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Згідно розпорядження голови районної
ради від 28.11.2019 р. № 88 «Про скликання двадцять сьомої сесії Новоайдарської
районної ради сьомого скликання»
19 грудня 2019 року о 10:00 в залі засідань
районної ради відбудеться двадцять шоста сесія Новоайдарської районної ради
Луганської області сьомого скликання.

День Збройних Сил України
Шановні військовослужбовці!
Новоайдарська районна державна адміністрація та районна рада
сердечно вітають вас зі святом –
Днем Збройних Сил України.
Сьогодні військовослужбовці виявляють глибокий патріотизм, стійкість, витрику й відповідальність, роблять усе можливе для зміцнення
обороноздатності нашої держави.
Переконані, що навіть у найскладніших умовах ви
залишитеся вірними присязі, спрямуєте всі свої сили
й професійну майстерність на підтримання високої
бойової готовності, дисципліни та організованості.
Бажаємо
вам
добра,
родинної
злагоди,
здоров’я, щастя й нових звершень у благородній
справі служіння Україні та її народові.
В. о. голови районної
держадміністрації
т. В. нОВИКОВА.

Голова районної
ради
В. В. МАКОГОН.

День місцевого самоврядування
Шановні новоайдарці!
Від
імені
Новоайдарської
районної державної адміністрації
та районної ради прийміть
сердечні вітання з нагоди державного свята –
Дня місцевого самоврядування.
Майбутнє
нашої
держави
неможливе без розвитку місцевого самоврядування. Ваша наполеглива і самовіддана праця, високий професіоналізм і компетентність,
відповідальність та активна громадська позиція
є гідним внеском у розбудову нашого району.
Від усього серця бажаємо вам міцного здоров’я,
наснаги, витримки, оптимізму. Хай ніколи
вас не покидають віра, надія, любов.
Нехай ваша професійність та досвід, а також творче ставлення до виконання своїх обов’язків сприяють
розвитку нашого району, Луганщини та всієї України!
В. о. голови районної
держадміністрації
т. В. нОВИКОВА.

Голова районної
ради
В. В. МАКОГОН.

Привітання голови
Луганської обласної державної адміністрації –
керівника обласної військово-цивільної адміністрації
Сергія Гайдая з Днем Збройних Сил України
та Всесвітнім днем волонтера
Шановні військовослужбовці та волонтери!
Вітаю вас з Днем Збройних Сил України
та Всесвітнім днем волонтера!
У скрутну годину, коли Україну втягнули у
гібридну війну й запалав Донбас, саме на вас та добровольчий рух була надія усієї країни. Ви ратними справами довели, як відчайдушно треба любити
рідну землю, свій народ, свою Батьківщину.
Ви втрачали бойових побратимів, друзів, ваші командири воювали з вами пліч-о-пліч, набуваючи тяжкий досвід справжнього воїна та захисника.
Дякую вам за вірність воїнській присязі!
У запеклих боях за незалежність, територіальну цілісність,
суверенітет нашої країни відроджувалася українська
армія. Так, нам багато треба зробити задля її перетворення на сучасну, передову, озброєну новітнім обладнанням і
технікою. Однак, незаперечний факт: Збройні Сили України
останнім часом стали одними з потужніших в Європі.
А професія військового – поважною в суспільстві.
Шановні воїни! Ми пишаємося вами – мужніми
відважними героїчними захисниками України! Саме
вам народ України довіряє найбільше. Я неодноразово
спостерігав, як люди, побачивши українського військового,
прикладали руку до свого серця на знак поваги до нього.
Звертаюся до наших волонтерів! За буремних
часів Революції Гідності та впродовж бойових дій на
Сході України ви, люди із непереборним почуттям
справедливості, за покликом серця стали в авангарді
боротьби за незалежність нашої Держави.
Благодійна допомога не оминула і мирних жителів Луганщини, які постраждали внаслідок обстрілів. Саме волонтери
допомагали відбудовувати пошкоджене житло, надавали їжу,
теплі речі, медикаменти та предмети першої необхідності.
Навіть попри загрозу життю та здоров’ю, ваші сміливість,
твердість переконань та прагнення до свободи допомогли
Україні вистояти під час ворожої навали. У пам’яті народній
назавжди будуть викарбувані імена кращих синів та
доньок України, які відділи за неї життя. Світла їм пам’ять!
Упевнений,
ми
обов’язково
повернено
усі
території Донбасу, доб’ємося, щоб нарешті запанував довгоочікуваний мир та над усією Луганщиною
замайорів Державний Прапор України!

День
Сухопутних військ України
Шановні
військовослужбовці та ветерани
Сухопутних військ України!
Новоайдарська районна державна адміністрація та
районна рада вітають вас з Днем Сухопутних
військ України.
Сухопутні війська складають майже половину
чисельності усіх Збройних Сил України і є головним
носієм бойової могутності українського війська.
Сьогодні сучасні Сухопутні війська Збройних Сил
України – це міцний моноліт механізованих і танкових, ракетних і аеромобільних, й спеціальних
військ, артилерії та армійської авіації, частин
та установ технічного й тилового забезпечення,
які з честю захищають суверенітет та державну
цілісність нашої держави на Сході України.
Вітаємо вас з Днем Сухопутних військ України всенародним святом захисників рідної землі - та сердечно бажаємо вам і вашим сім’ям міцного здоров’я,
щастя, миру і благополуччя!
В. о. голови районної
держадміністрації
т. В. нОВИКОВА.

Голова районної
ради
В. В. МАКОГОН.

Успейте оформить подписку на 2020 год!
Успейте подписаться по цене 2019 года!
Читателям «Вестника Новоайдарщины» сообщаем, что стоимость годовой подписки составляет 300 гривень.
К тому же, в будущем году сохраняются прежние льготы: при условии годовой подписки в течение года
можно бесплатно напечатать в газете
одно поздравление или объявление.

Сделайте подарок своим
родным и близким!
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«ВІСНИК

НОВОАЙДАРЩИНИ»

- Вікторе Васильовичу, як
Ви можете оцінити 2019
рік? Чи було в цьому році більше позитивних моментів,
ніж негативу?
- Діяльність Новоайдарської
районної ради у 2019 році охоплювала різні сфери економічного, соціального та культурного життя району. Ми завжди
тісно співпрацюємо з Новоайдарською районною державною
адміністрацією, міською, сільськими радами, підприємствами, установами, громадськими організаціями і прагнемо
до порозуміння, щоб разом
вирішувати актуальні питання.
В Новоайдарському районі за цей рік було більше позитиву, ніж «мінусів». Перш
за все, варто сказати, що на
даний момент завершуються
всі будівельні і ремонтні роботи, проведення яких було
заплановано на цей рік.
Виняток тільки один – Колядівська амбулаторія. Там ведеться абсолютно нове будівництво.
Наразі виконано близько 70 %
робіт. Ми внесли необхідну
суму коштів – 10 % – згідно з
умовами співфінансування і
здійснюємо контроль у межах
своїх повноважень. Чекаємо
закінчення робіт.
У Смоляниновому роботи завершено по амбулаторії сімейного лікаря, проведено ремонт
будівлі Дмитрівського сільського Будинку культури; на стадії
завершення – ремонт Райгородської амбулаторії сімейного
лікаря; проводиться ремонт дитячого садочка «Сонечко» смт
Новоайдар (ремонт другого поверху, заміна огородження, крім
того, відкрито додаткову групу);
розпочато реконструкцію стадіону «Колос»; завершено ремонт
Муратівської ЗОШ.
- Ремонт будівлі краєзнавчого музею здійснюється за
кошти районного бюджету?
- Так. Зараз саме завершуються зовнішні роботи. Планується і ремонт приміщення музею, однак це вже завдання на
наступний рік.
- Заборгованостей по заробітній платні немає? Чи
забезпечені всім необхідним
школи?
- Жодних заборгованостей
немає, все за планом, бюджет
виконується. Школи забезпечені паливом, вугіллям. Цьогоріч також проведено ремонт у
Муратівській школі: перекрито
дах, проведено зовнішні роботи,
відремонтовано ґанок. В Смоляниновому найближчим часом
буде здаватися в експлуатацію
амбулаторія сімейного типу.
Тому можу впевнено сказати,
що цей рік проводжатимемо з
чистим сумлінням: державну
субвенцію, що була виділена
на район, було використано
практично повністю, всі роботи
ведуться згідно з планом.
- А дороги?
- В основному ремонтувалися дороги обласного і державного значення. Зверталися, писали
всюди, намагаючись поліпшити
ситуацію зі шляхами. В підсумку відремонтовано дорогу до
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Бахмутівки, в Райгородці (до
моста). Ремонтувалася дорога
з Новоайдару до Колядівки та
Олексіївки. На інше поки що
коштів не вистачає, однак ми не
сидимо склавши руки: інформація про те, на якому шляху
потрібен ямковий ремонт, а де
потрібно ремонтувати дорожнє
полотно повністю, подається
до відповідних інстанцій.
Виділялися субвенції з районного бюджету на ремонт доріг згідно запитів Колядівської,
Олексіївської, Райгородської,
Новоохтирської сільських рад
та Новоайдарської селищної
ради. На Новоайдарську селищну раду було виділено 3,5 млн.
грн. Однак, на жаль, з цих коштів було використано лише 1
млн. грн., а 2,5 млн. грн. повернули до районного бюджету.
Планувалося
ремонтувати
і дорогу з Новоайдару на Старобільськ – є навіть відповідний Указ Президента України,
– однак тепер уже це питання
переноситься
на 2020 рік.
Крім доріг, є
ще чимало нагальних питань,
зокрема, пов’язаних з ремонтами.
Наприклад, у селі
Райгородка зараз
немає спортивної
зали, будівля місцевого будинку
культури, по суті,
знаходиться у напівзруйнованому
вигляді.
- Прокоментуйте, будь ласка, нещодавню
заяву Міністра
освіти про те,
що в Україні,
а надто в сільських школах,
забагато вчителів, про можливе
закриття сільських і створення опорних шкіл.
- Що можна зараз сказати... Іде
оптимізація шкіл.
Однак ми зараз
з цим боремося,
не даємо нічого
закривати.
- А який стан
справ у сфері медицини?
- Відповідно до медичної
реформи в нашому районі Новоайдарський центр первинної
медико-санітарної
допомоги
реорганізовано в комунальне
некомерційне
підприємство
«Новоайдарський центр первинної медико-санітарної допомоги» Новоайдарського району
Луганської області.
Ні районна, ні сільські
ради не пішли на скорочення у цій сфері, тримаючи все
за рахунок місцевого бюджету. Інакше не можна, бо
як же без медобслуговування!
Для Щастинської лікарні
придбано два авто, нові меблі (я приїжджав туди, бачив,
що раніше там були меблі ще
50-х років). Робимо все можливе, щоб задовольнити потре-

би цієї установи. Безперечно,
потрібно провести і зовнішні
ремонтні роботи, але, знову
ж таки: сама будівля у власності міської ради, і потрібно,
щоб вони зробили хоча б фасад.
Виділено чималу суму на медобладнання – і на Новоайдар, і
на Щастя. Придбано, зокрема,
мамограф і рентгенівський апарат. Таким чином, обладнання
лікарень нашого району поступово вдосконалюється. До слова, в поточному році для Новоайдарського РТМО придбано
обладнання на суму 2422,940
тис. грн. В тому числі, апарат
для фізіотерапії багатофункціональний МІТ-МТ, апарат
для магнітотерапії «Полюс-3»,
апарат лазерний скануючий
«Медик-2», апарат дентальний
рентгенівський внутріоральний
HF OWANDY-RX-2, коагулятор лазерний універсальний,
три холодильники та багато
іншого. Відповідно, робили
і ремонти.

- Зараз йде ремонт у
Щастинській лікарні, також у Палаці культури і
школі мистецтв, вірно?
- Школу мистецтв відремонтували. По Щастю склалася
така ситуація: депутати склали
свої повноваження, тож через
це могло «підвиснути» все забезпечення: освіта, медицина, культура. Тому ми забрали
все перелічене до райбюджету.
Так, зараз це комунальна власність Щастинської громади,
проте ми взяли на себе утримання всієї інфраструктури.
Іншого шляху не було, адже
робітникам потрібно вчасно
платити зарплатню.
- А чому бюджет міста Щастя опинився у такому становищі? Одна лише Щастинська
ТЕС, здавалося б, може дати

чимало коштів бюджету!
- Хочу сказати, що, практично, те, що Щастя нам віддає,
ми повертаємо, навіть понад
те, ще отримуємо. Є бюджет
районний, а є міський.
Зараз на райбюджеті дитсадки,
школи,
культура,
оскільки, як я вже пояснив,
свого часу через певні кадрові труднощі у депутатському
корпусі в Щасті не було можливості провести сесію, і, відповідно, ситуація вимагала
якнайскорішого вирішення.
- Коли планується ухвалення бюджету на 2020
рік і які програми будуть у
пріоритеті при його розробці?
- Бюджет має бути прийнятий
на черговій сесії, що відбудеться 19 грудня. Пріоритетними
будуть питання, пов’язані з ремонтами об’єктів. Зараз співпрацюємо з сільськими радами,
моніторимо ситуацію, щоб чітко зрозуміти, де і що потрібно зробити, формуємо перелік
найважливіших
питань.
Підкреслю:
найважливіше –
і я особисто цим
дуже пишаюся,
– що районна
рада цього скликання працює
без
провалів,
перекосів, планомірно і чітко.
- Саме з цим
і
пов’язане
наступне запитання:
як
вдалося в такий політично насичений,
напружений
рік, сповнений
міжпартійної
ко н к ур е н ц і ї ,
передвиборчих
збурень, зберегти такий собі
«кулак»,
що
стабільно працював, досягаючи цілей, що
були окреслені?
- Так, цей
«кулак»
зберігся. І основа
роботи не змінилася. Основа
– це економіка
району, його добробут. Ми не
лізли в політичну круговерть,
залишались нейтральними.
Зрозуміло, що йде співпраця
з народними депутатами, представниками різних політичних
сил, в тому числі плідно співпрацюємо і з нардепом Олександром Лукашевим, що зараз
обіймає посаду першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань
освіти, науки та інновацій. Зокрема, ми надавали Олександру Анатолійовичу інформацію
стосовно оптимізації шкіл, про
дві школи в Новоайдарському
районі, які мають бути оптимізовані – Кримську і Чабанівську. Зараз фактично неможливо підвозити школярів. Тому
зверталися до депутатства, зокрема, ще й до Максима Тка-

ченка, який в області представляє пропрезидентську партію
«Слуга народу».
- Чи не трапляється конфронтації з сільськими радами?
- Жодної. Йде співпраця в
нормальному робочому ритмі.
Всі
сільські
ради
є фінансово спроможними?
- Сільські ради розпоряджаються своїми грошима так, як
вони можуть. Такі сільські ради,
як, наприклад, Штормівська,
Олексіївська, Колядівська, Новоохтирська у разі необхідності
надають субвенції. Та й узагалі,
коли ми звернулися з проханням
щодо фінансової підтримки для
нашого РТМО, сільради виділяли гроші для придбання телевізорів, холодильників, обладнання для лікувальних палат. Тому
можу сказати, що співпраця відбувається, і вона є плідною. У
питанні відносин з сільськими
радами, як, власне, і з райдержадміністрацією, у нас все так,
як і має бути – дуже добре.
Новоайдарський
район – район аграріїв. Чи
допомагають якось аграрні
підприємства
району
(звісно, крім плати податків)?
- Так. Звісно, відповідно до
місця, де знаходяться. Простий
приклад: хто взимку чистить
сніг у селах? Наші сільгоспвиробники! Безумовно, є дороги,
які чистить держава або область,
але, якщо взяти, наприклад,
такі населені пункти, як Райгородка, Гречишкіне, Штормове,
Дмитрівка (у цьому селі, тільки-но випаде сніг, «Агротон»
відразу чистить шляхи), Муратове, Смолянинове, Чабанівка.
Варто згадати і «Схід-Агро»,
і ПП «Колосок», і КФ «АйдарОвоч», і КСП «Олексіївське»,
і КЗ ім. Дзержинського,
і низку інших підприємств.
Аграрні підприємства завжди йдуть назустріч людям, починаючи від подарунків малечі
на свята, і закінчуючи матеріальною допомогою дорослим
у разі потреби. Безумовно,
допомога аграріїв відчувається.
- То як Ви у цілому оцінюєте роботу депутатського
корпусу?
- Рада дієздатна. Можу казати
про термін своєї роботи: доволі
багато зроблено, зокрема, побудовано. Відремонтована, приведена у належний вигляд нинішня
будівля ЦНАПу, відремонтовано
будівлю музею, вирішувалися
питання, пов’язані зі школами,
ФАПами.
Депутати працюють. Я прекрасно розумію, що траплялося таке, що інколи хтось із
них не мав змоги бути присутнім на сесії, однак на
місцях всі завжди в роботі,
всі працюють.
- Що побажаєте колегам
напередодні
Дня
самоврядування?
- Хочу побажати працівникам
органів місцевого самоврядування, депутатам рад усіх рівнів органів міцного здоров'я,
щастя, добра, творчої сили
та нових звершень!
Бесіду вела
І. КРАСНОЩОКОВА.
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НАКАЗ
військового комісара Новоайдарського районного
військового комісаріату
(з основної діяльності)
28.11.2019			

смт. Новоайдар				

№ 246

Про приписку громадян до призовної дільниці
1. На підставі Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» з 02 січня
по 31 березня 2020 року оголошується приписка до призовної дільниці Новоайдарського
району Луганської області громадян 2003 року народження.
2. Явці на приписку підлягають всі громадяни, які народилися з 1 січня по 31 грудня
2003 року включно, котрі постійно або тимчасово проживають на території Новоайдарського району, а також громадян старших років народження, які не пройшли приписку раніше.
3. Всі громадяни, яким належить пройти приписку до призовної дільниці, зобов'язані
особисто прибути до районного військового комісаріату за адресою: смт. Новоайдар вул.
Айдарська, буд. 2 в точно визначений час для них, маючи при собі документи, що вказані в особистих повістках. Громадяни, які не отримали особистих повісток, зобов'язані прибути за вказаною адресою протягом січня 2020 року, маючи при собі документи,
які засвідчують особу.
4. На підставі Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів зобов'язані звільнити громадян, яким необхідно пройти приписку до призовної дільниці, на час, необхідний для
проходження приписки, і забезпечити їх своєчасну явку у районний військовий комісаріат.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Військовий комісар Новоайдарського
районного військового комісаріату підполковник		

Цивільним кодексом України
визначено наслідки, які виникають для спадкоємця у випадку
пропущення ним строку для прийняття спадщини. Якщо спадкоємець протягом строку, встановленого ст. 1270 Цивільного кодексу
України, не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її. Це
стосується тих спадкоємців, які
не перелічені серед осіб, що за законом (ст. 1268 Цивільного кодексу України) вважаються такими,
що прийняли спадщину.
Якщо спадщину не прийняв
спадкоємець за заповітом, застосовується норма ч. 1 ст. 1275
ЦК, відповідно до якої частка
у спадщині, яку він мав право
прийняти, переходить до інших
спадкоємців за заповітом і розподіляється між ними порівну
(п. 5 постанови пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008
№ 7 «Про судову практику
у справах про спадкування»).
У
випадку
неприйняття
спадщини усіма спадкоємцями за заповітом відповідно до
ч. 2 ст. 1223 Цивільного кодексу
України до спадкування закликаються спадкоємці за законом.
Якщо ж спадщину не при-

М. ЛИСЕНКО

йняв спадкоємець за законом,
спадкують інші спадкоємці за
законом однієї з ним черги, а
за їх відсутності — спадкоємці подальших черг (ч. 2 ст. 1258
Цивільного кодексу України).
У разі неприйняття спадщини
і спадкоємцями за заповітом, і
спадкоємцями за законом, спадщина визнається відумерлою
(ст. 1277 Цивільного кодексу
України).
Норма ч. 1 ст. 1272 Цивільного кодексу України передбачає, що спадкоємець, який
не подав протягом установленого строку заяву про прийняття спадщини, вважається
таким, що не прийняв її.
Згідно з законом (ч. 1 ст. 1272
Цивільного кодексу України) ця
особа є такою, що не прийняла спадщину, подання будь-якої
заяви з її боку не вимагається.
Стаття 1272 Цивільного кодексу України визначає два способи
дій спадкоємця, який пропустив
строк для прийняття спадщини
реалізувати свої права:
1) за згодою усіх спадкоємців, що прийняли спадщину, подати заяву про прийняття спадщини (ч. 2 ст. 1272 Цивільного
кодексу України);
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На адресу військово-цивільної адміністрації міста Щастя надійшов
лист від командира військової частини з інформацією про нашу землячку
Мегега Анастасію Юріївну – солдата та героя Збройних Сил України.
Маємо довести до відома жителів міста
Щастя інформацію про вашу землячку, а нашу
бойову посестру, солдата Мегега Анастасію
Юріївну.
Напевне, раніше, до збройного конфлікту
на Сході України, ви знали Мегега А. Ю. як
працьовиту, скромну трудівницю. Але тут,
на фронті, її характер і здібності розкрились
більш повно. Солдат Мегега показала себе як
мужній, хоробрий воїн, дисциплінований та
безстрашний. Досконало володіє закріпленою
за нею зброєю, тримає її в справному стані,
завжди готовою до бойового застосування.
Стійко переносить всі труднощі військової
служби. Чемна з товаришами, завжди готова
допомогти словом і ділом. В роботі проявляє старанність і наполегливість, спроможна
самостійно виконувати поставлені завдання.
Накази командирів виконує точно і якісно.
Практика показує, що участь у бойових діях не робить людину ні кращою,
ні гіршою. Людина лише набуває нового досвіду, а прояви рис характеру
стають більш виразними.

2) подати заяву про прийняття спадщини на підставі
рішення суду про визначення
додаткового строку для прийняття заяви про прийняття спадщини (ч. 3 ст. 1272 Цивільного
кодексу України).
Перший спосіб передбачає
прийняття спадщини за згодою
всіх спадкоємців, які її прийняли.
Згода оформлюється спільною заявою спадкоємців нотаріусу, причому підписи спадкоємців повинні бути засвідчені нотаріально.
Не виключається подання (надіслання) заяви про надання згоди
кожним зі спадкоємців окремо.
За наявності згоди усіх спадкоємців причини пропущення
строку для прийняття спадщини
юридичного значення не мають.
Цей спосіб реалізації спадкових прав, має обмежену сферу
дії. Так, не може йтися про його
застосування, коли строк пропущений єдиним спадкоємцем або
коли це допустили всі спадкоємці. Спільна згода спадкоємців не
приймається нотаріусом і тоді,
коли один із двох спадкоємців
пропустив установлений строк
для прийняття спадщини, а інший, хоча й подав заяву нотаріусу
вчасно, але не має можливості на-

Ваша землячка Анастасія Мегега тут, на
бойових позиціях військового підрозділу,
такою і є – скромним, сумлінним воїном.
Але з дій, вчинків багатьох таких самих простих воїнів складається подвиг наших сучасників. Війна на Донбасі повинна нарешті
скінчитися. Добре, якби не ціною численних жертв наших синів і дочок, а переважно
дипломатичним шляхом. Але для того, щоб
із нами мусили рахуватися, армія повинна
бути сильною і боєздатною. Саме такі бійці,
як наша з вами А. Ю. Мегега, забезпечують
бойову готовність Збройних Сил.
Наше глибоке переконання: мешканці
міста Щастя можуть пишатися своєю землячкою. Просимо не обійти увагою сім’ю
героїні, якщо в неї буде в чомусь потреба.
Не заперечуємо, якщо основний зміст цього
листа буде оприлюднено у місцевих засобах
масової інформації. Висловлюємо впевненість, що наша з вами спільна робота – в
тилу і на фронті – наближувати перемогу
над агресором. Слава Україні!
schastye-rada.gov.ua

дати докази, що були б підставою
для закликання до спадкування,
або ж такі докази викликають
сумніви. У такому разі нотаріус
роз’яснює спадкоємцям можливість отримання додаткового
строку на прийняття спадщини
в судовому порядку.
Заява про надання згоди на
прийняття спадщини повинна виходити від усіх спадкоємців та до видачі Свідоцтва про
право на спадщину. Якщо хоча
б один із спадкоємців, які прийняли спадщину, заперечує проти надання згоди, цей спосіб не
може бути застосовано. До кола
спадкоємців, згода яких вимагається, включаються як спадкоємці, які своєчасно подали заяви
про прийняття спадщини, так і
спадкоємці, які вважаються такими, що прийняли спадщину
відповідно до положень ст. 1268
Цивільного кодексу України.
Другим способом є визначення
додаткового строку для подання
заяви в судовому порядку. Тобто
особа, яка не прийняла спадщину в установлений законом строк,
може звернутися до суду з позовною заявою про визначення додаткового строку для прийняття спадщини відповідно до ч. 3 ст. 1272

Цивільного кодексу України.
Відповідачами в такій справі є спадкоємці, які прийняли
спадщину. За відсутності інших
спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на
спадкування, неприйняття ними
спадщини, а також відмови від її
прийняття, відповідачами можуть
бути притягнуті територіальні
громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування
за місцем відкриття спадщини.
Визначення судом додаткового строку не звільняє спадкоємця
від необхідності подання в межах
цього строку заяви про прийняття спадщини, тобто ухвалення
судового рішення не замінює
заяви про прийняття спадщини.
На підставі рішення суду про визначення додаткового строку для
прийняття спадщини спадкоємець повинен у визначений судом
строк звернутися до нотаріуса
та подати відповідну заяву, після
чого він буде вважатися таким,
що прийняв спадщину.
М. КУЗЬМЕНКО,
приватний нотаріус
Новоайдарського районного
нотаріального округу.
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- Олександро Миколаївно, якою Ви бачите головну
роль діяльності Колядівської
сільської ради?
- Головним завданням діяльності Колядівської сільської
ради є соціально-економічний
розвиток сіл Колядівка та Вовкодаєве. На виконання Програми
будівництва комунальних доріг,
затвердженої сесією Колядівської сільскої ради, було здійснено поточний ремонт двох доріг:
пров. Кузнечний у с. Колядівка
та вул. Мостова у с. Вовкодаєве. Із сільського бюджету було
виділено 600 тис. рн. та з районного бюджету – 600 тис. грн.
Звичайно, комунальні дороги
потребують більш швидкого ремонту, але ремонт доріг потребує великих фінансових витрат,
тому плануємо ремонтувати
по дві ділянки щороку.
Для якісного обслуговування населення та підтримки АТ
«Укрпошта», що є єдиною установою на селі, яка забезпечує надання поштових, фінансових та
послуг із доставки і виплати пенсій та інших соціальних виплат,
Колядівською сільською радою,
за рішенням сесії і підтримки
депутатів, здійснений влітку
2019 р капітальний ремонт 2-х
відділень поштового зв’язку: в
с. Колядівка та в с. Вовкодаєве.
Тепер наші односельці мають
змогу обслуговуватись у теплих,
світлих, сучасних прміщеннях із
зручними сходами та пандусами
для маломобільних осіб.
Колядівська сільська рада поставила перед собою завдання:
впровадження вуличного освітлення по всій території ради і
впевнено йде до реалізації поставлених завдань. Так, у 2019
році було завершено нове будівництво (розпочате у 2018 р):
впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями по чотирьох об’єктах:
в с. Колядівка – вул. Теплична
та вул. Шевченко, в с. Вовкодаєве – вул. Мостова та вул.
Литвинівська. Також у цьому
році було впроваджено вуличне освітлення за інноваційними
технологіями ще на чотирьох
вулицях: в с. Колядівка – вул.
Мирна (частина) та вул. Вишнева, в с. Вовкодаєве – вул. Верхня
та вул. Весела (частково).
- А щодо бюджету? Він витримує таке навантаження?
- Так. Тим більше, що апарат
Колядівської сільської ради постійно працює над питанням наповненя бюджету. На даний час
ведеться робота по оформленню
двох земельних ділянок в комунальну власність Колядівськоі
сільської ради.
Підписані угоди на оренду
чотирьох земельних ділянок
(відумерла спадщина) з орендаторами, які перемогли в аукціонах. Також ведеться робота по
затвердженню технічної документації та надаються дозволи
на залишки земельних ділянок
по сертифікатах.
- Що можете сказати про
«обличчя», зовнішній вигляд
населеного пункту?
- З метою реалізації Програми «Благоустрою населених
пунктів на 2019 рік» виконавчий
комітет Колядівської сільскої
ради постійно слідкує за санітарним станом семи кладовищ,
що розташовані на території
сільської ради (вирубування порослі, скошування та утилізація
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ково знайде вихід з будь-якої
ситуації, треба тільки день
попрацювати і ніч не поспати. На неї можна покластися
Напередодні професійного свята – Дня місцевого самоврядування – своїми баченнями, досягненнями в найскладнішій ситуації.
та планами на майбутнє поділилась Колядівській сільський голова Олександра Висторобська.
Земля... Зараз це слово чи не
у кожного на вустах. І сільська
рада на даний час має багато
складних земельних питань, які
необхідно вирішувати. І тут
необхідний знаючий і вправний фахівець. Такою є Олена
Ляшенко – завжди послідовна і логічна, обережна в прийнятті рішень, яка вміє дати
слушну пораду.
Вміння вислухати, доступно пояснити і порадити – чи не
головні риси для того, хто кожного дня спілкується з людьми.
Це про нашого діловода – Раїсу
Коваленко, яка допомагає населенню в оформленні субсидій.
Їй притаманні чуйність та вимогливість. Безконфлікта і добродушна, вона повністю віддабур’янів, догляд за покинутими ціональних костюмів, на ремонт с. Вовкодаєве – пам’ятні пода- ється роботі, при цьому завжди
могилами). Здійснено косме- Колядівського музею історії рунки були вручені: новонарод- зберігає позитивний настрій, тотичний ремонт пам’ятників за- села та на придбання штучних женим, громадянам України, вариськість і ласкаву посмішку.
Обов’язковий і надійний – чи
гиблим воїнам у с. Колядівка та Новорічних ялинок для будинків які вперше отримали паспорт,
с. Вовкодаєве. В літній період культури в сумі 159608 грн. На молодятам, ювілярам 50 і 80 не основні риси для справжсистематично
здійснюється підтримку Вовкодаївського ФП років, парам, що відсвяткували нього чоловіка. Таким є наш
обкіс узбіч комунальних до- (заробітна плата медпрацівни- срібне та золоте весілля. Всьо- водій Харківський Сергій. Він
ріг у центрі сіл, підтримуєть- ків) районному бюджету надано го було надано подарунків на незамінний працівник. Ми
ся належний санітарний стан 76643,70 грн.
загальну суму 21960 грн., з на- без нього як без рук. Завжди
біля торгових точок, будинків
З метою реалізації програми годи Дня Збройних сил України, усміхнений і добродушний, він
культури, медичних закладів, «Стимулювання кандидатів на захисникам Вітчизни, що брали старанно виконує свої обов’язки,
зупинок громадського тран- військову службу за контрактом участь в антитерористичній опе- в нього завжди бойовий робочий
спорту.
В зимовий період у Збройні Сили України» було рації, було придбано подарунки настрій.
- Ну що ж, настав час
здійснюється розчистка доріг надано допомогу із сільського на суму 4565 грн.
від снігу силами фермерів та бюджету шести військовозоКожного року Колядівська привітань!
- Колеги, дорогі мої, спасибі
сільськогосподарських
під- бов’язаним, які уклали контракт сільська рада надає Новорічні
приємств. У с. Вовкодаєве був із Збройними Силами України, в подарунки всім дітям до 17 ро- вам величезне, що ви в усьому
збудований новий пішохідний сумі 24000 грн. для проходжен- ків, що фактично проживають є моєю підтримкою і опорою.
місток через річку Журавку. ня медичного огляду та доїзду на території сільської ради, від- Спасибі вам за те, що навіть у
Хочу висловити подяку депу- до військової частини.
повідно до затвердженої про- найскладніших, стресових ситутату Колядівської сільскої ради
- А що розповісте про куль- грами. В цьому році діти також аціях ви зберігаєте оптимізм. З
вами комфортно і легко працюГолубенку В. С. за проявлену турне життя мешканців отримають солодкі подарунки.
ініціативу та небайдужість.
сільської ради?
- Це все чудово. Та, звичайно, вати, що досить важливо і необ- Яка допомога і кому
- З метою реалізації «Про- за усіма цими діями стоять хідно для результативної роботи. Завдяки вашим здібностям і
надається сільською радою?
грами проведення загальносіль- люди…
- Колядівська сільська рада ських заходів на 2019 рік» були
- Як і на кожному підприєм- старанності ми створили згуртопостійно піклується про одино- проведені заходи: з нагоди Дня стві чи в організації, у сільскій ваний, дружній колектив, який
ких мешканців похилого віку. 27 вшанування учасників бойових раді є робота, яка потребує що- не тільки працьовитий, але й
життєрадісний.
громадян похилого віку обслу- дій на території інших держав, денної уваги. Вона, начебто, не- надзвичайно
говуються трьома соціальними було вручено подарунки вої- помітна, але для кожної людини Дякую вам за старанну працю,
працівниками на дому. 7 осіб нам-інтернаціоналістам на суму вона має велике значення. Це за виручку в потрібний час, за
похилого віку обслуговується 2250 грн., Дня ліквідаторів ава- оформлення документації, вчи- дружню атмосферу в колективі,
патронажною сестрою від між- рії на ЧАЕС – були вручені по- нення нотаріальних дій, оформ- за довіру і підтримку, за реалізанародної організації «Червоний дарунки ліквідаторам та вдовам лення довіреностей, довідок, цію всіх намічених цілей.
Висловлюю вдячність депухрест». Також в літній період на суму 2712 грн., святкування оформлення заповітів і т. д. Цим
п’яти одиноким жіночкам на- 74-ї річниці Дня Перемоги – всім опікується компетентний татам та членам виконавчого
давалась допомога у вигляді були придбані подарункові на- фахівець, що має великий служ- комітету Колядівської сільської
обкошування
прибудинкових бори для учасників війни (тру- бовий досвід – це Інна Ткаченко, ради, які демонструють відпотериторій. У співпраці з Но- довий фронт), які мешкають на секретар сільської ради – відпо- відальність у роботі, чуйність і
воайдарським РЦЗ проводить- території Колядівської сільської відальна і дисциплінована, вона щедрість душі. Саме вони предся організація оплачуваних ради, на суму 3500 грн., свято є прикладом для колег, має міцні ставляють інтереси громади, загромадських робіт для осіб, Останнього дзвоника (пода- навички роботи з людьми. Вона безпечують право кожного з вас
зареєстрованих як безробітні.
рунки випускникам) – придба- вміє заспокоїти і підбадьорити, бути почутим.
Особливі слова подяки веТакож ми постійно підтриму- но подарунків на суму 1944 допомогти слушною порадою.
ємо заклади освіти, культури та грн., День знань – придбано
Не кожна сільська рада може теранам самоврядування, які
медицини, що знаходяться на те- подарунки для першокласни- похизуватися
компетентним віддали часточку своєї душі в
риторії сільської ради. У 2019 р. ків на загальну суму 2000 грн., і цілеспрямованим головним його становлення та розвиток.
районному бюджету надано суб- День села в с. Колядівка – 5 та бухгалтером. Особливо коли Нехай їхній багатий досвід ровенцію (освіта)
голова сіль- боти в органах місцевого сана ремонт шкільської
ради моврядування стане часткою
задумала бу- творчої роботи кожного з нас.
ного автобуса,
В переддень професійного
що перевозить
дівництва, і
дітей із с. Коляпотрібно про- свята - Дня місцевого самоврядівка до Олекводити тен- дування - усім причетним до
сіївської
шкодери, елек- нього – районній раді, сільським
ли-гімназії, на
тронні торги, і селищній радам, депутатам
придбання штучпереговорні районної ради – хочу подякуваної Новорічної
процедури і ти за важку, не завжди вдячну і
ялинки та крісел
т. д. Тут одна зовні непомітну працю. Нехай
для глядацької
надія на На- щира людська вдячність та позали (Вовкодаївталку – енер- вага будуть вашою винагородою
ська школа-сад)
гійну, знаючу за нелегку працю, а любов та
в сумі 106924,46
і вимогливу підтримка близьких зігрівають
грн. Для Колядо себе. Я ваші серця серед щоденних турдівського Будинзавжди впев- бот. Нехай ваші професійність
ку культури нанена,
що та досвід сприятимуть розбудові
дана субвенція
Наталія Ва- та розвитку Новоайдарщини.
- Дякуємо за змістовне
на
придбання
силівна Шуукраїнських наліка обов’яз- інтерв’ю. Зі святом!

«ВІСНИК

Большое внимание органов
местного самоуправления уделяется вопросам жизнедеятельности средней школы, детского
сада.
Для школы были выделены
денежные средства для ремонта,
приобретения учебных принадлежностей. С помощью базового хозяйства «Сфера» (директор
Огарков А. А.) третий год подряд организовано питание всех
школьников.
Осуще ствляет ся
подвоз школьников по
ул. Мира маршрутным
автобусом. Детский
сад обеспечен всем
необходимым и работает полную смену.
Перспектива у школы
неплохая, подрастают дети и для первого класса, и детский
сад будет дополнен
в ближайшие годы.
Немало было сделано по благоустройству села. Приобретено еще 9 мусорных
баков и за два последних года вывезено более 200 тонн мусора.
Продолжается асфальтирование уличных дорог. В этом
году асфальтировано
1600 кв. м, из сельского бюджета потрачено 900 тыс. грн, из районного
бюджета – 400 тыс. грн.
Проводится работа по дальнейшему освещению улиц.
Поставлено 4 фонаря на солнечных батареях по ул. Автомобильная. Сделано проволочное уличное освещение
улиц Солнечной, Молодежной,
Озерной, Садовой, Шевченко.
Асфальтирование и освещение улиц будет продолжено
и в 2020 году.
Наши отдаленные села Степной Яр и Попасное в более сложном положении. Но мы постарались сделать максимум, чтобы
люди были обеспечены необходимыми условиями. По этим селам обеспечено торговое обслуживание, есть автобусная связь
с городом Северодонецком. В
летний период базовое хозяйство «Сфера» организовало подвоз питьевой воды для жителей
сел Степной Яр и Попасное.
Исполком сельского сове-

та постоянно держит на контроле вопросы благоустройства, санитарного состояния
территории сел. Так, наведен
надлежащий порядок на кладбищах, мемориальных комплексах. В летний период постоянно скашиваются сорняки,
наводится порядок на улицах.
Главная задача сельского совета – забота о детях и людях,
нуждающихся в помощи.

Все наши дети под нашим
контролем и опекой. Так, в двух
семьях дети остались сиротами,
но был решен вопрос с опекунами, и все трое детей остались
в семье, имеют необходимые
условия для жизни, учатся в
нашей школе. Мы по возможности оказываем помощь этим
и другим семьям дровами, питанием, одеждой. 100 % детей
получают новогодние подарки
за счет сельского совета.
Немало сделано для организации досуга жителей сельского совета. Народный коллектив
«Земле калинова» вместе с талантливыми детьми постоянно
проводят концерты в праздничные дни. Большую помощь как
всегда оказывает Огарков А. А.
Он выделяет необходимые средства для выступления других
вокально-инструментальных
ансамблей. Во время празднования готовим полевую кашу,
шашлыки и т. д.

Проведено 12 заседаний
исполкома, 13 сессий сельского совета, на которых рассматривались вопросы исполнения
бюджета, вопросы кредитования ремонта домов «Теплый
кредит», вопросы приватизации земельных участков, текущего ремонта дорог в селе
Новоахтырха, благоустройства,
вопросы оказания материальной помощи больным гражданам сельского совета
(помощь получили 7
человек с онкозаболеваниями), оказания одноразовой материальной
помощи пятерым участникам АТО, военнослужащим, которые проходят службу по контракту
в ВСУ, и многие другие.
Активное участие в
рассмотрении вопросов принимают депутаты: Кравченко И. С.,
Авилова Е. В., Кунченко Л. Н., Никиша Д. И.,
Гончарова В. П.
Сельским
советом
выдано 1375 справок.
Сельский совет постоянно
оказывает
населению помощь в
подготовке и оформлении документов на
субсидию. Ответственная Яровая Виктория
Николаевна направила
материалы и получила уведомления на получение субсидии
242 гражданам.
Сельским советом произведен учет молодняка КРС,
который родился в частных
хозяйствах, для получения дотации за молодняк. Население
получило дотацию на сумму
44800,00 грн.
Проведено 3 схода граждан
по вопросам паевания земель.
Оказана помощь в оформлении
документов на паевание более
чем 300 лицам. Совместно с
базовым хозяйством «Сфера»
решены такие вопросы, как очистка дорог зимой от снега, транспортные вопросы для жителей
и другое. Поэтому актив, депутаты совместно с населением
смогут решить все текущие
вопросы в дальнейшей работе
сельского совета.
И. ЛАПТЕВ,
Новоахтырский
сельский голова.

НОВОАЙДАРЩИНИ»

№ 59

Напередодні Дня місцевого самоврядування не можу не
розповісти про чудовий колектив професіоналів своєї справи
Райгородської сільської ради.
Головний бухгалтер – Наталія Іванівна Бикова. Вона прекрасно товаришує з комп’ютером, цифрами, ніякими звітами
її не злякаєш, бо стовідсотково
компетентна в своїй справі. А
ще Райгородка просто не може
уявити жодного свята без незмінної ведучої святкових заходів Наталі Бикової. Чарівна та
активна, професійна та енергійна – це коротка та правдива характеристика нашої Наталочки.
Професія землевпорядника –
вкрай важка. Але цікава – саме
так стверджує Олена Василівна
Дюкарєва, землевпорядник Райгородської сільської ради. В її
робочому кабінеті завжди повно
людей, які мають безліч справ
та запитань. Олена Василівна
повною мірою володіє земельним законодавством, тому всім
і кожному дає вичерпні відповіді та допомагає. Як зізнаються
односельці, її чарівна усмішка
з перших секунд спілкування налаштовує на позитивний
результат та вселяє оптимізм.
З багатьма проблемами та
не завжди світлими сторонами
життя доводиться зустрічатися
соціальному працівнику Марині Мухіній. Вона опікується
оформленням субсидій, мало-
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5

забезпеченими та багатодітними сім’ями. Всім намагається
допомогти в межах своїх компетенцій. І це в неї виходить
дуже добре. Окрім цього, вона
разом з Н. Биковою є ведучою
різноманітних сільських заходів. А як гарно співає – заслухаєшся! Молода, гарна та
талановита. Молодець, Марина!
Очолює цей невеликий, але
злагоджений колектив Світлана
Борисівна Шиповська. «З таким
колективом працювати легко, говорить вона. – Вони підтримують мене в усіх починаннях. Я
знаю, що мені є на кого опертися в роботі. І це окриляє на нові
звершення заради односельців,
моїх любих райгородців. Щиро
вітаю своїх дівчат-співробітниць, депутатській корпус та
виконком сільської ради з професійним святом. Бажаю натхнення в роботі, а в родинах –
миру, злагоди, взаєморозуміння,
підтримки та любові».
Дійсно, колектив нашої Райгородської сільської ради – це
єдина дружна команда. Всі наполегливі, професійні і об’єднані єдиною метою – працювати
заради нашого добробуту.
Щиро дякую за вашу невтомну щоденну працю! Зі
святом! Рухайтесь вперед,
до нових досягнень! Будьте
здорові, усміхнені та щасливі!
В. ЄВДОКИМОВА, директор
Райгородського СБК.

З 01.12.2019 року, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», органами Пенсійного фонду будуть автоматично проведені перерахунки пенсій окремим категоріям громадян у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, який збільшиться з 1564,00 грн.
до 1638,00 грн., та прожиткового мінімуму на одну особу – з 1936,00 грн. до 2027,00 грн.
Перерахунку підлягатимуть мінімальні розміри пенсій, а також підвищення, надбавки та доплати, які встановлені до пенсій та які залежать від
розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
чинний зв’язок інвалідності
Розмір мінімальної пенсії звільнення з роботи.
Підвищенню підлягатимуть:
ного фонду України проведений
В результаті проведеного автоматично, без додаткового
– пенсії за особливі заслуги з Чорнобильською катастро- за віком становитиме 1638,00
фою, та особам з інвалідністю грн.
(тобто
збільшиться перерахунку пенсії зросли у звернення пенсіонерів.
перед Україною;
17,6 тис. пенсіонерів (91 % від
– підвищення ветеранам війни; з числа учасників ліквідації на 74,00 грн.).
Додаткові видатки на виМаксимальний розмір пен- загальної чисельності пенсіо- плату пенсій з грудня 2019
– підвищення жертвам нацист- наслідків аварії на ЧАЕС.
З 01.12.2019 року надбавка, сійної виплати з 01.12.2019 нерів) в середньому на 28,21 року по Новоайдарському райських переслідувань;
грн. Близько 1,8 тис. пенсі- ону Луганської області склали
– мінімальні розміри пенсій передбачена Законом Украї- становитиме 16380,00 грн.
Зауважуємо, що працюю- онерів пенсія перерахована, 495,5 тис грн.
учасникам бойових дій та осо- ни «Про донорство крові та
бам з інвалідністю внаслідок її компонентів», яка вста- чим пенсіонерам перераху- але не збільшилася у зв’язку з
новлюється у розмірі 10 % нок пенсії у зв’язку зі зміною тим, що відбувся перерозподіл
війни;
В. ЗРАЖАЄВА, начальник
– мінімальні розміри пен- від прожиткового мінімуму прожиткового мінімуму для складових пенсійної виплати.
Новоайдарського відділу
Перерахунок пенсій з 1 грудня
сій особам з інвалідністю, на одну особу, становитиме осіб, які втратили працеобслуговування громадян
здатність, здійснюється після 2019 року управлінням Пенсійщодо яких встановлено при- 202,70 грн.
Старобільського ОУПФУ.
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План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
Денежниківською сільською радою на 2020 рік

№
з/п

Вид та
назва
проекту
регуляторного акту

1
1

2
Про встановлення
місцевих
податків і
зборів на
2021 рік

Ціль
прийняття
регуляторного акту

3
Приведення
у відповідність до норм
чинного законодавства

Строки
підготовки
проекту
регуляторних актів

4
ІІ квартал
2020

Найменування органу та
підрозділу,
відповідального
за розробку
проекту регуляторного
акту
5
Виконавчий
комітет
Денежниківської сільської
ради

Олексіївська сільська рада з метою інформування зацікавлених осіб, підприємств, установ,
організацій повідомляє, що рішенням сесії Олексіївської сільської ради Новоайдарського
району Луганської області № 45/14 від 21.11.2019 року затверджено план регуляторної діяльності Олексіївської сільської ради Новоайдарського району Луганської області на 2020 рік.
№
з/п

Назва проекту
регуляторного акту

1
1

2
Про встановлення ставок та пільг із
сплати земельного податку на території Олексіївської сільської ради
Про встановлення ставок та пільг із
сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки на
території Олексіївської сільської
ради
Про затвердження ставок місцевих
податків і зборів

2

3

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік
по Новоохтирській сільській раді
№
з/п

Вид та назва проекту регуляторного акту

Ціль
прийняття регуляторного акту

Строки
підготовки
проекту
регуляторних актів

1
1

2
Про встановлення
місцевих податків і
зборів на території
Новоохтирської
сільської ради на
2021 рік

3
Реалізація державної
політики в податковій
сфері, спрямованої на
поповнення доходної
частини бюджету
Новоохтирської
сільської ради Новоайдарського району
Луганської області

4
ІІ квартал
2020

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
Штормівською сільською радою на 2020 рік
№
з/п

1
1

Вид та
назва
проекту
регуляторного акту

Ціль
прийняття
регуляторного акту

2
Про встановлення
місцевих
податків і
зборів на
2021 рік

3
Реалізація
державної
політики
в податковій сфері,
спрямованої
на поповнення доходної
частини
бюджету

Піротехнічні підрозділи ДСНС
України щодня проводять роботи
щодо обстеження території району,
виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.
Досить часто боєприпаси знаходять і
громадяни під час проведення земляних робіт на присадибних ділянках та
полях. Крім того, вибухонебезпечні
предмети люди можуть знаходити також в лісах та парках, річках та став-

Строки
підготовки
проекту
регуляторних актів

4
ІІ квартал
2020

Найменування органу та
підрозділу,
відповідального
за розробку
проекту регуляторного
акту
5
Виконавчий комітет
Штормівської
сільської ради

Термін
підготовки
3
ІІ квартал
2020
ІІ квартал
2020

ІІ квартал
2020

Мета прийняття
регуляторного акту
4
Приведення у відповідність до норм чинного законодавства
Приведення у відповідність до норм чинного законодавства

Розробник
проекту регуляторного акту
5
Виконком
сільської ради

Приведення у відповідність до норм чинного законодавства

Виконком
сільської ради

Виконком
сільської ради

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік
по Муратівській сільській раді

Найменування органу та
підрозділу,
відповідального
за розробку
проекту регуляторного
акту
5
Виконавчий
комітет Новоохтирської
сільської ради

№
з/п

Вид та назва проекту регуляторного акту

Ціль
прийняття регуляторного акту

Строки
підготовки
проекту
регуляторних актів

1
1

2
Про встановлення
місцевих податків
і зборів на території Муратівської
сільської ради на
2021 рік

3
Реалізація
державної політики
в податковій сфері,
спрямованої
на поповнення
доходної частини
бюджету
Муратівської
сільської ради

4
ІІ квартал
2020

Найменування органу та
підрозділу,
відповідального
за розробку
проекту регуляторного
акту
5
Виконавчий комітет
Муратівської
сільської ради

План-графік проведення відстеження результативності регуляторних актів на 2020 рік
по Штормівській сільській раді
Назва
регуляторного акту
Про встановлення
місцевих
податків і
зборів на
2021 рік
Про встановлення
ставок
земельного
податку на
території
Штормівської
сільської
ради

ках, будівлях та підвалах, на території
колишніх полігонів.
Дії
під
час
виявлення
вибухонебезпечних предметів:
- якщо ви виявили вибухонебезпечний чи просто підозрілий предмет –
негайно повідомте місцеві органи влади та за телефонами «101» та «102»;
- ні в якому разі не підходьте до знахідки, це може бути вкрай небезпечно;
- одразу припиніть будь-які роботи

Базове відстеження
Дата
План/дата
оприлюдпроведення
нення
ІІ квартал
ІІ квартал
2020 року
2020 року

Повторне відстеження
План/дата
Дата
проведеноприлюдня
нення
ІІ квартал
ІІ квартал
2021 року
2021 року

Періодичне відстеження
План/дата
Дата
проведеноприлюдня
нення
ІІ квартал
ІІ квартал
2024 року
2024 року

ІІ квартал
2020 року

ІІІ квартал
2023 року

ІІ квартал
2020 року

ІІІ квартал
2023 року

19.12.2019 р. з 10:00 до 12:00 буде проводитися телефонна «Гаряча лінія» з начальником Новоайдарського районного відділу ГУ ДСНС України у Луганській
області підполковником служби цивільного захисту
Туркіним Євгеном Петровичем.
За телефоном 9–20-59 ви зможете отримати відповіді на різні цікавлячі вас питання відносно роботи Новоайдарського районного відділу ГУ ДСНС
Новоайдарський районний відділ України у Луганській області.
Головного управління
Новоайдарський районний відділ Головного
ДСНС України у Луганській області.
управління ДСНС Україниу Луганській області.

в районі небезпечного предмета;
- в жодному разі не пересувайте, не розбирайте та не нагрівайте
небезпечну знахідку;
- категорично забороняється самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети.
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продам

куплю

ДОМ. 095-05-20-149.
ДОМ. Ул. Дружбы, 253. Недорого.
066-54-32-716.
ДОМ
в
Айдар-Николаевке.
050-243-28-80.
ТРАКТОР ЮМЗ. Цена –
40 тысяч. 066-148-57-19.
ПРЕСС
«Massey-Ferguson»
(тюк - до 15 кг) и САМОСВАЛ
ГАЗ-САЗ 3507. 095-007-50-47.
ГИТАРУ. 095-05-36-761.
ПШЕНИЦУ и КУКУРУЗУ
по цене 3,50 грн/кг. Спеваковка.
095-57-136-33.
Две ПЧЕЛОПЛАТФОРМЫ и
ИНВЕНТАРЬ. 050-90-29-777.
ДРОВА
(дуб,
ясень).
099-14-59-39-1.
ОТДАМ ТАКСУ. 050-045-38-76.
ХРЯКА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Возможен обмен. 050-887-25-32.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг,
066-31-32-595.

МОТОЦИКЛЫ,
МОПЕДЫ,
ЗАПЧАСТИ к ним. 099-403-15-66.
КРС, 099-005-75-77, 096-313-90-50.
КРС: быков, коров, тёлок.
095-05-22-071, 095-900-82-92.

считать
недействительным
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на
ім’я КЛИМЕНКА Руслана Сергійовича, 09.03.1986 р. н., вважати
недійсним.
Втрачений
ВІЙСЬКОВИЙ
КВИТОК на ім’я СЛАДКИХ
Юрія Анатолійовича, 14.08.1984
р. н., вважати недійсним.
Утрачений ДИПЛОМ на ім’я
СОКИРКА Олександра Вікторовича за № 23378627 серії АН
вважати недійсним.

СДЕЛАЮ ДЕДА МОРОЗА и
СНЕГУРОЧКУ из воздушных
шаров. 050-998-38-91.
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ.
Установка. Ремонт. 066-718-79-40.

Куплю
КОРОВ,
БЫКОВ,
ТЕЛОК,
ЛОШАДЕЙ.
095-512-38-39,
098-389-73-47

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

работа
Требуется
ПРОДАВЕЦ
автомагазин. 066-27-95-704.

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

в
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Куплю
КРУПНЫЙ
РОГАТЫЙ
СКОТ
и ДОРЕЗ.
099-011-98-55.
Роман.

услуги

ПОСЛУГИ АС-МАШИНИ.
Відкачування вигрібних ям,
туалетів, колодязів, септиків,
підвалів, автомийок, біотуалетів,
каналізації.
Тел. +38 066 569 57 99.

НОВОАЙДАРЩИНИ»

УГОЛЬ

Высокое качество.
Доставка
066-928-50-36
067-729-87-31

Управління економічного розвитку і торгівлі
Новоайдарської районної державної адміністрації
(Код ЄДРПОУ 24196746) повідомляє
Розпорядженням голови районної держадміністрації № 1626 від
26.11.2019 р. «Про припинення управління економічного розвитку і
торгівлі Новоайдарської районної державної адміністрації» установа
припиняє свою діяльність шляхом ліквідації.
Кредитори можуть заявити свої письмові вимоги протягом двох місяців з дня опублікування цього повідомлення про прийняття рішення
про припинення діяльності юридичної особи в результаті ліквідації.
Письмові вимоги приймають за адресою: 93500, смт. Новоайдар,
вул. Банківська, 31. (тел. 9-42-81).

Запрошуємо на мітинг
Фермерство продає курей-несучок
кращих яйценосних порід,
вирощених на домашніх кормах.
Доставка безкоштовна.
Тел.: 066 039 95 20, 068 902 33 04

13 грудня в смт Новоайдар о 10:00 біля пам’ятного знаку ліквідаторам
буде проведений мітинг на честь вшанування пам’яті ліквідаторів аварії на
Чорнобильській АЕС.
Запрошуються всі мешканці Новоайдару та Новоайдарського району.
Оргкомітет ГО «Інвалідів-ветеранів Чорнобиля
Новоайдарського району».

Старобільське міжрайонне управління по експлуатації газового господарства філія Акціонерного товариства
«Оператор газорозподільної системи «Луганськгаз» (Оператор ГРМ) надає роз'яснення
щодо приведення газу до стандартних умов для побутових споживачів (населення)

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

1. У неопалюваному приміщенні чи на відстані не
більше 1 м від виходу газопроводу
2. Зовні приміщення на відстані більше 1 м від
виходу газопроводу
3. В опалюваному приміщенні на відстані не більше
0,5 м від входу газопроводу
4. В опалюваному приміщенні на відстані від 0,5 до
1,5 м від входу газопроводу
5. В опалюваному приміщенні на відстані більше 1,5
м від входу газопроводу
6. Для лічильників з елементами температурної
компенсації

№ 116 від 26.04.2004 року, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.03.2004 року за № 346/8945
(Методика № 116).
Відтак, нормами Кодексу газорозподільних систем та Типового договору, які затверджені НКРЕКП,
встановлено обов'язок оператора ГРМ проводити
розрахунки по вузлах обліку, які не обладнані корекцією тиску та температури, шляхом приведення об'єму природного газу до стандартних умов за
показами побутових лічильників у разі відсутності
приладів для вимірювання температури та тиску газу.
Коефіцієнти корегування показів побутових лічильників газу, тобто приведення спожитого об'єму природного газу до стандартних умов, залежать
від місця розміщення побутового лічильника газу
згідно додатків до Методики № 116.

Лютий

Додаток до Методики № 116

Питання приведення обсягів спожитого природного газу в точках комерційного обліку до стандартних
умов врегульовано розділом XV Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП
від 30.09.2015 р. № 2494, про що зазначено в абзаці
другому пункту 3 глави 1 розділу ІХ Кодексу ГРС.
Так, пунктом 6 глави 1 розділу XV Кодексу ГРС, в
свою чергу, визначено, що для приведення розрахунків по вузлах обліку, які не обладнані корекцією тиску
та температури, коефіцієнт приведення до стандартних умов (k) необхідно визначити за відповідними
додатками до Методики приведення об'єму природного газу до стандартних умов за показами побутових лічильників у разі відсутності приладів для вимірювання температури та тиску газу, затвердженої
наказом Міністерства палива та енергетики України

Січень

Для того, щоб правильно порахувати обсяг спожитого газу, його потрібно приводити до стандартних умов. Статтею 1 розділу І Закону України «Про ринок природного газу» визначено, що
природний газ – це суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, що перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск – 760 міліметрів ртутного стовпа і температура 20 градусів за
Цельсієм) і є товарною продукцією.
Порядок комерційного обліку природного газу
(визначення його об'ємів і обсягів) по об'єктах
споживачів, у тому числі побутових споживачів,
здійснюється згідно з Договором розподілу природного газу, укладеним між споживачем та оператором ГРМ, та з урахуванням вимог Кодексу ГРС
(абзац перший пункту 2 глави 1 розділу ІХ Кодексу).
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Розмір коефіцієнта корегування за власним особовим рахунком, згідно розміщення лічильника газу, можна дізнатися в абонентському відділі Новоайдарської дільниці
Старобільської МРУЕГГ, а також за телефонами 9-46-86, 9-48-26.
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Ніхто не буде заперечувати: праця хлібороба – вкрай важка. Це не просто праця, це справжня битва за врожай. Це недоспані ночі, напружені дні, висушені сонцем обличчя. Але завдяки цим людям ми маємо хліб на столі. Тільки уявіть, який
довгий шлях його від поля до нашого столу. Скільки людей докладають зусиль,
щоб з маленького зернятка вийшов ось такий рум’яний коровай.
Айдар-Миколаївка – це чудовий приклад того, як люди, згуртувавшись, вміють
і працювати, і відпочивати.
Нещодавно в Айдар-Миколаївському клубі (директор Т. Рябоконь) підготували
чудовий святковий захід до Дня працівників сільського господарства.
Щиро та теплими посмішками зустрічали гостей свята учасники художньої
самодіяльності. На концертну програму
зібралися мешканці села, головні герої
свята – колектив СФГ «Айдар-Овощ» на
чолі з О.Л. Павловим, яких зустріли привітно, низько вклоняючись, із запашним
красивим короваєм.
Яскраво та проникливо привітали колектив підприємства «Айдар-Овощ»,
ветеранів сільськогосподарської праці.
Нікого не залишили байдужими міні-спектакль з маленькою дитиною, яка обирала
свій шлях на землі, шлях хлібороба, як робили його дідусь та батько, інсценування
випікання духмяного короваю, який мали
змогу відвідати всі, хто був присутній на
святі. Та й на цьому сюрпризи не скінчилися. Частували гостей свята бубликами,
пряниками та цукерками, пританцьовуючи та приспівуючи і дорослі, і маленькі
артисти Айдар-Миколаївського клубу.
Села Айдар-Миколаївка та Маловенделівка завжди славились своїми працьовитими людьми. Багато з них присвятили
свої життя саме сільському господарству.
Є у нас таке мудре прислів’я «Хто не
пам’ятає свого минулого, той не має майбутнього». Тож у цей день гості свята
згадали всіх дорогих людей, які самовіддано працювали на землі та прославляли
її своїми трудовими досягненнями. Що
й казати, за волею долі всі, хто мешкають в селі, є працівниками сільського
господарства: у кожного є город, господарство, а у найхоробріших – навіть
бджоли. Тож практично змалку всі навчені бути і бджолярами, і агрономами,
і доярками, і зоотехніками.
Та є тут і ціла когорта професіоналів – ветеранів та працівників СФГ «Ай-

дар-Овощ», яким вже понад 20 років
керує Олексій Леонідович Павлов.
О. Л. Павлов подякував за увагу
й привітав всіх трударів землі з професійним святом, побажавши, щоб
завжди був хліб та до хліба, щоб все
вдавалось, та здійснювались мрії.
Головне – турбуватися про землю,
а вона обов’язково за це віддячить.
Пролунали щирі слова привітань від
Новоайдарського селищного голови Ігоря
Вікторовіча Шопіна.

Коровай для почесних гостей

ли багато теплих слів, гучних оплесків
та приємних подарунків з нагоди ювілею. Так тримати, «Сударушки»! Продовжуйте радувати своєю творчістю
ще багато-багато років!

Співає «Любавушка»
Та були на цьому святі ще одні «зірочки» - вокальний ансамбль «Сударушки» відсвяткував 30-річчя своєї
творчої діяльності. Тому всі його учасниці, й теперішні, й попередні, отрима-

А далі на всіх чекала змістовна, різноманітна концертна програма. В ній взяли
участь жіночий вокальний ансамбль «Любавушка», молодший дівочий вокальний
колектив, дитячий танцювальний колектив. Звичайно, не обійшлося без виступу
колективу «Сударушки». У їхньому виконанні пролунало кілька чудових пісень.

Нотки гумору внесли Любов Лінник,
Людмила Харківська та Віра Пойманова,
а також Марія Ліщенко, Ірина Прошкіна,
Роман Литвиненко, Лариса Чернишенко, Сергій Ліщенко та Дмитро Перов,
Тетяна Болдінова та Алла Ісакіна.
А ще були пісні у виконанні Юлії Крохмальової, Аліни Пігуль, Аліни Селіної, Ірини Прошкіної, Тетяни Рябоконь,
Ольги Ярової, Лариси Чернишенко та ін.
Вірш проникливо прочитала Валентина Гончарова. Вразив талантом дитячий
ансамбль «Непосєди»: Яна та Ніка Перепелиця, Оля та Ігор Бунчікови, Тетяна
Федотовська та Ярослав Рябоконь. Всі
артисти художньої самодіяльності виклалися стовідсотково (а, може, й більше),
щоб принести всім глядачам позитив та
гарний настрій. Не будемо сперечатися:
вийшло це у них прекрасно!
А ще, як заведено в Айдар-Миколаївці,
після концертної програми ніхто не поспішав розходитись по домівках. Зібравшись
за одним великим святковим столом з
польовою кашею, айдар-миколаївці ділилися враженнями від концерту, згадували
роки праці, сміялися, співали свої улюблені пісні. Ось так свято господарів землі,
невтомних хліборобів, ювілей неповторного ансамблю вкотре об’єднали мешканців села, даючи нагоду поспілкуватися й просто зробити, на перший погляд,
звичайний день по-родинному теплим
та затишним. Тож хай всі приємні слова
та добрі побажання, сказані в цей день,
якомога швидше втілюються в життя!
М. ТИХОНОВА.

Благодарность
Праздник прошел, а настроение осталось. Причем, очень даже замечательное! За помощь в организации праздничного мероприятия выражаем искреннюю и сердечную благодарность руководителю КФХ «Айдар-Овощ» Алексею
Леонидовичу Павлову. Он позаботился о подарках труженикам села, участникам художественной самодеятельности (в частности, коллективу «Сударушки»),
об угощении, о подвозе людей к месту проведения праздника.
Спасибо Вам большое за такое неравнодушное отношение, за постоянную заботу и поддержку, за понимание и внимание. Пусть Вас и Ваш коллектив ждут только
успехи как в работе, так и в семье. Добра, мира, благополучия!

Глядачів вітають О. Л. Павлов і І. В. Шопін
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