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Порядок реалізації програми держав-
них гарантій медичного обслуговуван-
ня населення у 2020 році включає такі      
тарифи, як, наприклад:

– 4 тис. 563,64 грн базова ставка за 
проліковані випадки, які включено до 
пакетів «Хірургічні операції дорос-
лим та дітям у стаціонарних умовах» 
та «Стаціонарна допомога дорослим 
та дітям без проведення хірургічних 
операцій». Тариф встановлюється 
як комбінація глобальної ставки та 
базової ставки на пролікований ви-
падок, до якої застосовуються вагові 
коефіцієнти, що враховують складність 
клінічних випадків та інтенсивність                                 
використання ресурсів;

– 19 тис. 332,31 грн тариф з надання 
медичної допомоги при гострому моз-
ковому інсульті в стаціонарних умовах 
(ставка на пролікований випадок);

– 16 тис. 001,43 грн тариф з надан-

ня медичної допомоги при гострому 
інфаркті міокарда в стаціонарних умо-
вах (ставка на пролікований випадок);

– 8 тис. 136,03 грн тариф на пологи, 
передбачені специфікаціями;

– від 26 тис. 087,72 грн до                              

98 тис. 533,82 грн тариф з надання 
медичної допомоги новонародженим у 
складних неонатальних випадках (за-
лежно від складності наданої медичної                      
послуги).

До тарифів за медичні послуги, 
які передбачені проєктом постано-
ви, не включено вартість лікарських 
засобів, медичних виробів та витрат-
них матеріалів, які забезпечуються у 
централізованому порядку за рахунок 
інших програм державного бюджету.

Пропозиції та зауваження щодо 
проєкту Постанови надсилайте на 
адресу МОЗ України у письмовому або 
електронному вигляді за адресою: вул. 
Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Ди-
ректорат медичних послуг, телефон:   
(044) 254-04-11 (e-mail: moz2000677@
gmail.com).

nszu.gov.ua

На сайті МОЗ розміщено Проєкт Постанови Кабміну «Деякі питання удосконалення реалізації програми державних 
гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році», яка визначає тарифи та механізми оплати медичних послуг 
для екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної 
реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. 

Проєкт опубліковано для  громадського обговорення.

Головним завданням систе-
ми HACCP є аналіз небезпек і 
проведення поетапного контро-
лю за усіма етапами приготу-
вання страв і продуктів харчу-
вання, починаючи від прийому 
продуктів на склад і до моменту 
подачі готової страви.

14 листопада 2019 року в 
Луганській області  було за-
тверджено Регіональний план 
заходів щодо створення на-
лежних умов для безпечного 
харчування у закладах освіти                                     
на 2019-2022 роки.

Відповідно до вищезаз-
наченого Регіонального пла-
ну на території Новоайдарсь-
кого району організовано та 
проведено цикл семінарів-
навчань для керівників  закладів 
освіти, персоналу харчоблоків, 
представників суб’єктів го-
сподарювання, що задіяні 
в організації харчування 
дітей, відповідальних осіб - 
постачальників продуктів харчу-
вання та продовольчої сировини 
з питань санітарно-гігієнічних 
вимог до організації харчування 
дітей.

ГУ Держпродспоживслужби 
в Луганській області розроблено 
та надано Департаменту освіти 
перелік питань для проведен-
ня моніторингових обстежень 
харчоблоків освітніх закладів.

Протягом грудня 2019 року 
організовано та проведе-
но моніторингові обстеження 
харчоблоків освітніх закладів 
відповідно до Переліку питань 
для проведення моніторингових 
обстежень харчоблоків освітніх 
закладів.

За результатами моніто-
рингових обстежень харчоблоків 
освітніх закладів визначена 
орієнтована вартість їх переос-
нащення відповідно до вимог 

харчового законодавства
Відділом  освіти  Новоай-

дарської райдержадміністрації 
визначено Щастинську ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 2 та ДНЗ «Со-
нечко» для участі у пілотному 
проекті щодо впровадження 
системи постійно діючих про-
цедур, заснованих на прин-
ципах Систе-
ми управління 
безпечністю хар-
чових продуктів 
(НАССР) (далі - 
Система проце-
дур (НАССР)). 

Новоайдарсь-
ким районним 
у п р а в л і н н я м 
ГУ Держпрод-
с п о ж и в с л у ж -
би в Луганській 
області  про-
в о д и т ь с я 
і н ф о рм а ц і й н а 
кампанія се-
ред освітніх 
закладів, суб’єктів господарю-
вання, що задіяні в організації 
харчування дітей, щодо поряд-
ку розроблення, впроваджен-
ня та застосування Системи 
процедур (НАССР) з наданням 

методологічного матеріалу.
Перед початком кожного на-

вчального року проводять-
ся  лабораторні дослідження 
якості питної води, що 
використовується у виробництві 
харчових продуктів, на пред-
мет її узгодженості з вимогами        
законодавства у цій сфері.

В 2019 році проведено 78 по-
запланових заходів державно-
го нагляду (контролю) щодо до-
тримання вимог  законодавства 
у сфері безпечності харчових 
продуктів, окремих показників 

якості та вимог санітарного за-
конодавства на потужностях 
громадського харчування – хар-
чових блоках загальноосвітніх 
закладів району.

Керівниками навчальних 
закладів забезпечується  щоден-
ний контроль за організацією 
харчування дітей в дошкільних та 

загальноосвітніх 
закладах, зокре-
ма за: дотри-
манням термінів 
реалізації харчо-
вих продуктів, 
умовами збе-
рігання та тех-
нологією приго-
тування страв; 
належним веден-
ням відповідної 
документації, як 
підтверджуючих 
доказів вико-
нання вимог 
харчового та 
санітарного за-

конодавства;  дотриманням пер-
спективного меню, натураль-
них норм харчування учнів, 
технологією приготування 
страв та веденням відповідної                                   
документації.

Видача готових страв про-
водиться лише після зняття 
проби медпрацівником шко-
ли, дошкільного закладу або, за 
його відсутності, іншою особою, 
відповідальною за організацію 
харчування, призначеною нака-
зом керівника закладу.

Бракераж сирої продукції 
здійснюється комірником, 
завідувачем виробництва, ку-
харем із залученням медичного 
працівника закладу в разі його 
наявності.

Щодня відбираються добові 
проби кожної страви раціону і 
зберігають їх протягом доби до 
закінчення аналогічного при-
йому їжі наступного дня, а та-
кож контролюються додержання 
дітьми правил особистої гігієни 
та вживання гарячих страв, 
соків, дотриманням режиму          
і графіків харчування дітей.

Основним проблемним пи-
танням щодо  розроблення, 
впровадження та застосуван-
ня на харчоблоках постійно 
діючих процедур, заснова-
них на принципах Системи 
управління безпечністю харчо-
вих продуктів (НАССР) в закла-
дах освіти Новоайдарського рай-
ону, є забезпечення належного 
матеріально-технічного стану 
харчоблоків (їдалень, буфетів) 
у закладах освіти відповідно до                        
вимог законодавства.

Н. ЯКИМЧУК, начальник 
Новоайдарського 

районного управління ГУ 
Держпродспоживслужби 

в Луганській області.

Для переоснащення всіх 
харчоблоків району, згідно ви-
мог НАССР, потрібно близь-
ко 20 млн грн (по 1 млн на                              
кожний навчальний заклад).

 
 

В Україні з 2017 року триває поетапний обов’язковий перехід на систему управління 
безпечністю харчових продуктів – НАССР (міжнародно визнаний метод виявлення та управління 
ризиками, пов’язаними із безпечністю харчових продуктів). Насамперед, це стосувалося великих 
потужностей, а до 20 вересня 2019 року всі українські підприємства харчової галузі, в тому числі 
і заклади освіти, які надають послуги з харчування, в тому числі постачальники та перевізники 
харчових продуктів, мають впровадити цю систему.  Контроль за безпечністю харчування в 
закладах освіти буде здійснюватися за новими правилами.

Сервіс цілодобово доступний за но-
мером 15-47. Дзвінки є безкоштовними 
зі стаціонарних та мобільних телефонів, 
анонімними та конфіденційними.

Оператор кол-центру не просто фіксує 
звернення чи переадресовує його до 
відповідних компетентних відомств, а й в 
онлайн-режимі може надавати психологічну 
допомогу потерпілим від насильства.

На «гарячій» лінії:
- надаються інформаційні, психологічні 

та юридичні консультації чоловікам та 
жінкам, які постраждали від домашнього 
насильства, насильства за ознакою статі, 
насильства стосовно дітей, або з питань         
загрози вчинення такого насильства;

- надається психологічна допомога 
потерпілим від домашнього насильства 
жінкам, чоловікам, дітям.

Тобто у разі потреби людина отримає 
практичну інформацію, що робити і куди 
звертатись при виявленні загрози чи         
проблеми.

За інформацією Міністерства 
соціальної політики України.
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Очень приятно, что своей красивой историей любви 
с нами поделилась замечательная пара, молодая семья 
Романа и Татьяны Поклонских. Познакомились ребята 
в родном селе Романа – в Алексеевке. «Это был празд-
ник Первого звонка в нашей школе-гимназии. Я рабо-
тал учителем физкультуры, а Татьяна только устрои-
лась в школу учителем музыки, - рассказывает Рома. 
– Это не была любовь с первого взгляда, но мы были 
симпатичны друг другу. Таня мне сразу приглянулась: 
милая, нежная, красивая. С ней было очень интересно 
общаться. Вот так наше дружеское общение продолжа-
лось до 2018 года. А потом мы начали встречаться».

Конфетно-букетный период у влюбленных прохо-
дил по всем правилам – цветы, нежные слова, роман-
тические прогулки. С каждым днем они все больше 
и больше убеждались в искренности чувств, им было 
все сложнее и сложнее расставаться. У них была про-
сто масса тем для общения, и так уютно рядом друг с 
другом. А 8 марта 2019 года Татьяна вместе с поздрав-
лениями с Международным женским днем и красивым 
букетом цветов получила предложение руки и сердца 
от любимого. Услышав долгожданное «Да», Роман стал 
самым счастливым на всей планете. «Это было обду-
манное решение. Я точно знаю, что никакая другая де-
вушка, кроме моей любимой Танюши, мне не нужна. 
Я нашел свой идеал, девушку своей мечты. И только с 
ней я планирую жить душа в душу до самой старости, 
делая ее счастливой и наслаждаясь каждым моментом    
нашей жизни», - делится Роман.

Уже летом 2019 года Роман и Татьяна сыграли пыш-
ную красивую свадьбу, со всеми почестями и традици-
ями. Большая шумная компания гостей желала моло-
доженам счастья, любви, благополучия, сопровождая    
все свои душевные пожелания возгласами «Горько!».

Альбом пополнился первыми по-настоящему се-
мейными фото, нарядный костюм и сказочное сва-
дебное платье заняли свои места в шкафу. Пришло 
время для испытания молодой семьи бытом. И, надо 
сказать, они проходят это испытание просто отлично. 
«Характерами мы сходимся нормально, мы не ссо-
римся, а если ссоримся стараемся уступать друг дру-

гу и находим компромисс. Хотя, если честно, для ссор 
времени вообще у нас нет. Мы оба на работе – Рома 
– в школе, Таня – в Ощадбанке. Пока дождемся вече-
ра, так соскучимся друг по другу, что на какие-то лиш-
ние моменты времени просто жаль», - утверждают                                                    
счастливые влюбленные. 

У молодой пары уже появились первые семейные 
традиции. Например, молодая супруга всегда сопро-
вождает любимого на футбольных матчах. Ее поддер-
жка и искреннее волнение, переживание помогают 
спортсмену и футболисту играть на высшем уровне

Выходные Таня и Рома, конечно же, проводят 
вместе. Часто ездят в кинотеатр, особенно если там  
показывают сказки или комедии – их любимые жанры,                      
с удовольствием проводят время с друзьями.   

«Что касается кулинарии, то готовит в нашей семье 
только Таня, только ей можно доверить это ответствен-
ное мероприятие, - улыбается Роман. – Наше любимое 
блюдо – это домашняя пицца в Танином исполнении. А 
еще у нее прекрасно получается мясо по-французски. 
Да и вообще готовит она просто великолепно».

На вопрос, что такое счастье, они отвечают в уни-
сон: «Когда человека любишь, это и есть счастье.  
Мы любим друг друга. Мы есть друг у друга.                                                           
В этом наше счастье». 

Один философ сказал: «Идущих в жизни много 
– дошедших трудно найти». Искренне верим, что су-
пруги  Поклонские – те самые счастливые избранные, 
которые нашли друг друга и обязательно вместе дойдут 
до славного серебряного, золотого и прочих юбилеев 
совместной жизни. – Он – моя опора в жизни, – так ла-
конично и вместе с тем ёмко, глядя с любовью на мужа, 
говорит хранительница семейного очага. В свою оче-
редь глава семьи характеризует жену как трудолюби-
вую, внимательную, любящую, самую красивую, луч-
шую женщину на свете. Неудивительно, что при таких                         
отношениях супругов в семье царят мир и согласие.

Рецепт семейного счастья семьи начинающей супру-
жеской пары Татьяны и Романа Поклонских достаточ-
но прост: уметь любить, уважать, а если понадобится, 
то и прощать и защищать друг друга. Вместе тру-
диться над отношениями и держаться друг за дружку.                                   
А ещё – жить просто, с открытым сердцем и душой.

Этого мы и желаем вам, Рома и Таня! Будьте такими 
влюбленными, красивыми и счастливыми всегда!

М. ТИХОНОВА.

Сколько написано, сколько сказано о любви! Ей посвящено сотни тысяч стихов, о ней – миллионы песен, снято множество фильмов. Казалось бы, разве можно 
что-то добавить? Но тема любви будет оставаться на пике популярности столько, сколько будет существовать мир. 

Оглянитесь вокруг. Влюбленные пары, молодые семьи, семьи со стажем… Вполне возможно, что наши родители признавались друг другу в любви теми же 
словами, что и мы. Слова, сценарий жизни. На первый взгляд, все похоже, все повторяется. Но все же главная история любви всегда ваша. Она у каждого своя. 
Уникальная, единственная и неповторимая.

Спершу, заходячи до музею, всі відвідувачі потрав-
ляють на виставку «Чарівний світ вишивки». Відразу 
привертає увагу вишита майстринями Сєвєродонецько-
го клубу «Вдохновение» мапа України з гербом кожної 
області. Поряд гідне місце посіли дослідження юних 
авторів, які виконано у вигляді книжечок. Як зауважує 
науковий співробітник РКМ Алла Сорокіна, дітьми зі-
брано цінний матеріал. На особливу увагу заслуговує 
дослідження про вишивку місцевих майстринь гуртку 
«Берегиня» Бахмутівської ЗОШ. Для тих, хто цікавить-
ся вишивкою, на виставці є багато корисної літератури, 
а для тих, хто сумнівається, з якого віку навчати вишив-
ці дитину, є альбом з вишивками доньки Алли 
Анатоліївни Наталки, яка почала це захопливе 
заняття з 4 рочків. Завдяки вишиваним ілю-
страціям з альбому ми бачимо, як розвивався та                                       
вдосконалювався хист дівчини.  

Звичайно, переходячи далі, така кількість 
неймовірних рушників та діжників (до речі, їх 
виготовляли тільки в нашому районі) не може 
залишити байдужим. Це вражає. Так само, як 
і історія, яку нам з приводу одного з рушни-
ків – нових надходжень до музею – розпові-
дає наш екскурсовод. В одному з затишних 
куточків зали музею посіли своє місце кілька 
рушників, які передала сюди мешканка села 
Дмитрівка Ніна Олександрівна Лебединська.                                           
Це сімейні реліквії її родини. 

Один з рушників завдовжки 4 метри. Його 

функція така сама, яку зараз виконують серветки під 
час прийому їжі. Раніше їх вдало замінювали такі тка-
ні рушники. Один для всіх гостей. Його вони клали на 
ноги й могли не турбуватися, якщо щось раптом ви-
падково впаде. «Спочатку я подумала, що це обрядо-
вий рушник, так званий «рушник життя», - розповідає 
Алла Анатоліївна. – Та все ж це не він. Той рушник 
має довжину 7 метрів й використовується всього три-
чі за життя: при  народженні, благословенні на шлюб                                                                                 
та при проводах в останню путь». 

А ось ще один рушничок. Саме його історія дуже 
прониклива. Справа в тому, що його вишила в 1941 році 
14-річна дівчинка Ніна. Її повинні були забрати на при-
мусові роботи в Германію, але тоді замість неї поїха-
ла її мати Уляна Петрівна. Ніна хотіла подарувати мамі 
цей рушник на згадку та не встигла. Тож цей рушник 
чекав на свою власницю вдома. Так, вона повернула-
ся й була дуже розчулена цією зворушливою історією. 
Прожила жінка 92 роки і завжди зі сльозами на очах 
згадувала цей випадок. Тепер ці унікальні експонати                                                         
можна побачити в музеї.

Дуже цікаво виглядає ще один стенд з рушниками з 
вишивкою, яка відрізняється від традиційної для нашо-
го регіону. «Дослідивши це питання, я дійшла висновку, 

що це чернігівська вишивка, тобто були переселенці з 
того краю, які привезли таку техніку – трохи наївні ма-
люнки, що нагадують народний розпис. Це теж елемент 
нашої спадщини, який ми більше ніде не побачимо», -                 
говорить А. Сорокіна.

Ще одна оформлена в музеї виставка має назву «Ви-
значні місця Новоайдарщини». Матеріал для неї підгото-
ваний школярами з різних населених пунктів нашого рай-
ону. Тож, які визначні місця рекомендує учнівська молодь 
для відвідування? Це, звичайно, визитівка Новоайдару 
Баранячі Лоби, а також пам’ятник природи «Айдарська 
тераса», ботанічний пам’ятник природи «Співаківський», 
музей «Світлиця» Бахмутівської ЗОШ,  пам’ятник «Скор-
бящий солдат» в с. Побєда, унікальна церква Святого Ми-
коли в селі Вовкодаєве, заснування якої датується 1780 
роком, Бурштиновий храм в с. Дмитрівка, Свято-Петро-
павлівська церква в с. Денежникове,  Свято-Арханге-
ло-Михайлівський храм в Новоайдарі, Свято-Успенський 
храм в с. Гречишкіне, заповідне урочище «Капітанів-
ський ліс» с. Капітанове, Штормівський «патріарх» - дуб, 
якому більше 300 років, висота цього пам’ятника 32 ме-
три, діаметр стовбура 4,2 метри, мальовничі луки села 
Чабанівка, нижній став в селі Новоохтирка, пляж «Веточ-
ка» в селі Райгородка, природно-заповідний об’єкт «Куца 

гора» села Дмитрівка, Муратівське газове ро-
довище. Ця виставка доводить: все дивовижне 
та прекрасне поруч. Тож давайте досліджувати                
рідний край і відкривати для себе нові локації.

Третя виставка має назву «А пам'ять в сер-
ці не згасає». Наразі тут виставлені експонати, 
що мають відношення до трагічних подій 2014 
року в селі Побєда. Скоро експозиція попов-
ниться матеріалами та експонатами, що пов’я-
зані з Другою світовою війною, Чорнобиль-
ською трагедією та виконанням мешканцями 
нашого району інтернаціонального боргу. Піс-
ля завершення ремонту подіям Другої світової 
війни в музеї буде виділено окрему залу. 

Зацікавились? Тож ось вам три приводи     
ще раз зазирнути до музею.

М. ТИХОНОВА.

Співробітники Новоайдарського районного 
краєзнавчого музею завжди вміють приємно здиву-
вати та зачарувати своїх відвідувачів. Майстер-кла-
си, інтерактивні заходи, нові захоплюючі виставки 
– це все далеко не повний перелік музейних «див». 

Зовсім  нещодавно тут розпочали свою роботу 
три нові виставки. Про них ми сьогодні трохи й 
розповімо.
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ КЕРІВНИКА 
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

21.12.2019              м. Щастя № 178

Про міський бюджет на 2020 рік

Керуючись пунктом 5 частини 1 статті 4 Закону 
України «Про військово-цивільні адміністрації» (із 
змінами і доповненнями), Бюджетним кодексом Укра-
їни, Законами України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про Державний бюджет України на 2020 
рік» (із змінами і доповненнями), рішенням Новоай-
дарської районної ради від 19.12.2019р № 27/32 «Про 
районний бюджет на 2020 рік», враховуючи розпо-
рядження в.о. голови Луганської обласної державної 
адміністрації - керівника Луганської обласної вій-
ськово-цивільної адміністрації від 04.04.2019 № 145-к                                    
«Про призначення Скворцова Д. А.», зобов’язую:

1. Визначити на 2020 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 21530,930 тис. грн, 

в тому числі доходи загального фонду міського бюдже-
ту 12752,430 тис. грн та доходи спеціального фонду 
міського бюджету 8778,500 тис. грн згідно з додатком 1 
до цього розпорядження;

- видатки міського бюджету міського бюджету 
21530,930 тис. грн, в тому числі видатки загального 
фонду міського бюджету 12661,559 тис.грн та видатки 
спеціального фонду міського бюджету 8869,371 тис. 
грн, згідно з додатком 2 до цього розпорядження;

- профіцит за загальним фондом міського бюджету у 
сумі 90,871 тис. грн згідно з додатком 5 до цього роз-
порядження;

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету 
у сумі 90,871 тис. грн згідно з додатком 5 до цього роз-
порядження;

- оборотний залишок коштів міського бюджету у 
розмірі 2,300 тис. грн; резервний фонд міського бю-
джету у розмірі 5,000 тис. грн.

2. Затвердити бюджетні призначення головним роз-
порядникам коштів міського бюджету на 2020 рік згід-
но з додатком 3 до цього розпорядження.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти 
згідно з додатком 4 до цього розпорядження.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету 
розвитку на здійснення заходів на будівництво, рекон-
струкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комуніка-
ційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згід-
но з додатком 6 до цього розпорядження.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на 
реалізацію місцевих програм згідно додатків 6, 7, 8, 9, 
10, 11,12 до цього розпорядження.

6. Установити, що до доходів міського бюджету на 
2020 рік належать доходи, визначені статтею 69 Бю-
джетного кодексу України, трансферти, визначені 
статтями 97,101 Бюджетного кодексу України та інші 
надходження, що зараховуються до міського бюджету 
згідно з законодавством.

7. Установити, що джерелом формування спеціаль-
ного фонду міського бюджету на 2020 рік є надходжен-
ня, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу Украї-
ни та інші надходження, що зараховуються до міського 
бюджету згідно з законодавством.

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 
Бюджетного кодексу України захищеними видатками 
міського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних ма-

теріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- оплату енергосервісу.
9. Визначити, що виділення коштів з резервного 

фонду міського бюджету на 2020 рік здійснюється від-
повідно до Порядку використання коштів з резервного 
фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінетом 
Міністрів України від 29.03.2002 № 415 (із змінами).

10. Установити, що до міського бюджету на 2020 рік 
вилучається частина чистого прибутку (доходу) за ре-
зультатами фінансово-господарської діяльності за 2019 
рік та наростаючим підсумком щоквартальної фінан-
сово-господарської діяльності у 2020 році, у строки, 
встановлені для сплати податку на прибуток, у розмірі 
1 відсотку від прибутку комунальними підприємства-
ми «Жилбудсервіс», КП «ЩТЕК», КП «Щастинський 
Продторг».

11. Головним розпорядникам коштів міського бю-
джету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм про-
тягом 45 днів з дня набрання чинності цього розпоря-
дження;

2) здійснення управління бюджетними коштами у 
межах встановлених їм бюджетних призначень та оцін-
ки ефективності бюджетних програм; ефективне ре-
зультативне і цільове використання бюджетних коштів, 
організацію та координацію роботи розпорядників бю-
джетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджет-
них коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет відповідно до 
законодавства, а саме:

- публічне представлення та публікацію інформа-
ції про бюджет за бюджетними програмами та показ-
никами, бюджетні призначення щодо яких визначені 
цим розпорядженням, відповідно до вимог та за фор-
мою, встановленими Міністерством фінансів України,          
до 15 березня 2020 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у 
триденний строк з дня їх затвердження;

4) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у 
натуральних показниках для кожної бюджетної устано-
ви, виходячи з обсягів відповідних бюджетних призна-
чень на 2020 рік;

5) укладання угод з кожного виду енергоносіїв роз-

порядниками та одержувачами бюджетних коштів у 
межах затверджених відповідним головним розпо-
рядником бюджетних коштів лімітів їх споживання та 
проведення у повному обсязі розрахунків за спожиті 
електричну та теплову енергії, водопостачання, водо-
відведення, природний газ та послуги зв’язку.

12. Дозволити керівнику військово-цивільної адміні-
страції, а у разі його відсутності (відпустка, хвороба, 
відрядження тощо) - заступнику керівника військо-
во-цивільної адміністрації, у 2020 році розміщувати в 
межах поточного бюджетного періоду на конкурсних 
засадах тимчасово вільні кошти міського бюджету на 
депозитних рахунках в установах банків (їх філіях, від-
діленнях) з обов’язковим поверненням таких коштів до 
кінця поточного бюджетного періоду та відповідно до 
статей 43,73 Бюджетного кодексу України отримувати 
у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, 
позики на покриття тимчасових касових розривів місь-
кого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених 
видатків загального фонду, в межах поточного бюджет-
ного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського 
рахунку на договірних умовах без нарахування відсот- 
ків за користування цими коштами з обов’язковим їх 
поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Установити, що програмні заходи міського фон-
ду навколишнього природного середовища в межах 
надходжень екологічного податку та грошових стяг-
нень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства 
про охорону навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності, які зара-
ховуються до міського бюджету, затверджуються окре-
мими розпорядженнями керівника військово-цивільної 
адміністрації.

14. Установити, що у 2020 році бюджетні установи 
дошкільної освіти, палаци і будинки культури, клуби, 
центри дозвілля, інші клубні заклади та бібліотеки, які 
розташовані на території міста Щастя, залишаються у 
комунальній власності територіальної громади м. Ща-
стя з відповідним фінансуванням із Новоайдарського 
районного бюджету в обсягах не менш ніж розрахова-
но за нормативами у 2019 році видатків на утримання 
зазначених установ та закладів.

15. Визначити, що додатки 1-12 до цього розпоря-
дження є його невід’ємною частиною.

16. Визначити, що інформація про міський бюджет 
публікується в газеті «Вісник Новоайдарщини».

17. Встановити, що це розпорядження набуває чин-
ності з моменту його опублікування та застосовується 
з 01 січня 2020 року.

18. Головному спеціалісту ПАЛАТУТІ Наталії здійс-
нити необхідні заходи, пов’язані з виданням даного 
розпорядження, відповідно до Закону України «Про 
доступ до публічної інформації».

19. Контроль за виконанням цього розпорядження 
залишаю за собою.
В. о. керівника військово-цивільної адміністрації 

Світлана КЛІМКОВА

Додаток до розпорядження в. о. керівника 
військово-цивільної адміністрації від 24.01.2020 № 10

ПЛАН
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

військово-цивільної адміністрації міста Щастя 
Новоайдарського району Луганської області на 2020 рік

№ 
з/п

Вид та назва 
проекту 

регуляторного акту

Ціль прийняття 
регуляторного акту

Строки 
підготовки 
проекту 

регуляторного 
акту

Відповідальний 
за розробку проекту 
регуляторного акту

1. Розпорядження керівника 
військово-цивільної 

адміністрації міста Щастя 
«Про встановлення місцевих 
податків та зборів у м. Щастя 

та акцизного податку 
на 2021 рік»

- Безумовне 
виконання норм 

чинного законодавства 
України;

- встановлення 
місцевих податків 

і зборів;
 - отримання 

додаткових коштів 
до місцевого бюджету 
та направлення  їх  на 

втілення програм соціаль-
но-економічного розвитку, 
збільшення фінансування 

соціальної сфери.

2020 рік Головний спеціаліст
Спеціаліст 
І категорії - 

землевпорядник

.
  В. о. керівника 
  військово-цивільної адміністрації  Світлана КЛІМКОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КЕРІВНИКА 
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

24.01.2020              м. Щастя           № 10

Про внесення змін 
до Плану діяльності 
з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2020 рік

З метою ефективного виконання ст. 7 Закону України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері гос-
подарської діяльності», керуючись Законом України «Про 
військово-цивільні адміністрації» (із змінами та допов-
неннями), враховуючи розпорядження голови Луганської 
обласної державної адміністрації - керівника Луганської 
обласної військово-цивільної адміністрації від 26.12.2019 
№ 661-к «Про покладання обов'язків керівника військо-
во-цивільної адміністрації міста Щастя Новоайдарського 
району Луганської області» (із змінами), зобов’язую:

1. Внести зміни до Плану діяльності з підготовки про-
ектів регуляторних актів на 2020 рік, затвердженого роз-
порядженням керівника військово-цивільної адміністрації 
міста Щастя Новоайдарського району Луганської області 
від 13.12.2019 № 168, саме: затвердити Додаток в новій 
редакції (додається).

2. Головному спеціалісту ПАЛАГУТІ Наталії здійсни-
ти необхідні заходи, пов'язані з виданням даного розпо-
рядження, відповідно до Закону України «Про доступ до 
публічної інформації».

В. о. керівника військово-цивільної адміністрації 
Світлана КЛІМКОВА
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Додаток 1 до розпорядження в. о. керівника військово-цивільної адміністрації м. Щастя від 21.12.2019 № 178

ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2020 рік тис. грн.

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Усього Загаль-
ний фонд

Спеціальний фонд

усього
у т. ч.

бюджет 
розвитку

10000000 Податкові надходження 12800,400 4300,400 8500,000
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 78,400 78,400
11020000 Податок на прибуток підприємств 78,400 78,400
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 1966,000 1966,000
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 186,000 186,000
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 800,000 800,000
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 980,000 980,000
18000000 Місцеві податки 2256,00 2256,00
18010000 Податок на майно 156,000 156,000

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є влас-
никами об’єктів житлової нерухомості 20,000 20,000

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є влас-
никами об’єктів нежитлової нерухомості 7,000 7,000

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 3,0000 3,000
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 40,000 40,000
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 16,000 16,000
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 40,000 40,000
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 30,000 30,000
18050000 Єдиний податок 2100,000 2100,000
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 500,000 500,000
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 1600,000 1600,000
19000000 Інші податки та збори 8500,000 8500,000
19010000 Екологічний податок 8500,000 8500,000
20000000 Неподаткові надходження 5861,159 5861,159
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 5776,859 5776,859
21080000 Інші надходження 1,400 1,400
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 1,400 1,400

21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та 
обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 43,000 43,000

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 5732,459 5732,459
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 84,300 84,300
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 25,000 25,000
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 24,000 24,000

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим май-
ном 28,000 28,000

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 24,000 24,000
22090000 Державне мито 6,800 6,800

22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформ-
лення документів на спадщину і дарування 6,800 6,800

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном 28,500 28,500

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що 
перебуває в комунальній власності 28,500 28,500

40000000 Офіційні трансферти 2869,371 2869,871 278,500 278,500
41000000 Від органів державного управління 2869,371 2590,871
41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 90,871 90,871
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 2778,500 2500,000 278,500 278,500

Всього доходів 21530,930 12752,430 8778,500 278,500

   В. о. керівника       Світлана КЛІМКОВА

Додаток 4 до розпорядження в. о. керівника військово-цивільної адміністрації м. Щастя від 21.12.2019 № 178

Міжбюджетні трансферти на 2020 рік
тис. грн

Код

Найменування 
бюджету - одер-
жувача/надавача 
міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів
       дотації на                                                                               субвенції

разом:

інша дотація з місце-
вого бюджету на ви-

конання повноважень 
військово-цивільної 

адміністрації м. Щастя

загального фонду на:

усього:

спеціального фонду на:

Інша субвенція з міс-
цевого бюджету на ор-
ганізацію благоустрою 

по м. Щастя

Інша субвенція з міс-
цевого бюджету на ор-
ганізацію благоустрою 

по м. Щастя (оплата 
електроенергії)

Інша субвенція з місцево-
го бюджету на капітальний 
ремонт приміщень будівлі 

за адресою: 
м. Щастя, вул. Дружби, 16

1 2 3 4 5 6 7 8
12309301000 Районний бюджет 

Новоайдарського 
району

90,871 2 000,000 500,000 2 590,871 278,500 2 869,371

Х УСЬОГО 90,871 2 000,000 500,000 2 590,871 278,500 2 869,371

   В. о. керівника       Світлана КЛІМКОВА
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Додаток 2 до розпорядження в. о. керівника військово-цивільної адміністрації м. Щастя від 21.12.2019 № 178
ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ 2020 РІК (тис. грн)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
(гр. 4 + гр. 9)

0100 Державне управління 8 921,859 8 921,859 6 840,212 85,600 8 921,859

0150 0111

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

8 921,859 8 921,859 6 840,212 85,600 8 921,859

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 197,000 197,000 197,000

3242 1090 Інші заклади у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 197,000 197,000 197,000

4000 Культура і мистецтво 61,700 61,700 61,700

4082 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 61,700 61,700 61,700

6000 Житлово-комунальне господарство 3 421,000 3 421,000 850,000 3 421,000

6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 3 421,000 3 421,000 850,000 3 049,000

7100 Сільське і лісове господарство, рибне господарство 
та мисливство 50,000 50,000 50,000

7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 50,000 50,000 50,000

7300 Будівництво та регіональний розвиток 369,371 369,371 369,371 369,371

7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 90,871 90,871 90,871 90,871

7323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери 278,500 278,500 278,500 278,500

7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю 5,000 5,000 5,000

7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого само-
врядування 5,000 5,000 5,000

8300 Охорона навколишнього природного середовища 8 500,000 1 100,000 7 400,000 8 500,000

8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 8 500,000 1 100,000 7 400,000 8 500,000

8000 Видатки, не віднесені до основних груп 5,000 5,000

8700 0133 Резервний фонд 5,000 5,000

Усього видатків 12 661,559 12 594,859 6 840,212 935,600 8 869,371 369,371 1 100,000 7 769,371 21 530,930

   В. о. керівника        Світлана КЛІМКОВА

Додаток 3 до розпорядження в. о. керівника військово-цивільної адміністрації м. Щастя від 21.12.2019 № 178
РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2020 РІК (тис. грн)
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підпрограми згідно з Типовою програмною 
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місцевих бюджетів
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

02 Військово-цивільна 
адміністрація м. Шастя 12 656,559 12 659,559 6 840,212 935,600 8 869,371 369,371 1 100,000 7 769,371 21 525,930

0210150 0150 0111

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

8 921,859 8 921,859 6 840,212 85,600 8 921,859

3000 Соціальний захист та соціальне забез-
печення 197,000 197,000 197,000

0213242 3242 1090 Інші заклади та заходи 197,000 197,000 197,000

6000 Житлово-комунальне господарство 3 421,000 3 421,000 850,000 3 421,000

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 3 421,000 3 421,000 850,000 3 421,000

4000 Культура і мистецтво 61,700 61,700 61,700

0214082 4082 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва 61,700 61,700 61,700

7300 Будівництво та регіональний розвиток 369,371 369,371 369,371 369,371

0217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 90,871 90,871 90,871 90,871

0217323 7323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної 
сфери 278,500 278,500 278,500 278,500

7100 Сільське і лісове господарство, рибне 
господарство та мисливство 50,000 50,000 50,000

0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 50,000 50,000 50,000

7600 Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю 5,000 5,000

0217680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів 
місцевого самоврядування 5,000 5,000

8300 Охорона навколишнього природного 
середовища 8 500,000 1 100,000 7 400,000 8 500,000

0218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових 
фондів 8 500,000 1 100,000 7 400,000 8 500,000

8000 Видатки, не віднесені до основних груп 5,000 5,000

0218700 8700 0133 Резервний фонд 5,000 5,000

Всього видатків 12 661,559 12 659,559 6 840,212 935,600 8 869,371 369,371 1 100,000 7 769,371 21 530,930

   В. о. керівника        Світлана КЛІМКОВА
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Додаток 5 до розпорядження в. о. керівника військово-цивільної адміністрації м. Щастя від 21.12.2019 № 178

Фінансування міського бюджету на 2020 рік
(тис. грн)

Код Назва Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування - 90,871 90,871 90,871

208000
Фінансування за рахунок 
зміни залишків коштів 
бюджетів

- 90,871 90,871 90,871

208400
Кошти, що передаються із 
загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

- 90,871 90,871 90,871

* Загальне фінансування

Фінансування за типом боргового зобов’язання

600000 Фінансування за 
активними операціями - 90,871 90,871 90,871

602000 Зміни обсягів бюджетних 
коштів - 90,871 90,871 90,871

602400
Кошти, що передаються із 
загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

- 90,871 90,871 90,871

* Загальне фінансування
 В. о. керівника     Світлана КЛІМКОВА

Додаток 6 до розпорядження в. о. керівника військово-цивільної адміністрації м.Щастя від 21.12.2019 № 178

Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2020 році

тис. грн
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коштів 

місцевого 
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відповідального 
виконавця, 

найменування 
бюджетної 

програми згідно 
з Типовою 

програмною 
класифікацією 

видатків та 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

0217323 7323 0443 КП 
«Жилбудсервіс»

Капітальний 
ремонт будівель 

та споруд 
за адресою: 
м. Щастя, 

вул. Дружби, 16

2020 
рік 278,500 278,500 100 %

0217321 7321 0443
Військово-
цивільна 

адміністрація 
міста Щастя

Капітальний 
ремонт будівель 

та споруд 
ЩЗ школи І-ІІІ 
ступенів № 2 

(монтаж сніго-
затримувачів) 
кв. Енергети-

ків, 16

2020 
рік 25,400 25,400 100 %

0217321 7321 0443
Військово-
цивільна 

адміністрація 
міста Щастя

Капітальний 
ремонт будівель 

та споруд ЩЗ 
школи І-ІІІ 

ступенів № 2 
(кап. ремонт 

вхідного ганку) 
кв. Енергети-

ків, 16

2020 
рік 65,471 65,471 100 %

Усього: 369,371 369,371

 В. о. керівника     Світлана КЛІМКОВА

Додаток 7 до розпорядження в. о. керівника військово-цивільної адміністрації м. Щастя від 21.12.2019 № 178

ПРОГРАМА ФІНАНСУВАННЯ
заходів соціального захисту населення

та соціального забезпечення окремих категорій населення

Мета заходів: підтримка незахищених категорій населення міста Щастя на 2020 рік
тис. грн

Найменування заходу Строк 
виконання

Загальний 
фонд

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

-х- 12,000

Надання однорзової грошової допомоги на поховання померлих одиноких громадян -х- 10,000

Надання матеріальної допомоги особам, які опинились у екстремальній ситуації у 
зв’язку з хворобою, пожежею, катастрофою та інше, у т. ч. поштові витрати -х- 100,000

Надання матеріальної допомоги почесним громадянам м. Щастя згідно рішення 
міської ради № 30/6 від 24.11.2005 р. -х- 15,000

Одноразова грошова допомога опікунам над неповнолітніми дітьми -х- 10,000

Інші заходи -х- 50,000

Разом: 197,000

 В. о. керівника     Світлана КЛІМКОВА

Додаток 8 до розпорядження в. о. керівника військово-цивільної адміністрації м. Щастя від 21.12.2019 № 178

Бюджетна програма організації з благоустрою міста Щастя на 2020 рік

Виконання заходів, передбачених цією програмою, дозволить забезпечити чистоту і порядок 
у місті та належний рівень довкілля для життєдіяльності людини

тис. грн

№ 
з/п Найменування заходів

Строк 
вико-
нання

Головний 
виконавець

Разом 
видатків

з них

за 
рахунок 
коштів 

місцевого 
бюджету

за 
рахунок 
коштів 
міжбю-
джетні 
транс-
ферти

1.
Оплата електроенергії 
за освітлення об’єктів 
благоустрою

Протягом 
року

Військово-цивільна 
адміністрація 

м. Щастя
850,000 350,000 500,000

2.

Заходи з забезпечення 
санітарно-епідеміоло-
гічного благополуччя 
населення м. Щастя, бо-
ротьба з безпритульними 
тваринами гуманними 
методами

Протягом 
року

Військово-цивільна 
адміністрація 

м. Щастя
199,000 199,000

3.

Роботи з санітарної 
очистки міста (ліквідація 
стихійних завлищ, при-
бирання парків, скверів, 
доріг та вулиць, міського 
цвинтаря)

Протягом 
року КП «Жилбудсервіс» 960,000 960,000

4.
Утримання доріг місце-
вого значення 
в чистоті

Протягом 
року КП «Жилбудсервіс» 796,000 796,000

5.
Технічне обслуговуван-
ня мереж зовнішнього 
освітлення 
м. Щастя

Протягом 
року КП «Жилбудсервіс» 144,000 144,000

6.
Поточний ремонт мереж 
зовнішнього освітлення 
м. Щастя

Протягом 
року КП «Жилбудсервіс» 100,000 100,000

7.
Поточний ремонт доріг 
місцевого значення 
м. Щастя (вул. Республі-
канська, Дружби)

Протягом 
року

Військово-цивільна 
адміністрація 

м. Щастя
52,000 52,000

8.
Поточний ремонт доріг 
місцевого значення 
м. Щастя (вул. Донецька)

Протягом 
року

Військово-цивільна 
адміністрація 

м. Щастя
100,000 100,000

9.

Поточний ремонт доріг 
місцевого значення 
м. Щастя (пл. Миру, 
вул. Каштанова, Цен-
тральна, Матросова)

Протягом 
року

Військово-цивільна 
адміністрація 

м. Щастя
100,000 100,000

10.
Поточний ремонт доріг 
місцевого значення 
м. Щастя (вул. Піщана, 
Веселкова, р-н ринку)

Протягом 
року

Військово-цивільна 
адміністрація 

м. Щастя
70,000 70,000

11.
Поточний ремонт доріг 
місцевого значення 
м. Щастя (кв. Енергети-
ків, р-н будинків 1 - 6)

Протягом 
року

Військово-цивільна 
адміністрація 

м. Щастя
50,000 50,000

Разом 3421,000 921,000 2500,000

 В. о. керівника     Світлана КЛІМКОВА

Додаток 9 до розпорядження в. о. керівника військово-цивільної адміністрації м. Щастя від 21.12.2019 № 178

Бюджетна програма заходів із землеустрою на 2020 рік

Мета заходів: створення та введення плану міста, систематизація топографічних планів 
та інвентаризація земельних ділянок, що знаходяться в користуванні бюджетних організацій

тис. грн

№ 
з/п Найменування заходів Строк Головний 

виконавець
План на 
2020 рік

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

Протягом 
року

Військово-
цивільна 

адміністра-
ція міста 
Щастя

25,000

2. Проведення інвентаризації земель комунальної власності терито-
ріальної громади міста Щастя в особі Військово-цивільної адмі-
ністрації м. Щастя Новоайдарського району Луганської області 
під розміщеним об’єктом нерухомого майна (житловий будинок 
барачного типу) за адресою: м. Щастя, вул. Спортивна, 3

Протягом 
року

Військово-
цивільна 

адміністра-
ція міста 
Щастя

25,000

Всього: 50,000

 В. о. керівника     Світлана КЛІМКОВА

Додаток 10 до розпорядження в. о. керівника військово-цивільної адміністрації м. Щастя від 21.12.2019 № 178

Бюджетна програма охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік

Мета заходів: охорона підземних вод від забруднення, захист від підтоплення і затоплення 
житлової забудови, озеленення міста, забезпечення екологічно безпечного збирання відходів

№ 
з/п Найменування заходів Строк

виконання
Головний 

виконавець
План на 
2020 рік, 
тис. грн

1. «Реконструкція самопливного колектора по вул. Рєспубліканская, 
буд. 9-13»

Протягом 
року

КП «Жил-
будсервіс» 1340,000

2. «Реконструкція самопливного колектора по вул. Матросова, 9 - вул. 
Каштанова, 2»

Протягом 
року

КП «Жил-
будсервіс» 2650,000

3. «Реконструкція самопливного колектора по вул. Донєцкая, 30- вул. 
Матросова, 1»

Протягом 
року

КП «Жил-
будсервіс» 1205,000

4. Реконструкція лабораторного корпусу очисних споруд м. Шастя Протягом 
року

КП «Жил-
будсервіс» 700,000

5. «Система диспетчеризації КНС № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 - реконструкція» Протягом 
року

КП «Жил-
будсервіс» 1498,000

6.
Озеленення міста (придбання однолітніх насаджень, рослин, висад-
ка нових зелених насаджень, догляд за ними та існуючими зелени-
ми насадженнями міста та обрізка дерев на території м. Щастя)

Протягом 
року

КП «Жил-
будсервіс» 1100,000

7.
Корегування робочого проекту озеленення території м. Щастя з 
виділенням 1 черги будівництва, обмеженої: пл. Миру, вул. Цен-
тральна та сквер Пам’яті (проведення експертизи)

Протягом 
року

КП «Жил-
будсервіс» 7,000

Всього: 8500,000
 
 В. о. керівника     Світлана КЛІМКОВА
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куплю

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

услуги

продам

ДОМ. Ул. Дружбы, 253. Дёше-
во. 066-864-37-99.

Газифицированный ДОМ 
в с. Дмитриевка. Недорого.              
095-48-77-673.

САМОСВАЛ ГАЗ-53 (1987      
г. в., бензин, 4.25), ДВИГАТЕЛЬ 
Д-240 с коробкой ЗИЛ и мостом 
РАБА. Комплект установлен на 
автомобиле. 050-054-93-66.

ЛУАЗ («Волынь») в хорошем со-
стоянии. 095-43-89-348.

ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО, 
БЕНЗОПИЛУ «Белмаш», охот-
ничье РУЖЬЁ (12-й калибр).         
095-557-10-57.

СТРОПИЛА, БАЛКИ, УЛИЧ-
НЫЕ ВОРОТА. 095-861-75-41. 

БЫЧКА. 095-812-00-59.
БРОЙЛЕРОВ, ЦЫПЛЯТ 

мясных и яичных пород, ИН-
ДЮКОВ, УТОК, ГУСЕЙ, МУ-
ЛАРДОВ. СТАРТОВЫЕ КОР-
МА. 099-713-58-70. Олег.

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

СЕНО, КУКУРУЗУ, ПШЕНИ-
ЦУ, ЯЧМЕНЬ. 066-93-79-924.

СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг. 
066-31-32-595.

Котную КОЗУ, КОЗЛЯТ. 095-160-35-37.
КРС: быков, коров, тёлок. 095-05-22-071, 095-900-82-92.
КРС. 099-005-75-77, 096-313-90-50.
ФОРТЕПИАНО. 099-96-34-086.

РАСПИЛОВКА ДРОВ. 066-143-66-51.

Ремонт 
изготовление, 

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

аренда

СНИМУ трёхкомнатную КВАР-
ТИРУ в центре. 095-833-20-75.

кУПлЮ
кРС,

коНей.

095-51-23-839

Редакция 
продает календарь 

«Храмы Новоайдарщины». 

Цена - 85 гривень. 

Количество ограничено.

Фермерство продає курей-несучок 
кращих яйценосних порід, 

вирощених на домашніх кормах. 
Доставка безкоштовна.

Тел.: 066 039 95 20, 068 902 33 04

12 февраля - 4 года 
светлой памяти 

КИСЛОЙ 
Раисы Илларионовны
(15.05.1935 - 12.02.2016)

Не выразить словами боль утраты,
Никто не знает,когда придет беда.

Одна судьба лишь в этом виновата,
Что ты ушла 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.

Брат Николай, 
племянники Витя, Саша.

18.02.2020 года - 
40 дней со дня смерти 
Анатолия Павловича

ГАПОНОВА

В сердцах людей оставил след
Своими добрыми делами,

Не говорим мы слова «нет»,
Мы говорим: «Ты вечно с нами».

Жена, дети,
внуки, правнуки.

ПОМНИМ.. .

Додаток 11 до розпорядження в. о. керівника 
військово-цивільної адміністрації м. Щастя від 21.12.2019 № 178

Перелік загальнодержавних та міських заходів, які фінансуються 
у 2020 році за рахунок міського бюджету

Мета заходів: святкування загальнодержавних та міських свят, 
відродження і розвиток культури української нації, створення необхідних 

умов для культурного розвитку та мистецтва у місті Щастя

№ 
з/п Найменування заходів

1. День Соборності України

2. День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

3. День вшанування Героїв Небесної Сотні

4. Відзначення 34-х роковин Чорнобильської трагедії

5. День пам’яті і примирення. 75-а річниця Перемоги над нацизмом

6. День пам’яті жертв політичних репресій

7. День скорботи та вшанування пам’яті жертв Другої світової війни 1941-1945 рр.

8. День звільнення міста Щастя

9. Випускні бали

10. День Конституції України

11. День Державного Прапора України та 29-ї річниці незалежності України

12. День міста Щастя

13. До Дня захисника України

14. День Гідності та Свободи

15. День пам’яті жертв голодоморів

16. День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

17. День енергетиків

18. Новорічні свята

 В. о. керівника   Світлана КЛІМКОВА

Додаток 12 до розпорядження в. о. керівника 
військово-цивільної адміністрації м. Щастя від 21.12.2019 № 178

Бюджетна програма фінансування видатків 
до асоціацій органів місцевого самоврядування на 2020 рік

тис. грн

№ 
з/п Найменування заходів Строк 

виконання
План на 
2020 рік

1. Внесок до Асоціації міст України Протягом року 5,000

Всього: 5,000

 В. о. керівника   Світлана КЛІМКОВА

Новоайдарським відділом Сєвєродонецької місцевої прокуратури Лу-
ганської області здійснювалося процесуальне керівництво досудовим 
розслідуванням за фактом висловлення пропозиції співробітникам пра-
воохоронних органів надати неправомірну вигоду за невчинення дій,                                                  
передбачених законодавством.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Новоайдарсько-
го району Луганської області в період новорічних свят, а саме 01.01.2020  р. 
під час виконання своїх службових обов’язків правоохоронцями було вияв-
лено місцевого мешканця, який керував транспортним засобом, перебува-
ючи у стані алкогольного сп’яніння. У ході здійснення перевірки чоловік, 
діючи в особистих інтересах, висловив співробітникам правоохоронних ор-
ганів пропозицію надати їм неправомірну вигоду за недокументування фак-
ту вчиненого правопорушення та непритягнення його до відповідальності,     
передбаченої чинним законодавством. 

На підставі зібраних доказів чоловіку повідомлено про підозру у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, 
а саме у пропозиції службовій особі надати їй неправомірну вигоду за не-
вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує таку вигоду,      
будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища.

У подальшому між прокурором та підозрюваним було укладено угоду 
про визнання винуватості та за результатами досудового розслідування до 
суду спрямовано обвинувальний акт стосовно вказаного громадянина за об-
винуваченням у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 369 Кримінального кодексу України, з укладеною угодою про визнання      
винуватості для розгляду по суті.

Довідково: санкція ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України перед-
бачає покарання у виді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на строк     
від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

О. КІБА, прокурор 
Новоайдарського відділу

Сєвєродонецької місцевої прокуратури.

18.02.2020 з 11 до 13 години у Новоайдарському відділі Сєвєродонецької 
місцевої прокуратури, за адресою: Луганська область, Новоайдарський 
район, смт.Новоайдар, вул. Центральна 26, відбудеться прийом громадян      
першим заступником прокурора Луганської області Караманом К. В.

В. КОНОНОВ, 
виконувач обов’язків начальника 

Новоайдарського відділу місцевої прокуратури.

  

работа
В магазин требуется             

ПРОДАВЕЦ. 050-970-78-47.

Перелік нерухомого майна спільної власності 
територіальних громад Новоайдарського району, 

що може бути передано в оренду в 2020 році
№ 
з/п

Адреса об’єкту 
нерухомого майна

Характеристика об’єкту 
нерухомого майна, 

площа, м²

1.
Луганська обл., Новоай-

дарський р., смт. Новоай- 
дар, вулиця Банківська,           

будинок 31

2-й поверх нежитлової 
адміністративної будівлі з 
побудовами та спорудами, 

117.5 м²

2.
Луганська обл., Новоай-

дарський р., смт. Новоай-
дар, вулиця Незалежності, 

будинок 20з

2-й поверх дитячого 
відділення КНП «Новоай-
дарська багатопрофільна 

лікарня», 11.7 м²

  
 Голова районної ради  В. МАКОГОН.
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Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 6

По горизонтали: 3. Степь. 6. 
Спрут. 11. Гриль. 13. Речка. 14. 
Мускулатура. 16. Перенос. 17. 
Овчарня. 18. Осинник. 20. Среда. 
21. Потоп. 24. Лупа. 25. Знахарь. 
26. Горб. 31. Гололедица. 33. 
Варварство. 34. Арест. 35. Фор-
туна. 36. Гортань. 38. Закон. 41. 
Провинциал. 42. Дозаправка. 44. 
Офис. 47. Серость. 49. Лиза. 50. 
Ягуар. 51. Отток. 53. Бинокль. 
55. Рассказ. 57. Пароход. 58. Ко-
медиограф. 59. Набор. 60. Месть. 
61. Марья. 62. Ляжка.

По вертикали: 1. Орден. 2. 
Алгебра. 4. Трус. 5. Пакостница. 
7. Патриархат. 8. Утро. 9. Педа-
гог. 10. Скань. 12. Слониха. 14. 
Морда. 15. Автор. 19. Влага. 20. 
Спелеология. 22. Постановщик. 
23. Обгон. 27. Плотник. 28. Еди-
ница. 29. Автомат. 30. Вратарь. 
32. Ареал. 33. Всход. 37. Спрос. 
38. Заменитель. 39. Носталь-
гия. 40. Фасад. 43. Половик. 45. 
Сгусток. 46. Табак. 48. Штраф. 
49. Логопед. 52. Мамай. 54. Ког-
ти. 56. Зола. 57. Паук.

По преданию, когда-то Си-
меон переводил ветхозаветную 
книгу с еврейского языка на гре-
ческий и вдруг прочел: «Се Дева 
во чреве приимет и родит Сына». 
Не Дева, а жена, подумал старец 
и хотел было так и написать, но 
ангел Божий остановил его, ска-
зав, что отныне Симеон будет 
жить, пока не увидит Сына Го-
сподня, которого родит именно 
Дева. Праведный Симеон жил 
очень долго - больше трехсот лет.  
И когда он увидел, как Мария с 
Младенцем восходит по ступе-
ням обители, вышел навстречу. И 
восприняв Младенца из рук Ма-
рии, произнес свою знаменитую 
песнь: «Ныне отпускаешь раба 
Твоего, Владыко, по слову Твое-
му, с миром, ибо видели очи мои 
спасение Твое, которое Ты уго-
товал пред лицом всех народов, 
свет к просвещению язычников 
и славу народа Твоего Израиля».

Считается, что Сретение — 
это день, когда человек встреча-
ется с Господом. Ведь рано или 
поздно человек оказывается в 
храме, в его жизни происходит 
великая встреча. 

Сретение схоже с праздни-
ками в честь Девы Марии, по-
этому в этот день песнопения и 
обращения посвящены Божьей 
Матери. Это повлияло и на одея-
ния священнослужителей. Так, 
облачения могут быть белыми 
и голубыми. Белый цвет оли-

цетворяет божественный свет, а 
голубой — непорочность Девы 
Марии.

В этот день верующие испол- 
няют две главные вещи: идут в 
церковь, а также приносят свя-
тую воду и свечу-оберег. Свеча, 
которую освятили на Сретение, 
называется громницей. Она счи-
тается оберегом от молнии, по-
жара. Если принесенная в дом 
свеча не колышется, ее пламя 
было ровным, значит в доме все 
будут живы и здоровы.

Приметы на Сретение

Если 15 февраля погода хоро-
шая, тихая, ясная, значит и уро-
жай будет хорошим и объемным.

 Если в этот день дует силь-
ный ветер, то ничего хорошего 
от урожая не жди.

 Чем сильнее в этот день сне-
гопад, тем дождливее и холоднее 
будет весна. 

Если на Сретение замечали 
сильный мороз, снег после этого 
пролежит мало, а значит и весна, 
и лето будут ненастными.

Если закат солнца ясный, 
значит морозов больше не бу-
дет, если закат туманный, то                 
24 февраля еще будут морозы.

Если небо в этот день          
звездное, то весна будет нескоро.

Считается, что в этот день 
нужно обязательно покормить 

бездомную собаку, тогда в доме 
будет достаток.

Чего нельзя делать 
на Сретение

Православные этот день про-
водят в спокойствии и мире, 
нельзя в этот день ругаться,           
а также:

- сквернословить;
- не убирают в доме и не         

занимаются огородом;
- не стирают;
- не моются в бане, потому 

что это сопровождается работой, 
ведь необходимо наколоть дро-
ва, растопить баню и так далее.      
Но можно принять душ;

- считается, что нельзя отправ-
ляться на Сретение в дальний 
путь;

- по церковным канонам        
категорически запрещено гадать;

- в этот день не употребляют 
алкоголь.

Особого запрета на рукоделие 
нет, но в целом, в этот праздник 
лучше вообще отложить все 
свои дела, сходить в церковь, 
пообщаться с родственниками, 
друзьями, обменяться энергией. 
Исключением в плане работы 
являются те случаи, когда она 
связана с исполнением блага 
для других людей, например,         
уход за больным человеком.

Для христианского мира Сретение - весьма значимое событие. В этот день исполнилось ров-
но 40 дней со дня рождения Иисуса Христа. И Богородица, согласно ветхозаветной традиции, 
принесла Младенца в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу.

И в этот момент произошло то самое Сретение или встреча Младенца со старцем                       
Симеоном, который очень ждал этого события.

Коллектив 
ТОВ «Вісник 

Новоайдарщини» 
тепло и сердечно 

поздравляет 
с Днем рождения 

уважаемого 
Николая Ивановича 

ЛИТВИНЕНКО!

Мужчине годы вовсе не 
помеха, и в День рождения 

хотим Вам пожелать: активно-
сти, здоровья и успеха, чтоб все 

сполна от жизни получать! Жела-
ем дней погожих, без ненастья, до-

бра, достатка, света и тепла, чтобы новый день всегда                         
давал Вам счастье, удача рядом постоянно шла!

На основании последних 
данных научных исследований 
нами разработан препарат для 
эффективного лечения гиперто-
нических заболеваний.

Он состоит из десяти ингре-
диентов пчелопродукции.

Первые практические опыты 

показали хорошую результа-
тивность препарата, направлен-
ного на омоложение сердечно-     
сосудистой системы.

Приобрести его можно в 
киоске «Здоровье» на рынке.

В. ЗУБАТЕНКО, 
врач-апитерапевт.

Пчелиная «бомба» от гипертонии


