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Привітання
голови Луганської обласної
державної адміністрації –
керівника обласної
військово-цивільної
адміністрації
Сергія ГАЙДАЯ
з Новим роком
та Різдвом Христовим
Шановні
жителі Луганщини!
Дорогі земляки!
Щиросердно вітаю вас із чудовими святами – Новим роком та Різдвом
Христовим!
Ці зимові свята особливо шануються нашим народом. Бо так зворушливо
зібратися у родинному колі, побажати
один одному усього найкращого та разом увійти у Новий, сповнений надій
та мрій, рік.
Рік, що минає, для України був доленосним. Ми обрали шлях повного перезавантаження усіх сфер життя. Це складно, інколи боляче, але
вкрай необхідно, бо й надалі терпіти
свавілля, безкарність влади вже було
неможливо.
Довіра українців до Президента –
висока, як ніколи. Тому головне – не
скривдити її. Нову молоду владу чекає
великий фронт дій, а разом з тим й
значна відповідальність.
Я народився тут, на луганській
землі, тож повернувся з щирою метою – зробити усе можливе задля
відновлення гідного життя моєї малої
Батьківщини. А робити треба багато.
Упевнений, що ми залучимо до
області інвестиції та перетворимо її
на суцільний будівельний майданчик.
По-справжньому, а не словах будемо
ремонтувати дороги та створювати
робочі місця.
Це амбітні цілі. Так. Але, за вашої
підтримки, ми зможемо!
Дорогі земляки!
Кожній оселі, кожній родині бажаю
добробуту, щастя та порозуміння!
Нехай вам буде тепло та затишно
в колі близьких вашому серцю людей! Нехай життя подарує вам якомога більше світлих та радісних днів, а
всі згадані у новорічну ніч неймовірні
плани та сподівання обов’язково
збудуться!
Будьте щедрими душею, робіть
добрі вчинки! Бо, які б не були складні
часи, а милосердя та любов завжди
допомагають нам жити та досягати
нових звершень!
Нехай у Новому році запанує
омріяний мир, Луганщина знову буде
об’єднаною в єдиній неподільній
нашій любій Україні!
Зі святами вас!

Різдво Христове
за григоріанським
календарем,
Новий рік
та Різдво Христове
за юліанським
календарем
Шановні жителі
Новоайдарського
району!
Новоайдарська районна державна
адміністрація та районна рада вітають
вас з Новим 2020 роком та Різдвом
Христовим!
16 листопада Верховна Рада ухвалила закон № 5496 «Про внесення змін до Кодексу законів про
працю України» щодо святкових
і неробочих днів». Приємний подарунок отримали представники
релігійних громад римо-католиків та
протестантів, які відзначають свято Різдва Христового 25 грудня. Тепер це державне свято, адже Україна
– багатонаціональна та полірелігійна
держава, де кожен має право на свободу
світогляду і віросповідання.
Крізь тисячоліття й покоління Світло
Різдва зігріває серця людей і вказує
шлях любові, довіри, взаємоповаги і
правди. Його промені несуть радість
у кожну сім’ю, у кожну домівку,
у кожний куточок нашої землі,
бо в ньому – велич Божа.
Це символ любові до ближнього, злагоди, воно спонукає людей до взаєморозуміння, поваги та єдності заради благополуччя
українського народу.
Новий рік - це свято особливе для всіх
нас. Він несе з собою нові надії, радісні
очікування і віру в те, що наступний
рік буде кращим, ніж попередній.
Кожному з нас різним запам’ятається
рік, що минає, але в такі хвилини варто згадувати найкраще. Як росли діти,
як здійснювалися прагнення, досягалися успіхи. Тому, в першу чергу, зичимо кожному з вас, щоб ваші
найзаповітніші мрії завжди збувалися.
Напередодні Нового року та
Різдва Христового бажаємо вам,
щоб збулися ваші заповітні бажання і плани на майбутнє.
Щоб усі нерозв’язні проблеми і
тяжкі турботи минули безповоротно.
Нехай свято збере в ваших будинках усіх тих, хто вам дорогий. Нехай весь наступний рік рідні та
близькі радують вас своїми успіхами і
зігрівають душевним теплом і турботою. Нехай щасливі будуть ваші діти
і здорові ваші батьки. Нехай обійдуть
стороною ваш дім біди і негаразди.
Міцного здоров’я, щастя, сімейного
благополуччя, достатку і процвітання
нашої рідної Новоайдарщини!
З Новим 2020 роком та Різдвом
Христовим!
В. о. голови районної Голова районної
держадміністрації
ради
т. В. нОВИКОВА.
В. В. МАКОГОН.

Дорогие друзья!
На пороге новый, 2020 год. Новый
год – синоним нового, доброго, желанного. Его мы встречаем с верой в светлое будущее, все загаданное в эти
минуты непременно сбудется!
Мы отмечаем его всей семьей, близкими
людьми в ожидании важных перемен. Перемены обязательно придут в нашу жизнь.
Умение помогать, быть чуткими, дарить добро наполняет жизнь истинным,
человеческим смыслом.
Мы вместе в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к родной Луганщине умножают наши силы для достойных

поступков и высоких достижений.
Хотим
сердечно
поблагодарить
всех за веру в себя и в нашу страну, за
труд и его результаты. Пусть доверие и
взаимопонимание всегда сопутствуют нам.
Пусть в новом году в жизни каждого
человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы родные всегда были вместе
и приносили друг другу радость и добро.
Искренне желаем всем вам успехов, удачи и благополучия. Мира и процветания
вашим семьям!
Будьте счастливы! С праздником вас –
с наступающим новым, 2020 годом!
С людьми и для людей,
Команда Шахова.

Шановні новоайдарці!
Щиро вітаю вас з Новорічними та Різдвяними святами!
Ось і пройшов ще один рік, сповнений надій і тривог, перемог та складних
випробувань.
Ми з гідністю витримали перешкоди,
разом плідно працювали заради кращого майбутнього рідної Новоайдарщини.
Маю надію, що любов до нашої Громади, прагнення зробити її комфортною
для проживання буде і надалі слугувати
головним пріоритетом на майбутнє.
Новорічні свята – це завжди нові
надії і сподівання. Тож нехай Новий
2020 рік принесе мир, спокій і злагоду,

впевненість у майбутньому.
Бажаю вам міцного здоров’я, добра
й радості, вірних друзів та близьких
людей поруч. Нехай прийдешній рік
виправдає ваші найзаповітніші надії і
прагнення, принесе достаток і добробут вашим сім’ям. Нехай панують у
ваших домівках мир, взаєморозуміння
й любов. З Новим роком та Різдвом
Христовим!
З повагою - Новоайдарський
селищний голова ІГОР ШОПІН.

Привітання начальника Новоайдарського відділу поліції
з Новим роком та Різдвом Христовим
Дорогі колеги та мешканці
Від усієї душі бажаю кожному жителю району, кожній родині достатку,
Новоайдарського району!
щастя, любові.
Нехай рік Новий буде для вас баСердечно вітаю вас
гатим
на добро, щедрим на успіхи і
з Новим роком
вдачі!
Бажаю, щоб ваша праця завжта Різдвом Христовим!
ди була потрібною і корисною, а
Минув ще один рік нашої з вами успіхи – вагомими та переконливиспільної праці. Разом з органами влади, ми! Прийдешній рік хай буде світлим,
міжнародними партнерами нам вдалося щасливим та мирним, а Різдво Хривтілити у життя інноваційні проекти та стове надихає серце любов'ю, надією
зробити Новоайдарщину безпечнішою. і вірою! Тепла і світла у вашій оселі!
Щиро дякую всім: нашим захисни- Служимо та захищаємо!
кам, що зі зброєю в руках зустрічають
Начальник Новоайдарського
свята, всім трудівникам, волонтерам,
відділу поліції,
ветеранам, кожній родині за працю, за
підполковник поліції
турботу про рідний край.
Андрій ЗАРІЧНИЙ.
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19 грудня відбулася чергова, двадцять сьома сесія Новоайдарської районної ради сьомого
скликання, під керівництвом голови райради В. Макогона. Прибуло 24 депутати. Секретарем
було обрано Валентину Лисняк.
У роботі сесії взяли участь в. о. голови Новоайдарської райдержадміністрації Тетяна
Новикова, голови сільських рад, представники комунальних підприємств та установ.
На порядок денний було затверджено 34 питання.

ЗВІТИ. Депутати заслухали
звіт голови постійної комісії
з питань охорони здоровꞌя, соціальної політики, інвалідів та
ветеранів Ольги Корж щодо виконання повноважень комісії за
звітний період.
Прийнято до відома звіти про
хід виконання Програми розвитку публічних бібліотек Новоайдарського району на 2017-2020
роки; Програми розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян
України на території Новоайдарського району на 2018-2020 роки;
про роботу закладів культури за
2019 рік; про виконання Програми економічного та соціального розвитку Новоайдарського
району на 2019 рік.
ДЕНЬ РАЙОНУ. Депутати
одноголосно підтримали ініціативу громадськості щодо встановлення Дня заснування району. Починаючи з 2020 року, його
будуть відзначати 12 липня.
МЕДИЧНА РЕФОРМА. З
метою подальшого впровадження медичної реформи, рішенням
сесії, в районі реорганізовані
два медичних заклади. З 1 січня
2020 року будуть функціонувати: Комунальне некомерційне
підприємство «Щастинська міська лікарня» (генеральним директором призначено Олега
Супруна) та Комунальне некомерційне підприємство «Новоайдарська багатопрофільна лікарня»
(в. о. генерального директора
призначено Дмитра Гречишкіна – лікаря ортопеда-травматолога Новоайдарського РТМО).
КАДРИ. Затверджено структуру та чисельність виконавчого

апарату Новоайдарської районної ради на 2020 рік. В штаті
виконкому буде працювати 21
фахівець.
Депутати затвердили список
присяжних
Новоайдарського
районного суду: Марина Адоніна, директор Новоайдарського
терцентру; Світлана Колесник,
заступник директора Новоайдарського професійного аграрного
ліцею; Сергій Колосов,
медична сестра - масажист Новоайдарського РТМО; Наталія
Магдич, директор Новоайдарського РЦСССДМ; Адам Свирида, підприємець; Олександр
Тіханов, директор районного
Будинку культури; Оксана Прасол, приватний підприємець;
Олена Суворова, консультант
Сорокинської міської державної нотаріальної контори; Ольга
Ярова, не працює; Микола Меліхов, пенсіонер; Ігор Некрасов,
співробітник мобільної бригади
соціально-психологічної допомоги Новоайдарського району
УФГЗ; Ірина Косова, директор
Новоайдарської районної бібліотеки; Ельвіра Шкуркіна, оператор комп’ютерного набору
відділу освіти Новоайдарської
РДА.
БЮДЖЕТ. Начальник фінансового управління Валентина
Перова звітувала про виконання
районного бюджету за 9 місяців
2019 року. Доходи склали 259
млн 211 тис. 460,57 грн, у тому
числі по загальному фонду - 243
млн 444 тис. 713,95 грн, по спеціальному фонду – 15 млн 766 тис.
746,62 грн. Витрачено - 235 млн
292 тис. 935,10 грн, в тому числі
по: загальному фонду – 207 млн

897 тис. 445,25 грн; спеціальному фонду – 27 млн 395 тис.
489,85 грн.
Щодо бюджету наступного
року визначено, що доходи та видатки місцевого бюджету складатимуть 216 млн 930,952 тис. грн,
в тому числі на реалізацію місцевих/регіональних программ закладено 5 млн 596 тис. 821 грн.
Районний бюджет - 2020 буде в
повному обсязі опублікований у
газеті «Вісник Новоайдарщини».
ФІНАНСИ. Депутати затвердили фінансові плани на
2020 рік Новоайдарського РКП
технічної інвентаризації, Новоайдарського РКП «Райбудзамовлення», КНП «Новоайдарський ЦПМСД». Підтримано
комплексні програми розвитку
та підтримки КНП «Новоайдарського ЦПМСД», КНП «Щастинська міська лікарня», КНП «Новоайдарська
багатопрофільна
лікарня». Затверджено програму
економічного та соціального розвитку Новоайдарського району
на 2020 рік.
Для школярів шкіл району
встановлена вартість харчування 1 діто / дня в межах 11,35 грн.,
в оздоровчий період - 29,50 грн.
Депутати підтримали перелік загальнорайонних заходів
на 2020 рік, які фінансуються за
рахунок районного бюджету, на
загальну суму 72 тис. 224 грн.
КОМУНАЛЬНА
ВЛАСНІСТЬ. Надано дозвіл КП
«Спорт для всіх» проводити
тренування в спортивній залі
ДЮСШ в вечірній час дорослому
населенню району. Надана згода
відділу освіти на списання трьох
транспортних засобів, балансова
вартість яких складає 0 грн, а
Щастинській міській лікарні
- на списання рентгенівського
флюорографічного апарату, який
пропрацював більше 30 років.
ІНШІ ПИТАННЯ. З метою
оптимізації діяльності у сфері
надання соціальних послуг в районі надано згоду на приєднання
до Новоайдарського територіального центру соціального обслуговування Новоайдарського
районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.
На офіційному сайті районної
ради розміщено списки поіменного голосування та рішення
по кожному питанню порядку
денного.
І. КРАСНОЩОКОВА.

19 грудня, в День Святого Миколая, діти Новоайдару отримали
справжні подарунки. Для малечі відбулося відкриття нової підготовчої групи дитячого садочка «Сонечко». А учні Новоайдарської школи-гімназії отримали новий шкільний автобус. У ролі представників
Святого Миколая були голова Новоайдарської районної ради Віктор
Макогон та начальник відділу освіти Новоайдарської РДА Олександр Селіхов. Вони поздоровили дітей із початком зимових свят
й побажали всім багато радощів та гарного новорічного настрою.

З 2011 року в селі Олексіївка діє
ГО «Добробут», яку очолює Олександр Миколайович Тищенко. На
рахунку цієї організації вже чимало добрих справ, які направлені
саме на розвиток та добробут рідного населеного пункту. Результати, які можна бачити, завдяки яким
покращення відчувають практично всі мешканці Олексіївки.
Одне із нових досягнень: Новоайдарською районною громадською організацією «Добробут» в
районному конкурсі було виграно
проект «Матеріально-технічне забезпечення дошкільного навчального закладу «Білосніжка» на загальну суму 50260,00 грн., з них:
30225,00 кошти районного бюджету та 20035,00 грн. кошти ГО,
які надані КСП «Олексіївське».
Між Новоайдарською районною державною адміністрацією та
Новоайдарською районною громадською організацією «Добробут» було укладено договір про
надання фінансової підтримки.
На сьогоднішній день ГО було

укладено договір з постачальником, проведено оплату та отримано товар (ковдри зимові та
літні, матраци, наматрацники,
подушки, комплекти постільної
білизни та рушники). Від ФОП
Пінкін С. М. було придбано для
ДНЗ «Білосніжка» дві шафи для
зберігання постільних приналежностей на суму 5200,00. Хочемо
подякувати всім небайдужим,
хто був причетний до реалізації
проекту, а особливо голові КСП
«Олексіївське» Овчаренку В. О.,
бухгалтеру Олексіївської сільської
ради Третьяковій Н. В.
Зараз наш дитячий садок відвідують 20 дітлахів з Олексіївки
та Колядівки. Всі ми понад усе
прагнемо, щоб малюкам в садочку жилося добре, щоб кожен день
повнився для них радістю спілкування з однолітками й дорослими.
Щоб їм було зручно та комфортно
навчатись, проводити час тут. Тож
прагнемо зробити все можливе
для покращення умов у садочку.
Наші основні критерії у роботі
– вміння з повагою ставитися до дитини, з розумінням
перейматися проблемами
дітей, з щирим бажанням
прийти на допомогу у важку
хвилину не тільки дитині, а
й батькам, і своїм колегам,
забезпечити найкращі умови для повноцінного розвитку малечі в стінах нашого
дошкільного навчального
закладу. І ми ще раз дякуємо
всім, хто нам у цьому допомагає. Цей проект – чергове свідчення того, що все
можливо!
Тож хай всі мрії та проекти завжди втілюються в
життя заради щасливого
майбутнього наших діточок!
Н. ТИЩЕНКО,
завідуюча дитячим
садочком «Білосніжка».
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В своїй роботі селищна
рада та її виконавчий комітет
керуються Законами України
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в
органах місцевого самоврядування» та іншими законами
і нормативними актами.
ПРО СЕСІЇ. За звітний період було проведено 17 засідань постійних депутатських
комісій, за результатами роботи яких розглянуто та прийнято 228 рішень на 13 засіданнях
сесій ради сьомого скликання.
До проведення пленарних
засідань сесій готуються всі
депутати в складі профільних
постійних комісій і працівники апарату селищної ради. Постійні комісії селищної ради,
попередньо на своїх засіданнях,
ретельно розглядають питання, що виносяться на розгляд
ради, готують свої рекомендації та висновки, узгоджують
проєкти рішень.
ПРО ВИКОНКОМ. Засідання виконавчого комітету
селищної ради плануються поквартально і проводяться щомісячно. Крім запланованих
питань, розглядаються клопотання та подання підприємств,
заяви громадян. За 2019 рік
проведено 18 засідань виконкому, прийнято 165 рішень, кількість яких збільшилась на 6 % у
порівнянні до минулого року.
Всі регуляторні акти та інші
прийняті рішення доводились
до відома населення, підприємств, установ, організацій,
підприємців шляхом розміщення на офіційному веб-сайті
Новоайдарської селищної ради
та на інформаційному стенді у
приміщенні селищної ради. На
вимогу громадян надані копії
відповідних рішень, а також копії рішень доведені до виконавців для здійснення контролю.
ПРО АППАРАТ. Селищним головою видано 192
розпорядження, з них:
- з основної діяльності - 133;
- з особового складу - 59.
Загальна кількість розпоряджень селищного голови зменшилась на 7,7 % в порівнянні з
показником минулого року.
Витрати на утримання апарату селищної ради складають
3185,8 тис.грн., в т. ч. оплата
праці та нарахування на заробітну плату – 2784,88 тис. грн.
ПРО ЗВЕРНЕННЯ. Селищна рада постійно працює із
зверненнями громадян. За звітний період до селищної ради
звернулось 403 громадян.
Основними питаннями у
зверненнях громадян залишаються питання, які виникають
при оформленні та переоформленні права власності на земельні ділянки, визначення меж
земельних ділянок, добросусідські відносини, питання соціального захисту, фінансової
допомоги, житлової політики,
благоустрою, утримання собак
та інше.
Всі звернення та заяви громадян, підприємств, установ,
організацій
та підприємців
розглядались та по них вживалися дієві заходи в межах компетенції та виходячи із можливостей селищної ради. На всі
звернення надано відповіді або
прийняті відповідні рішення.
ПРО ДОВІДКИ. Значною
залишається кількість вида-
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Шановні новоайдарці!
В своєму звіті я ознайомлю вас із роботою Новоайдарської селищної ради
VIІ скликання та її виконавчого комітету з січня по грудень 2019 року
та висвітлю основні події за звітний період роботи.

них довідок. За цей час видано
6226 довідок про склад сім’ї
(зменшення у порівнянні з минулим періодом на 23 %), 410
довідок про наявність земельних ділянок (зменшення на
30 %), 135 довідок про склад
сім’ї померлої особи (на рівні
минулого року). До селищної
ради за звітний період надійшли 552 заяви щодо реєстрації/
зняття з реєстрації місця проживання (зменшення на 41 %), 915
листів вхідної кореспонденції
(зменшення на 3 %), підготовлено та відправлено відповідним
адресатам 1234 листів вихідної
кореспонденції (збільшення –
на 4 %). У цей період надійшло
15 запитів на отримання публічної інформації, на всі з них
вчасно було надано відповіді.
ПРО АДМІНКОМІСІЮ. Адміністративною комісією при
виконавчому комітеті Новоайдарської селищної ради розглянуто 7 протоколів про адміністративне правопорушення.
З них: 4 протоколи за статтею
159 КУпАП «Порушення правил торгівлі на ринках», 1 протокол за статтею 152 КУпАП
«Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері
благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів», 1 протокол за частиною 2 статті 156
КУпАП «Порушення правил
торгівлі пивом, алкогольними,
слабоалкогольними напоями і
тютюновими виробами», 1 протокол за частиною 1 статті 154
КУпАП «Порушення правил
тримання собак і котів».
За результатами розгляду
матеріалів про адміністративні
правопорушення у відношенні
1 громадянина винесена постанова про накладення адміністративного стягнення у ви-

гляді штрафу на загальну суму
680, 00 грн., на 3 громадян – у
вигляді попередження і 3 постанови про закриття провадження
по справам.
Уповноваженою особою Новоайдарської селищної ради,
яка має право складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями
197, 198 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (проживання без реєстрації
місця проживання, проживання за недійсним паспортом),
складено 61 протоколів (93 у
2018 р.), кількість яких з кожним роком зменшується та
складає 65,6 % від показника
попереднього року.
ПРО СУД. З січня по грудень 2019 року Новоайдарська
селищна рада виступала відповідачем у 36, співвідповідачем - у 1, третьою особою
– у 4, заінтересованою особою
– у 12 цивільних справах; позивачем - у 5 господарських
справах; є відповідачем у
5 адміністративних справах.
ПРО СОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ. На території селищної
ради обліковується 201 дитина
із багатодітних сімей, 4 дитини учасників ліквідації ЧАЕС,
162 дитини, що опинилися в
складних життєвих обставинах (матері-одиначки), яким
ведеться соціальний супровід.
Кожного року таким дітям (280
дітей) селищна рада вручає
«солодкі подарунки» до новорічних свят. На ці подарунки
було витрачено 29988,0 грн.
Учасникам
та
ветеранам Другої Світової війни
було організовано вручення
46 продовольчих пакетів до
дня Перемоги. На ці заходи
було витрачено 9982,00 грн.
ПРО БЮДЖЕТ. Розвиток

території селищної ради тісно
пов’язаний із виконанням селищного бюджету. Дохідна частина селищного бюджету за
9 місяців 2019 року за загальним фондом виконана в обсязі
6 094 849,74 гривень при плані
6 141 357,00 грн., що складає
99,24 %. Дохідна частина бюджету збільшена на 492 931,18
грн. (108, 8 %) відносно рівня
2018 року. Видатки загального
фонду становлять 5 726 724,37
грн. при плані асигнувань
6 823 000,00 грн грн, що складає
83,93 % від плану.
На рахунок спеціальних
фондів надійшло доходів (з
урахуванням
трансфертів)
939197,6 грн., видатки спеціального фонду складають
2 652 015,97 грн.
Дебіторської заборгованості
по спеціальному та загальному фондам на 01.10.2019 року
немає.
Кредиторської
заборгованості по спеціальному фонду
станом на 01.10.2019 р. немає.
Кредиторська заборгованість
загального фонду селищного
бюджету станом на 01.10.2019
р. становить 3135,28 грн.
ПРО БЛАГОУСТРІЙ. Мережею вуличного освітлення охоплені ще не всі вулиці селища
та сіл селищної ради. Витрати
на будівництво, реконструкцію
та утримання вуличного освітлення складають 827,3тис.грн.,
що складає 9,3 % доходної частини селищного бюджету та у
2,3 рази більше у порівнянні з
показником минулого року. Хотілося б зазначити, що з кожним
роком відсоток освітленості вулиць збільшується. Станом на
кінець 2019 року освітлено (в
т. ч. частково) 61,4 % вулиць,
провулків, кварталів від загальної їх кількості на території
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3 наших населених пунктів.
Селищною радою було замовлено виготовлення проєктно-кошторисної документації та
проведено роботи з реконструкції мережі вуличного освітлення
по вулицях Дружби та Вишневій смт Новоайдар. Проведено
поточний ремонт лінії вуличного освітлення по провулку
Яблуневому та вул. Незалежності. За рахунок коштів селищного бюджету виготовлено проєктно-кошторисну та технічну
документацію на будівництво
нових ліній вуличного освітлення по вулицях Піщана, Луганка
та неосвітлених частин вулиць
Дружби та Незалежності, на
останній вже зараз тривають
електромонтажні роботи.
Також було придбано біля
150 ламп та ліхтарів для відновлення вуличного освітлення на
існуючих лініях електромереж
на території селищної ради.
З 2016 року було організовано вивіз сміття з приватного
сектору. У 2019 році ліквідовано 3 несанкціонованих сміттєзвалища, вивезено близько 25
куб. м сміття з несанкціонованих сміттєзвалищ; проведена
санітарна обрізка більш ніж 45
дерев.
У 2019 році у парку «Сосновий» було висаджено більш
ніж 3000 саджанців сосни та
інших дерев листяних порід,
протягом весни та літа неодноразово проводили толоки з
очищення берегу р. Айдар біля
мосту від сміття та очерету.
Цього року за рахунок коштів селищного та районного
бюджетів на умовах співфінансування у рівних частинах
проведено капітальний ремонт
2 автодоріг по вул. Дружби та
кв. ім. Т. Г. Шевченка смт Новоайдар. Ремонт проведено на
2243 кв. м. На ці роботи було
витрачено 1740,114 тис. грн.
За рахунок коштів державного бюджету, передбачених
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.07.2019
№ 500-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з
державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій» (у
редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1192-р), районному бюджету Новоайдарського
району було виділено субвенцію у сумі 1451,52 тис. грн., в
т. ч. на проведення капітального ремонту автодороги по вул.
Незалежності смт Новоайдар
лише 659,18 тис. грн.
Бюджетом селищної ради на
2019 рік на проведення поточного ремонту автодоріг було
заплановано 1148,5 тис. грн.
На даний час поточний ремонт
доріг проведено на кварталі
Миру, вулицях Дружби, В. П’ятьоркіна, Центральна, провулках Дружби та Незалежності
в смт Новоайдар. Витрати на
капітальний та поточний ремонти доріг у 2019 році склали
3597,7 тис. грн., або 71,8 % від
минулорічного обсягу витрат на
даний вид робіт (5008,11 тис.
грн.). Цього року також було
проведено поточний ремонт
тротуару на кв. Миру.
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У 2019 році на дорогах
селищної ради з ґрунтовим
покриттям було проведено
ґрейдерування, сума витрат на
його виконання складає 30,1 тис.
грн., а також було нанесено дорожню розмітку на найжвавіших
пішохідних переходах селища та
переходах поблизу навчальних
закладів (дитячих садків, шкіл,
ліцею).
Завдяки реалізації спільного
проєкту «УВАГА! Діти йдуть до
знань» селищною радою разом
з громадською організацією
«Марафон милосердя» були
встановлені елементи примусового зниження швидкості
(«лежачі поліцейські»). Додатково було придбано, а потім
встановлено дорожні знаки «пагорб», які попереджають про
необхідність примусово обмежити швидкість руху транспортних засобів.
В
рамках
спільного
мікропроєкту «Створення безпечного простору для 200 учнів
навчальних закладів шляхом
облаштування шкільних автобусних зупинок в смт. Новоайдар», який став переможцем
конкурсу ПРООН із відновлення
та розбудови миру в рамках
компоненту «Ефективне врядування і залучення громадян
задля досягнення правосуддя,
безпеки, захисту довкілля та
соціальної єдності у східній
Україні», районною громадською організацією «Фенікс» було
придбано 4 автобусні зупинки,
а Новоайдарською селищною
радою було профінансовано роботи з монтажу та встановлення
цих зупинок.
У 2019 році за рахунок невикористаних коштів субвенції
з державного бюджету, яка
була виділена ще у 2018 році,
було продовжено проведення реконструкції території загального користування перед
будівлею, яка розташована за
адресою: вул. Центральна, 25,
смт. Новоайдар (площа перед
РБК). На даний час на реалізацію
цього проєкту було витрачено
562,53 тис. грн. з урахуванням
коштів селищної ради на його
співфінансування.
У 2019 році Новоайдарська
селищна рада провела конкурс на
здійснення міських пасажирських перевезень, в результаті чого
місцевим пасажирським маршрутом почав курсувати новий
автобус, який був придбаний за
рахунок коштів селищного бюджету та субвенції з районного
бюджету. В автобусі передбачений пандус для маломобільних
груп населення.
На очищення та розгортання доріг від снігу витрачено
1000 л дизельного пального.
Силами працівників комунального підприємства «Новоайдарське СКП» проведена посипка піщано-сольовою
сумішшю доріг та тротуарів населених пунктів селищної ради
в зимовий період.
На території ради протягом
2019 року було встановлено
3 нових дитячих ігрових майданчика та доповнено новими
елементами існуючі дитячі майданчики, які були встановлено
раніше. Для організації комфортних місць проведення дозвілля
робітниками КП «Новоайдарське «СКП» були встановлені нові
альтанки та вуличні лавки.
До громадських робіт з бла-
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гоустрою населених пунктів
селищної ради були залучені
35 осіб через районний центр
зайнятості.
На території населених
пунктів селищної ради неодноразово проводились дні довкілля
та толоки. Лише завдяки зусиллям апарату та депутатам ради,
працівників бюджетної сфери,
учнів навчальних закладів та
небайдужих мешканців громади очищені від сміття вулиці,
узбіччя доріг та прилеглі до них
лісополоси, очищений берег
ріки Айдар від сміття, очерету та чагарників. Відповідний
санітарний стан підтримувався
протягом року. Щиро дякую
всім, хто взяв участь в цих
роботах.
ПРО
КУЛЬТУРУ
ТА
ДОЗВІЛЛЯ. Протягом року
неодноразово
Новоайдарська селищна рада проводила
різноманітні спортивні турніри.
Селищна дитяча футбольна команда «Колос» неодноразово
приймала участь у як в обласних,
так і районних турнірах. Також
селищна рада не забуває і про
дорослих наших спортсменів. За
сприянням селищної ради неодноразово проводились турніри
з футзалу, пляжного футболу,
волейболу. Селищна футбольна
команда у 2019 р. взяла участь
у розіграші Кубка Луганської
області з футболу.
На початку року були
проведені свята Водохреща та
Масляна, на організацію та облаштування території до яких
було витрачено 25796,62 грн.
Восени 2019 року за рахунок
коштів селищної ради були
проведені свята, а саме: святкування 332-ї річниці дня селища
Новоайдар та день села АйдарМиколаївки.
ПРО НАСЕЛЕННЯ. Виходячи з наявних даних про
реєстрацію місця проживання, демографічна ситуація
на території селищної ради
відносно рівня 2018 р. має негативну тенденцію. Станом на
01 жовтня 2019 року кількість
населення, місце проживання
яких зареєстроване на території
селищної ради, складає 8989
осіб, що на 2 % менше, ніж у
попередньому році (9141 на
01.10.2018 р.).
Кількість
померлих
перевищує народжуваність в
цілому на 65 осіб. Так, за звітний
період народилося 29 дитини, а
померло 94 осіб. На території
селищної ради відбувається
природній відтік чисельності
населення.
ПРО ВІДКРИТІСТЬ. З
метою
покращення
рівня
відкритості та доступу до
інформації на офіційному сайті
Новоайдарської селищної ради
висвітлюються оголошення, новини, основні події селищної
ради та її громади, рішення ради
та її виконавчого комітету.
Я особисто і весь апарат
селищної ради будуть працювати над тим, щоб всім нам жилось
краще у наших селищі та селах.
А від всіх вас ми чекаємо конкретних пропозицій щодо покращення ситуації в селищі по
тих чи інших напрямах роботи,
адже лише спільно ми зможемо
зробити те, що запланували.
Дякую всім за допомогу, тісну
співпрацю і підтримку.
І. ШОПІН,
Новоайдарський
селищний голова.

На днях свой славный 94-й
День рождения отметил участник боевых действий во Второй
мировой войне, умудренный
жизнью замечательный человек
и наш верный друг и читатель
Василий Федорович Кутепов.
Несмотря на то, что жизнь
преподнесла Василию Федоровичу много испытаний, он
не утратил жизнелюбия и оптимизма. Конечно, на здоровье
сказываются и военная юность,
и тяжёлая послевоенная работа,
и события, которые сейчас происходят на нашей родной земле.
Но бодрости духа и юмора
ветеран и в этой непростой жизненной ситуации не растерял.
Да и поддержка самых дорогих
людей всегда помогает. Каждодневная круговерть, общение с
родными, их ежедневная ненавязчивая забота так много значат
даже для такого мужественного
человека как В. Ф. Кутепов.
В свой День рождения (да и
не только) за большим праздничным столом главный герой –
он – их любимый отец, дедушка,
прадедушка! Он прошел боевыми путями тысячи километров,
с 1943 по 1945 год. За свои ратные подвиги награжден Ор-

19 грудня в Бахмутівській
сільській раді до Дня Святого
Миколая директором СБК О.П.
Мазко організовано та проведено
свято для дітей дошкільного віку
(до 6 рочків).
На свято чекали як діти, так і
ми, батьки. Ведуча – бібліотекар
С. Антончук – ласкаво привітала
дітей зі святом, і діти із задоволенням стали в хоровод навколо
нарядженої ялиночки.
А далі на свято завітали домовичок Антипка (М. Бакулін)
та рахівничок зірочок (Д. Антончук). Вони завзято та вдало розважали малечу. Діти домовились
з Антипкою, щоб той не псував свято, був слухняним, і тоді
обов’язково завітає до них Святий Миколай. Так і сталося. Завітав Святий Миколай з мішком
солодощів, цукерок. До речі, з
цією роллю вкотре прекрасно по-

Піротехнічні засоби становлять потенційну небезпеку. Іноді
вибухові вогні не встигають загаснути та падають на дахи чи у вікна
будинків, являючись причиною виникнення пожеж. Бувають випадки,
коли неякісні феєрверки вибухають
під ногами перехожих чи в руках
самих підпалювачів.
Категорично забороняється:
розбирати,
ремонтувати
піротехнічні вироби, а також використовувати не за призначенням або в умовах, непередбачених
експлуатаційною документацією на
виріб;
- запускати піротехнічні вироби з
рук (крім хлопавок);
- нахилятися над виробом під час
запуску;
- знаходитися після підпалу

деном Отечественной войны ІІ
ст., Орденом Красной Звезды,
Орденом «За мужество», медалями «За победу над Германией», «За трудовую доблесть» и
др. Он упорно трудился в послевоенные годы. Стал настоящим примером не только для
своих родных, но и для многих
жителей Новоайдара, которые с
огромным уважением относятся
к Василию Федоровичу.
Уважаемый Василий Федорович! Примите самые искренние
поздравления по случаю Вашего Дня рождения! За Вашими

рається Микола Дубовий.
Без сумнівно, свято вдалося! Діти танцювали біля ялинки, розповідали вірші, співали.
Сільський голова Т. Щурова
привітала всіх зі святами та вручила солодкі подарунки. Дяку-

вогнепровідного шнуру (сповільнювача) у небезпечній зоні;
- направляти або кидати
піротехнічний виріб у бік людей, ударяти по них будь-якими
предметами, тягти за фітиль;
- кидати приведені в дію побутові
піротехнічні вироби під ноги перехожих з вікон та балконів, здійснювати
феєрверки з дахів будинків та проводити інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно;
- носити підготовлені до запуску піротехнічні вироби у кишенях
одягу;
- запускати піротехнічні вироби
з видимими механічними пошкодженнями;
- залишати побутові піротехнічні
вироби без догляду, вживати заходів
щодо недопущення безконтроль-

плечами достойный богатый
жизненный путь. Мы все знаем,
какие тяжёлые испытания встретили Вы на нём и, несмотря на
это, Вы сумели сохранить в себе
лучшие человеческие качества
– доброту, отзывчивость, внимательное отношение к людям и
честность. В этот знаменательный день примите слова искренней признательности за Ваш героизм и бессмертный подвиг во
имя свободы и независимости
Родины. Искренне желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия Вам, Вашим родным и
близким.
Вы относитесь к поколению
победителей и созидателей, настоящих героев, которым довелось пережить все тяготы военного лихолетья, после войны
поднимать страну из разрухи,
создавать тот фундамент, который служит нам и теперь. Вы
мужественный человек, и мы
гордимся, что живем с вами в
одно время!
Каждая встреча, каждая возможность пообщаться с Вами
– для нас большая честь и радость. Спасибо Вам за подвиг, а
также за житейскую мудрость,
душевное тепло, которыми Вы
по сей день щедро делитесь
с окружающими!
М. ТИХОНОВА.

ємо всім організаторам за свято
для наших малюків!
Батьки: Алла НАГІБІНА,
Світлана ЦЬОМКО,
Олена ДУДНІКОВА,
Анатолій ЦЬОМКО,
Галина СИРЕНКО.
ного доступу до них неповнолітніх
дітей;
- використовувати побутові
піротехнічні вироби особам, які знаходяться у нетверезому стані;
- використовувати піротехнічні
вироби, які створюють світлові та
шумові ефекти, на відстані ближче
100 м від лікарень, церков, дитячих
установ, шкіл, будинків престарілих
та інших громадських споруд та
будинків;
- проводити запуск виробів при
сильному вітрі.
Необхідно
також
уникати
можливості випадкового спрацювання піротехнічних виробів
унаслідок використання відкритого
вогню, куріння, дії нагрівальних
приладів тощо.
Дотримання
цих
простих
рекомендацій вбереже вас від
нещасних випадків та інших
неприємностей.
Пам’ятайте: обережне поводження із піротехнікою забезпечить власну безпеку та безпеку оточуючих.
Новоайдарська РДА.

з
ц
і
М
с
н
С
р
М
Т

–

«ВІСНИК

По-перше, на вході зустрічають яскраві
новорічні олені. Отже, можна сказати, з самого порогу школи потрапляєш у казку. І це
по-справжньому добра чарівна казка. Якщо
говорити про новорічну атрибутику, то в
холі ялинка та камін підморгують учням
яскравими вогниками, та радує всіх учнів та
гостей школи виставка поробок та малюнків до Новорічних свят. А тут ще й святкові
заходи в самому розпалі. Казкові персонажі, добрі феї, чарівники, супер-герої – кого
тільки не зустрінеш в коридорах навчального закладу.
Та це, звичайно, далеко не все, що можна
розповісти про Новоайдарську школу-інтернат. Протягом 22 років її очолює досвідчена та мудра Ганна Олексіївна Бірюкова.
Школа весь час змінюється. На краще. Це
по-справжньому сучасний заклад освіти,
колектив якого крокує в ногу з часом, створюючи комфортні умови для навчання, позакласної діяльності та проживання своїх
вихованців.
Екскурсія школою вразила: класи із сучасним обладнанням, спортивні зали, тенісні столи, новенький клас хореографії,
кабінет трудового навчання для дівчаток із
якісними електричними швейними машинками, цілі комплекси для оздоровлення:
кабінету масажу, фізіотерапії, соляна кімната; ванна та душові – все нове, якісне,
з урахуванням потреб дітей.
Так, до Нового року школа-інтернат підходить з багатьма досягненнями, про які нам
залюбки розповіли адміністрація та педагоги навчального закладу.
Протягом року в школі-інтернаті проводилась
дослідно-експериментальна
робота, згідно з програмою ІІ Концептуально-діагностичного етапу, мета якого:
визначити методичний та психологічний
супровід створення конструктивної моделі
формування соціальних та громадянських
компетентностей учнів школи.
На підставі узагальнення результатів
психолого-педагогічних досліджень, аналізу
досвіду зарубіжної і вітчизняної практики,
створено таку модель. В основу запропонованої моделі покладено комплекс педагогічних умов і технологій, спрямованих на
освоєння учнями демократичних ідеалів
і цінностей громадянського суспільства,
опанування громадянських знань і умінь,
формування відповідних особистісних якостей на різних вікових ступенях. Впродовж
року відбувалась апробація різноманітних
діагностичних методик дослідження і зокрема комп’ютерної програми (хмарний
додаток) «Сервіс управління освітнім процесом «УНІВЕРСАЛ-ОНЛАЙН», сертифікований Українським центром практичної
психології. Впоратися з цими завданнями
можна тільки за умови добре спланованої
та організованої науково-методичної роботи
у закладі. Навчаються у школі всі: від директора до керівника гуртка, адже через рівень
сформованості професійних компетентностей у вчителів та вихователів школи-інтернату формуються не тільки соціальні і громадянські компетентності, також успішність
вихованців, їх майбутнє.
У наш час дуже багато можливостей
для постійного вдосконалення фахової
майстерності вчителів: державні освітні
інституції, міжнародні агенції, різноманітні освітні платформи (від офіційних
курсів та сертифікатів до інших неофіційних активностей). Вони допомагають вчи-

НОВОАЙДАРЩИНИ»

Пощастило завітати до КЗ «Новоайдарська обласна загальноосвітня
школа-інтернат І – ІІІ ступенів» як раз у розпал шкільних новорічних ранків.
Тож святковий новорічний настрій було гарантовано на всі 100 %.
телям брати на себе відповідальність за
власний професійний розвиток. Вчителі
відвідують різноманітні заходи, що надають можливість зорієнтуватись у сучасних
освітніх процесах, визначити пріоритети,
сформувати перспективи.
Так, у грудні 2019 Л. О. Мосяж і О. П. Воронкіна взяли участь у партнерському форумі для освітян «ОСВІТА: підсумки року»,
що відбувся у м. Києві. Цей захід виявився
дуже корисним для практиків: директорів
закладів, заступників, ініціативних вчителів. У заході взяли участь представники
різних структур: Інститут модернізації змісту освіти, Державної служби якості освіти,
Державної архівної служби України та інших. Питання для обговорення також дуже
нагальні: розвивальний простір у закладі
освіти, контроль у закладі освіти, запровадження системи НАССР, номенклатура
справ, формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти, зміни у підвищенні кваліфікації вчителів, корпоративна етика
та інше.
Аналізуючи проведену роботу, можна
зробити висновок, що НУШ - це партнерство, адже лише співпраця між усіма учасниками освітнього процесу зробить нашу
школу кращою.
Звичайно, що фахово зростати необхідно з науково-методичного супроводом із
залученням науковців, висококваліфікованих педагогів, батьків, громадськості.
Щодо фахівців, це науковий керівник експериментальної діяльності І. І. Цимбал,
кандидат педагогічних наук, доцент, ректор
Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Л. М. Михай-

комунальними закладами, громадськими
організаціями, фондами: Новоайдарський
районний краєзнавчий музей, районна бібліотека, Школа мистецтв, КЗ «Сєвєродонецький міський палац спорту», КЗ «Спорт
для всіх», австрійська екологічна організа-

лова, кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри управління освітою Луганського
ОІППО; В. П. Мартинова, методист кафедри
управління освітою Луганського ОІППО;
В. О. Киричук, доцент кафедри психології
управління ЦІППО «Університету менеджменту освіти» НАПН України, співробітник
відділу проектування розвитку обдарованості дитини Інституту обдарованої дитини
НАПН України; Л. Є. Єнотаєва, старший науковий співробітник Інституту обдарованої
дитини АПН України.
Налагоджена взаємодія між школою та
місцевою громадою, державними органами,

нього середовища. Але здебільшого, саме
директор закладу повинен визначати долю
освітніх реформ і досить істотно впливати
на педагогічну творчість кожного вчителя.
Ганні Олексіївні Бірюковій властиве стратегічне мислення та вміння створити згуртовану спільноту. Директор ставить перед
собою і колективом багато завдань: від обладнання будівель та приміщень, підбору
просторових рішень для того, щоб перебування у освітньому закладі було комфортним, до якісної підготовки до ЗНО. І все це
потребує часу, зусиль. Але результат виправдовує себе, бо школа з року в рік стає
кращою, усі діти отримують можливість для
успішної соціалізації, розвитку своїх здібностей, пошуку власних переваг і цілей для
вибору подальшої дороги в житті.
Тут доречним буде розповісти про програму eTwinning, в якій з 2018 року беруть
участь учні нашої школи під керівництвом
вчителів Н. О. Гречишкіної та Л. О. Кранцевич. eTwinning – це навчальна програма Європейської Комісії, започаткована в
2005 р. з метою розвитку співпраці європейських шкіл. Вчителі та учні, зареєстровані
в мережі eTwinning, отримують можливість
реалізації спільних проектів з іншими європейськими школами. Ключовою складовою
навчання є використання інформаційно-комунікаційних технологій. Проект eTwinning
розширює сферу освітніх можливостей для

ція «Глобал 2000», Державне підприємство
«Новоайдарське лісомисливське господарство», Новоайдарське бюро Старобільського центру безоплатної вторинної правової
допомоги, Новоайдарський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції
Луганської області, Новоайдарський центр
зайнятості, ГО «Зелені долоні», ГО «Мрія»,
федерація кікбоксінгу «WAKO» у Луганській області тощо.
Всі розуміють, що учень та вчитель сучасної школи є ключовими фігурами освіт-
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учнів та вчителів, підвищує мотивацію до
навчання та ступінь відкритості до Європи.
eTwinning – це потужний стимул для вивчення іноземних мов і покращення рівня
використання ІТ-технологій. В рамках програми учні також тренують навички командоутворення та отримують досвід створення
спільних проектів. Окрім цього, вони дізнаються про культуру інших країн Європи та
заводять нових друзів. Всі завдання проєктів інтегруються у навчальний процес.
Л. О. Кранцевич та Н. О. Гречишкіна у
вересні 2019 взяли участь у навчально-прак-

тичній сесії у м. Київ, до якої були запрошені вчителі з різних областей України. За
результатами минулого року були здобуті
дві Національні відзнаки, а також Європейський Знак якості за участь у проекті
«Рождественское настроение#Christmas».
Нещодавно, а саме 9 грудня 2019 року,
у м. Києві відбулася eTwinning Plus Annual
Conference 2019, учасниками якої стали вчителі та директори відібраних навчальних
закладів України, що отримали European
Quality Label (Європейський Знак якості).
Вчителька Кранцевич Л. О. була єдиною
представницею, яка здобула цю нагороду в
Луганській області та представляла КЗ «Новоайдарська обласна загальноосвітні санаторна школа-інтернат I-III ступенів»! Участь
у програмі eTwinning Plus - це можливість
професійного розвитку для вчителів та розвиток ключових компетенцій для учнів.
Багато корисних справ вдалося зробити
КЗ «Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат» в тісній
співпраці з громадськими організаціями
нашого району. Так, спільно з ГО «Мрія
Новоайдарщини» та працівниками Новоайдарського відділу ДСНС був реалізований
проект «Допоможемо собі самі» за фінансової підтримки урядів Данії, Швеції та Швейцарії в межах Програми ООН із відновлення
та розбудови миру #UNRPP. В рамках цього
проекту для школи було придбано тренажер
штучного дихання, вогнегасники різних
типів, навчальний пожежний щит, набори
юних пожежників для проведення навчань.
На даний час спільно з Новоайдарською
райдержадміністрацією, ГО «Фенікс» та
працівниками Новоайдарського військового
комісаріату реалізується проект «Разом – ми
сила», метою якого є створення умов для
проведення заходів національно-патріотичного виховання учнівської молоді, здорового способу життя шляхом облаштування
місця занять та тренування дітей (фінансова підтримка з загального фонду районного
бюджету). В рамках цього проекту було
придбано військово-спортивний майданчик.
Також продовжується співпраця з Новоайдарським відділом поліції, спільно з якими
реалізовано проекти, в рамках яких закуплені та встановлені біля школи-інтернату зупинка громадського транспорту та «лежачі
поліцейські».
Звичайно, це далеко не все приємне
та цікаве, чим може поділитися колектив
школи-інтернату. Це і гарні результати
ЗНО, й участі в предметних олімпіадах,
і впровадження харчування за системою
Є. Клопотенка… Стільки всього, що в одній статті – не розповісти. Тож, впевнені, і
наступного року Новоайдарська школа-інтернат даруватиме нам багато позитивних
історій та новин. Зі святами! Натхнення та
наснаги, успіхів та гарного насторою!
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«ВІСНИК

НОВОАЙДАРЩИНИ»

2020 год открывает двенадцатилетний цикл восточного
календаря. Именно крыса первой предстала перед Буддой и
удостоилась чести открывать
календарь. На востоке крыса является символом богатства, чистоты, благосостояния и добропорядочности.
Поэтому астрологи в один голос прогнозируют успех во всех
делах и начинаниях.
На Востоке к крысам относятся с большим уважением и
любовью. Когда их видят, то
не кричат и не бегут как можно дальше от них, а смотрят на
грызунов с особым трепетом.
В Индии крыса ассоциируется с той Крысой, которая везет
бога Ганешу – бога знаний и
мудрости. В Японии крыса является символом счастья, а в
Китае вообще национальным
героем, ведь именно крыса когда-то впервые принесла голодающим китайцам рис. Во многих восточных странах крыса
считается самым популярным
символом богатства.
Согласно восточному календарю, в 2020 году стоит беспокоиться об окружающем мире,
наполнять мысли добром и делать бескорыстные действия.
Крыса довольно тщательно
подходит к своей и чужой жизни, поэтому будет уважать
право каждого человека.
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Человек, который хочет жить
в мире и согласии в Новом году
с восточной животным, должен
обладать положительными качествами, быть рассудительным
и уметь преодолевать препятствия на своем пути. Весь год
должен быть плодотворным.
Год удачен для новых начинаний, переездов и смены работы. Все, за что вы возьметесь,
увенчается успехом. Также,
если вы находитесь с кем-то
в ссоре, это хорошая возможность, чтобы помириться и
укрепить дружеские связи.
В финансовом плане белая
крыса будет изрядно помогать: год будет богатым и денежным. Крыса подарит людям
возможность построить карьеру, подняться на лучший уровень жизни и достичь большого признания. Впрочем, крыса
меркантильна и хитра, поэтому ей придется достаточно
много работать.
Цифры в 2020 году повторяются, что характеризует период
как сложный, напряженный.
Для многих это время окажется мистическим, непонятным,
но нужно смело преодолевать
преграды. Судьбы некоторых
буквально перевернутся с ног
на голову. Именно это позволит иначе посмотреть на вещи,
а также откорректировать
устоявшиеся принципы.

Перед тем, как встречать Новый 2020 год, продумайте до
мелочей праздничное меню. Ведь от того, чем вы будете угощать хозяйку, будет зависеть достаток, удача в 2020 году.
Натуральные, сытные блюда
любит Крыса, но от новых, изысканных рецептов не откажется.
Кстати, про морепродукты и экзотические фрукты не забудьте.
Металлическая Белая Крыса
любит есть орехи, пирожные,
сыр, овощи, семечки. Значит, из
этих продуктов можно приготовить блюда – вкусные, необычные. Горячие, холодные закуски она любит, также нарежьте
красиво баклажаны, колбасу,
пиццу и другие блюда. Орехи
можно высыпать в тарелочку с
серебряной каемочкой. Такому
угощению она будет рада.
Теперь можно заняться

2020 год будет охранять Белая Металлическая Крыса. Астрологи говорят, что Крыса любит пышный декор, насыщенные цвета и вкусную еду – то, что надо для идеального праздника!
Поэтому не жалеем времени и сил на украшение дома, а особенно елки.
Исходя из цвета талисма- украшения лучше делать вруч- мат, в процессе декорирования
на, следует, что основные цве- ную. На фетровую или ткане- можно использовать веточки
та года – серебряный, серый, вую основу наносится рисунок, корицы или лаванды.
белый, черный и золотой. Се- после чего ее вышивают бисеНе теряет своей актуальребристая мишура, шары и ром. Даже шары, обклеенные ности винтажный декор. Одколокольчики прекрасно до- блестками, станут красивым нако в большом количестве его
полнят глубокую зелень хвои, дополнением в декоре елки.
не вешают. Игрушка должна
эти цвета не конфликтуют, а
выделяться среди других.
взаимно подчеркивают друг
Среди модных тенденций
друга. Коричневый же хосезона особое место занимарош дозировано: игрушки
ют оригинальные украшения
«вкусной» шоколадной тедля верхушки ели. Большие
матики хорошо подчеркнут
красные звезды остаются в
желтую или золотую мишуру.
тренде. Кроме того, макушку
Наряжать елку можно
можно декорировать фигуркой
несколькими способами:
ангела, крупным золотистым
В 2020 г. дизайнеры совебантом, игрушечной крыской.
туют прибегать к кольцевоСимволы на удачу
му способу или распределеЕсли вы хотите поставить
нию по спирали. Кольцевой
новогоднюю елку по фен-шуй,
предполагает развешивание
сначала определитесь с тем,
крупных шаров снизу, а бокакие цели и желания являютлее мелких – сверху. По круся приоритетными и в какое
гу вешают другие элементы
русло нужно направить полодекора, например, мишуру и
жительную энергию. По дангирлянды.
ному учению каждая сторона
При оформлении вторым
света отвечает за различные
способом сначала следует
блага:
повесить гирлянды, распо- юго-восток: материальлагая их сверху вниз, по спиное благополучие, достаток,
рали. Появившиеся линии
денежная прибыль;
должны стать местом, куда
- восток: гармония в семье,
прикрепляются шары. При
взаимопонимание, домашний
этом все элементы на одной
уют;
спирали должны быть одного
- юг: общественное признацвета. Каждая последующая
ние, слава;
должна иметь другой отте- запад: пополнение в семье,
нок. Если используется один
рождение детей;
Много интересных элеменцвет, тогда стоит брать игрушки
- север: профессиональтов можно сделать из плас- ные достижения, продвижеразной формы, размера и вида.
Тренды в дизайне елки тика. При изготовлении таких ния по карьерной лестнице,
игрушек используют акриловые успехи в работе;
на Новый год - 2020:
Модным трендом станут краски, нитки, кружево, мех,
- северо-восток: новые знасобственноручно изготовлен- пуговицы и пр.
ния, мудрость;
Модная тенденция в украшеные шары. Их можно делать
- северо-запад: интересные
из ткани, проволоки, картона и нии елки — использование рас- путешествия,
приключения,
других материалов, а затем де- сыпчатых материалов. С помо- встречи с единомышленниками;
корировать шерстью, глиттером, щью фигурных макарон, зерен
- юго-запад: гармоничные
кофе, риса, гороха можно соз- личные отношения, счастливый
вышивкой, картинками и пр.
На елку следует обязательно дать много интересных деталей. брак, удача в сфере любви.
Еще один тренд — игрушповесить съедобные украшения.
Если наряженную елку в 2020
Можно использовать печенье, ки из природных материалов. году разместите в центре поконфеты, красиво оформленные В ход могут пойти каштаны, мещения, она станет символом
желуди, шишки, грецкие оре- крепкого здоровья и жизненной
фрукты или пряники.
Специалисты рекомендуют хи, засушенная мандариновая сил, поскольку в этом месте конукрасить ель игрушками с би- или апельсиновая кожура. Для центрируется положительная
сером или пайетками. Такие того, чтобы от елки исходил аро- домашняя энергетика.

выбором гарнира. Это может
быть плов по-узбекски, рисовая
или перловая каша. Злаки Крыса
вкусит с удовольствием, а затем
попробует фрукты, сладости,
ягоды, новогодний торт.
От каких продуктов следует отказаться. Как хорошо,
что хозяйка 2020 года всеядная!
Она жует постоянно, в списке
«неугодных» ей блюд – чай
травяной и чересчур ароматные приправы. Итак, запоминайте, что лучше не ставить на
Овен должен обратить внипраздничный стол: ромашку,
мание
на стиль бохо, а от
острые специи, бузину, мяту.
яркого
макияжа астрологи
Рыба, свинина должны быть
рекомендуют
отказаться.
постными, а не жирными.
Телец
прекрасно
будет
смотреться в белом наряде. По желанию дополните
образ яркими аксессуарами.
Близнецы могут позволить себе смелые эксперименты:
совместите интересные цвета или
смиксуйте стили. Результат
вам непременно понравится.
Рак
должен
выглядеть нежно и романтично.
Придерживайтесь
натурального
макияжа,
который сделает правильный
акцент на глазах.
Лев должен появиться к
гостям в величии серебра.
Рекомендуется не перегружать
образ
украшениями.

Сделайте основной акцент
на роскошном платье.
Дева должна выглядеть строго, лаконично и быть образцом
для подражания.

Весы
должны
выбрать
спокойный образ. Чтобы добавить образу выразительности, наденьте массивные

украшения, но все равно
старайтесь
придерживаться
нежности в образе.
Скорпионам
стоит
быть очень нежными и
женственными.
Стрельцам нужно положиться на интуицию, одеваясь в светлые оттенки. Добавьте в свой образ белые
жемчужинки.
Козерогам рекомендуется
надеть эффектные украшения и сделать яркий макияж.
Водолею
желательно
кардинально
превратиться в Новый год.
Откровенное декольте замените на скромное платье,
или же наоборот.
Рыбам надо выбрать белый
наряд – лаконичный и элегантный. Волосы соберите
в высокий хвост.
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Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків проводиться з метою виявлення
витоків газу, запобігання виникненню аварійних ситуацій, що
можуть становити загрозу життю і здоров'ю мешканців цього
житлового будинку, і грунтується на планово-попереджувальній
системі робіт. Отже, технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків проводиться
для безпеки побутових споживачів природного газу.
Згідно з наказом Міненерговугілля від 10 травня 2018 р № 250
визнано таким, що втратив чинність, наказ Державної акціонерної холдингової компанії «Укргаз» від 30 липня 1997 року № 35
«Про затвердження Положення про порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та
комунального призначення».
Згідно з пунктом 16 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 № 2246 «Про затвердження Правил надання
населенню послуг з газопостачання» послуги з періодичного
технічного обслуговування, надавалися за рахунок витрат газорозподільних підприємств, пов’язаних з транспортуванням природного газу. Зазначена постанова втратила чинність відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 442
«Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України».
09.11.2017 набрав чинності Закон України «Про житлово-комунальні послуги», з метою врегулювання відносин, що виникають у процесі падання та споживання
житлово-комунальних послуг.
Відповідно до підпункта 2 пункту 1 Розділу III Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1379/27824,
технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирному будинку здійснюється на умовах договору, укладеного між співвласниками/
особою, уповноваженою на це співвласниками, і суб’єктом,
що має право на виконання таких робіт.
При цьому види робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових
будинках та здійснюються Операторами ГРМ, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» на Міненерговугілля покладено повноваження щодо розробки переліку видів
робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках.
Разом з тим, відповідно до вимог п. 5.4. Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.06.2015 за
№ 674/27119 (далі - ПБСГ), технічне обслуговування внутрішніх
газопроводів і газового обладнання житлових і громадських будівель, комунально-побутових об'єктів невиробничого характеру
здійснюється відповідно до вимог документації з експлуатації
заводів-виробників газового обладнання на договірних засадах.
Умови для технічного обслуговування забезпечуються власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем))
відповідно до вимог чинного законодавства України.
Згідно з п. 5.7. ПБСГ підлягає відключенню від системи газопостачання обладнання житлових і громадських будинків із
встановленням заглушки за умови: - не забезпечення власником
(балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем)) технічного
обслуговування згідно з вимогами пункту 5.4. цієї глави.
Враховуючи вищезазначене, починаючи з 01.01.2020 року
технічне обслуговування внутрішніх газопроводів і газового
обладнання житлових і громадських будівель, комунально-побутових об'єктів невиробничого характеру АТ «Луганськгаз»
буде виконувати платно на підставі укладеного договору.
Побутовий споживач має право укласти відповідний договір
на технічне обслуговування внутрішніх газопроводів і газового
обладнання з АТ «Луганськгаз» або з іншим суб'єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт (дозвіл).

ДОМ. 095-05-20-419.
ДОМ в пгт. Новоайдар. Ул. Вишнёвая (Будённого). Газ, свет, вода,
18 соток земли. 066-070-91-79.
КВАРТИРУ. Кв. ХІ Пятилетки.
095-559-27-34.
ГИТАРУ. 095-05-36-761.
ПШЕНИЦУ и КУКУРУЗУ
по цене 3,50 грн./кг. Спеваковка.
095-57-136-33.
ЕВРОКУБ. Доставка. 066-712-79-15,
096-843-59-00.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг.
066-31-32-595.

куплю
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.

услуги
РАСПИЛОВКА ДРОВ. 066-143-66-51.
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ.
Продажа. Установка. Ремонт.
Обслуживание. 099-336-87-79.

работа
Требуется ПРОДАВЕЦ в
автомагазин. 066-27-95-704.
Требуется
ПРОДАВЕЦ
непродовольственных товаров.
Трудоустройство. 050-297-00-97.

Куплю КРУПНЫЙ
РОГАТЫЙ СКОТ
и ДОРЕЗ.
099-011-98-55.
Роман.
КУПЛЮ КРС:
КОРОВ,
БЫКОВ, ТЁЛОК.
099-567-07-47,
096-998-76-28.

УГОЛЬ

Высокое качество.
Доставка
066-928-50-36
067-729-87-31
Изготовление,
перетяжка,
ремонт
мягкой мебели
095-410-86-01,
067-640-64-14.

Куплю КОРОВ,
БЫКОВ, ТЕЛОК, ЛОШАДЕЙ.
095-512-38-39, 098-389-73-47
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»
в Щастинський РЕМ потрібні
електромонтер
з експлуатації розподільних мереж,
КОНТРОЛЕРИ ЕНЕРГОНАГЛЯДУ

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.

считать недействительным
ТИМЧАСОВЕ ВІЙСЬКОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ на ім’я КУЗЬМЕНКА
Романа Миколайовича, 05.01.1982 р. н., вважати недійсним.
ПРИПИСНЕ СВІДОЦТВО на ім’я МАТУШКІНА Дениса
Васильовича, 18.07.1992 р. н., вважати недійсним.

помним...

Год светлой памяти
ДЕМЕНТЬЕВА
Владимира Алексеевича
Не выразить словами боль утраты,
Никто не знает,когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,
Что Ты ушел от нас
навеки, навсегда.
Пусть будет там Тебе легко,
А память о Тебе останется
здесь с нами.
Спи спокойно, лебединым пухом
Тебе земля,
А душе – Царство Небесное.
Работники культуры
Новоайдарского района.

Ушла из жизни коллега,
замечательный человек,
прекрасная женщина
МУХИНА
Валентина Ивановна
Нет слов, чтобы выразить, как глубоко мы скорбим о смерти. Она была
замечательной, доброй женщиной.
Она была образцом такта и милосердия. Мы гордимся, что знали ее,
что она была в нашей жизни. Её добрый нрав и щедрость души никого
не оставляли равнодушными!
Трудно выразить словами нашу
скорбь — она слишком велика.
Пусть хоть малым утешением станут самые добрые воспоминания и
светлая память о ней!
ПОМНИМ. ЛЮБИМ. СКОРБИМ.
Коллектив
Бахмутовской ООШ.
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Возраст
среднестатистического
европейца
Среди стран – членов ЕС средний возраст был ниже 40 лет в
Люксембурге, Кипре и Ирландии,
где зафиксирован самый низкий средний возраст (37,3 года).
Наоборот, средний возраст населения был значительно выше
в Германии (46 лет) и достиг
максимума в Италии (46,3 года).
Прогнозируется, что средний возраст ЕС в течение следующих трех десятилетий увеличится на 3,8 года, составив к
2050 году 46,9 лет.
Эта закономерность будет повторяться в каждой из стран-членов ЕС, однако сильнее всего
средний возраст населения,
как прогнозируется, вырастет
на Кипре, Мальте, в Польше и
Словакии — на 8 лет или больше.
А вот возрастные профили Дании, Бельгии, Франции, Германии
и Швеции, вероятно, будут меняться более медленными темпами, поскольку средний возраст
там, по прогнозам, увеличится
менее чем на 3 года в течение
рассматриваемого периода.
eurointegration.com.ua

Пустите кота!
Покупатели в британском городке Дрейтон пригрозили бойкотировать супермаркет Tesco в
знак солидарности с котом, которого перестали пускать в помещение. Рыжий кот по кличке Тыква
регулярно заходил в магазин и
грелся возле кассы, но теперь
вынужден сидеть у входа, время
от времени наведываясь в паб по
соседству. Тыква – не уличный,
а просто очень коммуникабельный кот. Владелица животного
Джо Хардинг рассказала, что их
дом находится неподалеку, и кот
часто наведывается в близлежащие магазины, парикмахерские и
пабы. Резонанс в обществе достиг
того, что представители Tesco вынуждены были выступить с официальным заявлением. «Хотя мы
любим маленького рыжего кота,
продуктовый магазин – не лучшее место для кошки. Поэтому
наши коллеги мягко побуждают
его выходить, когда он пытается
войти», – заявили в компании.

Шнобелевская
премия – 2019
В Гарвардском университете
(США) вручили одну из самых
известных антинаград мира, которой отмечают самые странные
научные достижения за год.
Лауреатами 29-й Шнобе-
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левской премии, как всегда, стали 10 самых необычных научных
работ с забавными названиями
и неочевидным практическим
применением.
Исследования,
которые, как написано в уставе
премии, «заставляют вас сначала
улыбнуться, а потом задуматься».
В
номинации
«Физика»
премия досталась международному исследованию о том,
почему и как вомбаты (семейство сумчатых млекопитающих, обитающих в Австралии)
испражняются кубиками.
В номинации «Экономика»
победу одержали нидерландские ученые, которые выяснили, какие деньги самые грязные
в мире (оказалось, в Румынии).
Иранский ученый Иман Фарахбакш получил премию в
области техники за машину,
которая меняет детям подгузники.
В номинации «Медицина»
победил итальянец Сильвано
Галлус, доказавший, что употребление пиццы помогает избежать болезней и смерти, но
только если она произведена
и съедена в Италии.
apostrophe.ua

Утки победили
Суд коммуны Дакс отклонил
жалобу мсье Дюбуа на то, что
кряканье соседских уток делает
его жизнь невыносимой.
Суд вынес решение по делу
птиц из небольшого фермерского хозяйства пенсионерки Доминик Дут, проживающей в городке Сустон. Ее 60 уток могут
продолжать крякать и дальше.
Звуки, издаваемые птицами,
долгое время не давали покоя
соседу пенсионерки. Мсье Дюбуа
поселился в городке около года
назад, в 50 метрах от дома мадам
Дут. По ее словам, недовольный
сосед приходил к ней раз или два
в неделю со своими претензиями до тех пор, пока у женщины
не случился нервный срыв.
Мсье Дюбуа говорил, что
хозяйке птицефермы «надо чтото с утками сделать», поставить
звукоизоляционное заграждение
и так далее. Еще угрожал, что
она «поплатится за своих птиц,
и что они докрякаются». Затем
сосед подал иск в суд. Он требовал заставить уток замолчать.
А с их хозяйки взимать 150 евро
ежедневно, если утки продолжат
крякать. Также истец заявил, что
ему полагается моральная компенсация в размере 3500 евро.
Мадам Дут готовилась в худшему.
По словам пенсионерки, в случае
негативного для нее решения суда
ей пришлось бы забить все шесть
десятков уток. Но закон оказался на ее стороне. Судебные эксперты постановили, что кряканье

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.

птиц не превышает предельно допустимый уровень шума,
который принят во Франции.

Унесённые цунами
На полосе узких барьерных
островов вдоль побережья Северной Каролины нашли трех коров,
которых унесло небольшим цунами, возникшим из-за урагана «Дориан» более двух месяцев назад.
6 сентября во время урагана
с пастбища пропали 17 коров и
28 лошадей. Считалось, что все
они утонули, однако некоторых
животных заметили сотрудники
национального парка на мысе
Лукаут. «Никто точно не знает,
но у коров, безусловно, есть захватывающая история, которой
они бы могли поделиться», сказал представитель парка.

200 евро за окурок
Новые правила для курильщиков в бельгийской столице вступают в силу с 1 января 2020 года.
Служба общественной чистоты города Брюсселя вводит
комплекс мер по снижению загрязненности улиц отходами
курения. План предусматривает повышение осведомленности среди курильщиков о вреде
окурков, массовую установку
городских пепельниц, увеличение с января штрафа с 50 до 200
евро, а также внедрение проекта
утилизации окурков посредством
карманных пепельниц.
Жесткость
принимаемых
мер городские власти объясняют тем, что почти треть мусора,
которые собирают коммунальные службы на улицах, составляют именно окурки. При этом
для разложения таким отходам
требуется до 15 лет.

Кот-кандидат
Популярное в Великобритании
общественное движение «Коты
против Brexit» объявило о своем решении баллотироваться
в Парламент.
Кандидатом от движения
выступит рыжий кот Стэн. Усатый кандидат официально войдет
в списки кандидатов округа
Джиллингхэм и Рейнхэм в Кенте. Друг человека выдвигается с
предложением открыть крышу
для котов на вокзале Джиллингхэма, чтобы избавить ее от нашествия голубей, а также отдать
котам Мэддуэльский туннель.
Стэн – беспартийный представитель от общественного движения. В данный момент за четвероногого готовы проголосовать
700 человек по округу.

Дорогих,
любимых
родителей,
дедушку
и бабушку
ЛЕБЕДЕВЫХ
Петра
Михайловича и
Веру Митрофановну
поздравляем с
50-летним юбилеем
супружеской жизни –
«золотой свадьбой»!
С весёлой свадьбой золотой! Гордимся нашей мы
семьёй, ведь вы умеете любить, ценить, заботиться, дружить! Желаем много долгих лет прожить,
не зная вовсе бед, быть только вместе в час любой,
храня привязанность, любовь!
Ваши родные.
Дорогих, верных,
надёжных друзей
ЛЕБЕДЕВЫХ
Петра
Михайловича и
Веру Митрофановну поздравляю
с юбилеем –
«золотой свадьбой»!
Пятьдесят лет вы вместе прожили, однако друг
другом всегда дорожили! Здоровья и счастья я вам
пожелаю, дорогие мои, я вас обожаю! Родили прекрасных, добрых детей, а также ценили своих вы друзей. Век целый ещё вам желаю прожить, о прошлом
не думать и так же любить!
Гончарова Н. Ф.

Шановні колеги!
Щиро вітаю вас зі світлими, радісними святами, які об’єднують мрії
про майбутнє, – з Новим роком і Різдвом Христовим.
Ці свята мають особливе значення, бо знаменують собою завершення старого року, в якому ми спільно працювали над вирішенням
найгостріших і найактуальніших питань, а також народження нового
часу, нових надій і сподівань.
Нехай свята Нового року та Різдва Христового принесуть радість і
спокій у ваші оселі, додадуть здоров’я й наснаги, стануть початком нових здобутків і успіхів. Зичу вам міцного здоров’я, миру, сімейної злагоди
й добробуту. Хай Новий рік принесе щедрі здобутки, а Різдвяні свята –
радість та віру у світле майбутнє!
Сергій ЗРАЖАЄВ, голова Новоайдарської районної організації
профспілки робітників освіти і науки.

akcenty.com.ua
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