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№ 103-104  (10226-10227)

   День адвокатури
Шановні адвокати!

Від імені Новоайдарської районної державної 
адміністрації та районної ради прийміть щирі вітання із 
професійним святом – Днем адвокатури!

Адвокат з огляду на умови своєї діяльності, безперечно, є 
служителем і творцем права. Це та особливість, що незмінно 
присутня в діяльності адвоката в усі часи, що передається 
з покоління в покоління, з держави в державу та зміцнює 
віру в силу права і зміцнює усвідомлення суспільної місії 
адвокатури. Діяльність адвокатури є важливим показником 
гуманності, демократії і прогресу в державі. 

Спасибі вам за відданість своїй справі та за розуміння 
важливості завдань, що стоять перед вами.      

Щиро зичимо міцного здоров’я, щастя, благополуч-
чя, витримки та завзяття, мудрості, мирного неба над го-
ловою, родинного щастя і нових перемог у відстоюванні 
справедливості!

Голова районної                                 Голова районної
держадміністрації                              ради
В.В. СерГієнко.                              В.В. МакоГон.

19 
грудня

22 грудня 
9:00 - Різдвяний турнір з настільного 

тенісу (м. Щастя);
12:00 - Зимовий кінозал «Чарівниця-

Зима» (районна бібліотека);
23 грудня

10:00 - Відкритий різдвяний турнір 
з футзалу серед вихованців ДЮСШ 
(ДЮСШ);

14:00 - Відкриття новорічної ялинки 
(м. Щастя);

З 24-го по 28 грудня
Новорічні ранки та вечори в закладах 

освіти (навчальні заклади району);
28 грудня

10:00 - Відкритий  різдвяний турнір з 

волейболу серед вихованців ДЮСШ 
(ДЮСШ);

10:00 - Виставка «Ялинки бува-
ють різні» (Районний краєзнавчий 
музей);

10:00 - Виставка дитячих робіт 
«Різдвяні фантазії» (РКМ);

11:00 - Новорічний дитячий ранок 
«В гостях у казки» (РБК);

1 січня 2019 р.
01:30 - Новорічне шоу «З Новим 

роком!» (РБК).

Для дітей пільгових категорій та 
обдарованих дітей будуть придбані 
солодкі подарунки вартістю 50 грн., 
а саме: дітям-сиротам та дітям, по-
збавленим батьківського піклування;  
дітям з багатодітних сімей; дітям з 
інвалідністю; дітям, що потрапили у 
складні життєві обставини та  пере-
бувають на обліку в службі у спра-
вах дітей та РЦСССДМ;  дітям, які 
перебувають на території району 
як внутрішньо переміщені особи; 
дітям, які зазнали фізичного насиль-
ства внаслідок бойових дій та зброй-

них конфліктів; переможцям районних, 
обласних та Всеукраїнських предметних 
олімпіад, спортивних змагань, фестивалів 
та конкурсів; дітям дошкільного віку; 
учням 1-4 класів закладів загальної 
середньої освіти; обдарованим вихо-
ванцям ДЮСШ; обдарованим вихован-
цям ЦДТ; учасникам фестивалю дитячої 
творчості до Дня Святого Миколая; учас-
никам дитячого новорічного ранку «В го-
стях у казки».

Т. кУрТа, завідувач сектору 
у справах молоді та спорту.

 

   День Святого Миколая 
Чудотворця

Шановні жителі Новоайдарщини! 
Дорогі діти!

Новоайдарська районна державна адміністрація 
та районна рада щиро вітають вас із Днем Святого 
Миколая Чудотворця. 

У цей день не лише діти, але й дорослі, чекають 
дива. Та треба завжди пам’ятати, що ми самі є твор-
цями свого щастя. Почніть дива з себе, та світ на-
вколо вас зміниться на краще. 

Вітаємо вас, дорогі земляки, зі святом! Будь-
те завжди здоровими та щасливими. Зичимо всім 
миру, достатку, родинного затишку й душевного 
тепла. 

Нехай Святий Миколай освятить нас найкращи-
ми людськими чеснотами і благословить на добрі 
справи!

Голова районної                            Голова районної
держадміністрації                         ради
В.В. СерГієнко.                         В.В. МакоГон.

19 
грудня

День вшанування пенсіонерів 
та ветеранів системи 

МВС та НПУ
Шановні пенсіонери і ветерани органів 

внутрішніх справ!

З нагоди Дня вшанування пенсіонерів та ветеранів системи 
МВС та НПУ Новоайдарська районна державна адміністрація 
та районна рада сердечно вітають вас! 

Ми безмежно вдячні вам за вашу важку копітку працю, ве-
личезний внесок у справу боротьби зі злочинністю, зміцнення 
правопорядку в державі, захисту конституційних прав і сво-
бод громадян. 

Зичимо вам міцного здоров’я, щастя, радості, душевно-
го спокою, родинного благополуччя і злагоди. Нехай серця 
зігріває щира вдячність людей за добрі ваші справи, зроблені 
на ниві правоохоронної діяльності!

Голова районної                                   Голова районної
держадміністрації                               ради
В.В. СерГієнко.                               В.В. МакоГон.

20 
грудня

День енергетика
Шановні енергетики!

Новоайдарська районна дер-
жавна адміністрація та районна рада  щиро 
вітають вас із професійним святом – Днем 
енергетика.

Сьогодні неможливо уявити собі жит-
тя громадян або розвиток будь-якої галузі 
народного господарства без електричної 
енергії, яку ви своєю наполегливою пра-
цею доносите до кожної оселі, кожного 
підприємства Новоайдарщини.

Слова вдячності та поваги усім, хто при-
святив цій сфері діяльності власне життя, 
кому тисячі сімей нашого району завдячу-

ють теплом і світлом у своїх домівках. Ви-

соко цінуємо великі зусилля, мужність та 
вміння, яких вимагає нелегка праця енерге-
тика.

У сучасному конкурентному середовищі 
можна досягти успіху тільки завдяки 
кардинальній модернізації галузі, впро-
вадженню нових форм ринкових відносин, 
інноваційних технологій видобування, 
транспортування і збереження енергії.

Від щирого серця бажаємо всім 
працівникам енергетичної галузі 
безаварійної роботи, впевненості у завтраш-
ньому дні, міцного здоров’я, добра, успіхів 
та благополуччя вам і вашим сім’ям!

Голова районної       Голова районної
держадміністрації    ради
В.В. СерГієнко.   В.В. МакоГон.

22 
грудня

День працівників 
архівних установ 

України
Шановні працівники і ветерани 

архівних установ!

Від імені Новоайдарської районної 
державної адміністрації та районної ради 
прийміть щирі вітання із професійним 
святом - Днем працівників архівних уста-
нов України!

Вітаємо усіх тих, хто присвятив своє жит-
тя збереженню документованої інформації 
про минуле та сьогодення для історії, а 
значить і для наступних поколінь.

Висловлюємо щиру вдячність за 

кропітку і наполегливу працю та бажаємо 
успіхів у виконанні своїх обов’язків, 
що дають змогу зберегти для наступ-
них поколінь інформацію та історію. За-
вдяки вам створюються належні умови 
для отримання громадянами України до-
кументальних підстав для захисту своїх 
конституційних прав.

Бажаємо вам завзяття та оптимізму, 
здоров’я, удачі, благополуччя, безмежного 
щастя, злагоди, достатку, взаєморозуміння 
та миру. Нехай справджуються усі мрії та 
сподівання!

Голова районної Голова районної 
держадміністрації            ради
В.В. СерГієнко.          В.В. МакоГон.

24
грудня

День створення 
Державної служби 

зайнятості
Шановні працівники районної служби 

зайнятості!

Від імені Новоайдарської районної 
державної адміністрації та районної ради 
прийміть щирі вітання з нагоди заснування 
Державної служби зайнятості. 

За період свого існування ви здобули авто-
ритет дієвої та сучасної служби, яка дбає про 

якісне обслуговування громадян району та 

вдосконалення своєї роботи, базуючись на 
кращому світовому досвіді й власних напра-
цюваннях та ініціативах. 

Щиро дякуємо вам за сумлінну пра-
цю і віримо: ми з вами єдині у прагненні 
соціальної справедливості, людяності, до-
бра, у бажанні, щоб мешканці нашого райо-
ну мали гідну роботу та гідне життя. 

Бажаємо міцного здоров’я, добробуту, ро-
динного затишку та успіхів у вашій праці!

Голова районної            Голова районної
держадміністрації         ради
В.В. СерГієнко.        В.В. МакоГон.

21 
грудня

На виконання Програми реалізації молодіжної політики «Молодь Новоай-
дарщини» на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням сесії Новоайдарської 
районної ради від 20.11.2015 р. № 34/8, на виконання розпорядження голови 
районної державної адміністрації «Про організацію та проведення новорічних 
та різдвяних свят» від 06.12. № 542  та з метою організації змістовного дозвілля 
дітей та юнацтва в новорічні та різдвяні свята  було затверджено заходи щодо 
організації проведення новорічних та різдвяних свят для дітей та молоді  - 2019, 
а саме:
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1. Рада регіонального розвитку при Ново-
айдарській районній державній адміністра-
ції (далі – рада) є консультативно-дорадчим 
органом при Новоайдарській районній дер-
жавній адміністрації, утвореним відповідно 
до пункту 9 статті 39 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації» на виконання 
Указу Президента України від 21 квітня 2015 
року № 224/2015 «Про Раду регіонального 
розвитку».

2. Рада у своїй діяльності керується Кон-
ституцією та законами України, актами Пре-
зидента України, Кабінету Міністрів України, 
розпорядженнями та дорученнями голови 
облдержадміністрації,  розпорядженнями та 
дорученнями голови райдержадміністрації, а 
також цим Положенням.

3. Основними завданнями ради є:
1) сприяння налагодженню ефективної 

взаємодії органів виконавчої влади з органа-
ми місцевого самоврядування щодо удоско-
налення державного будівництва, напрацю-
вання новітніх підходів у сфері регіонального 
розвитку;

2) вироблення узгодженої позиції щодо 
соціально-економічного та гуманітарного 
розвитку району, механізмів подолання дис-
пропорцій розвитку територій, ефективного 
використання економічного потенціалу рай-
ону, підвищення його інвестиційної прива-
бливості та конкурентоспроможності;

3) підготовка пропозицій щодо проведення 
адміністративно-територіальної реформи, те-
риторіальної організації влади, оптимальних 
шляхів розвитку місцевого самоврядування з 
урахуванням стандартів Європейської хартії 
місцевого самоврядування, реалізації регіо-
нальної кадрової політики;

4) підготовка пропозицій щодо визначення 
першочергових заходів щодо впровадження 
європейських демократичних стандартів у 
сфері територіальної організації місцевого 
самоврядування, оптимізації співпраці тери-
торіальних громад з державою, а також за-
безпечення їх взаємної відповідальності за 
комплексний розвиток територій;

5) сприяння врахуванню інтересів району 
і специфіки розвитку окремих адміністра-
тивно-територіальних одиниць при внесенні 
пропозицій до проектів державних, обласних 
та районних цільових програм економічного, 
науково-технічного, соціального, національ-
но-культурного розвитку та охорони довкіл-
ля;

6) вивчення міжнародного досвіду в сфері 

інноваційних стратегій територіального роз-
витку та здійснення заходів щодо його прак-
тичної реалізації;

7) моніторинг стану виконання актів Пре-
зидента України, Кабінету Міністрів України, 
розпоряджень та доручень голови облдерж- 
адміністрації, розпоряджень та доручень 
голови райдержадміністрації з питань регі-
онального розвитку, підготовка пропозицій 
щодо підвищення рівня виконавської дисци-
пліни;

8) підготовка та внесення пропозицій 
щодо вдосконалення законодавства України 
з питань регіонального розвитку, місцевого 
самоврядування, територіальної організації 
влади.

4. Рада для виконання покладених на неї 
завдань має право в установленому порядку:

1) запитувати та одержувати від місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування та їх асоціацій, громадських 
об'єднань, підприємств, установ, організацій 
необхідні інформації, документи і матеріали;

2) запрошувати на свої засідання керівни-
ків і представників державних органів, орга-
нів місцевого самоврядування, їх асоціацій, 
громадських об'єднань, підприємств, уста-
нов, організацій, учених, експертів;

3) залучати для розгляду питань, що нале-
жать до компетенції ради, працівників орга-
нів виконавчої влади, підприємств, установ 
та організацій (за погодженням з їх керівни-
ками), а також незалежних експертів (за їх 
згодою);

4) утворювати тимчасові робочі групи, 
інші робочі органи для розроблення і деталь-
ного опрацювання окремих питань, що нале-
жать до компетенції ради, визначати порядок 
їх роботи, залучати до роботи в таких групах 
експертів і фахівців (відповідно за їх згодою 
або за погодженням з їх керівниками), коор-
динувати та коригувати роботу створених 
тимчасових робочих груп, заслуховувати їх 
звіти;

5) організовувати проведення конферен-
цій, семінарів, круглих столів, нарад, а також 
інших заходів із питань, що належать до ком-
петенції ради.

6. Рада утворюється у складі голови, вико-
навчого секретаря та інших членів, які беруть 
участь у її роботі на громадських засадах.

Головою ради є голова райдержадміністра-
ції.Виконавчим секретарем ради є начальник 
управління економічного розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації.

№ - Населений пункт - Найменування об’єкту - План реалізації

1. с. Штормове - Капітальний ремонт Штормівської СЛА - Завершення у 2019 
р. (491 тис. 218 грн, кошти міжнародних інвесторів та районного бюджету);

2. с. Гречишкине - Капітальний ремонт Гречишкинської СЛА - 2019–2020 
рр. (1 млн. 187 тис.  026 грн., кошти державного бюджету);

3. с. Бахмутівка - Капітальний ремонт Бахмутівської СЛА - 2019–2020 рр. 
Кошти  державного бюджету 816 тис.319 грн.;

4. с. Колядівка - Будівництво Колядівської СЛА - Розроблено ПКД на суму 4 
млн. 318 тис.300 грн. (держбюджет – 3 млн. 886 тис. 470 грн., районний бю-
джет – 431 тис. 830 грн.);

5. смт. Новоайдар - Реконструкція центрального стерилізаційного відділен-
ня та протитуберкульозного кабінету з термомодернизаційним ефектом Новоай- 
дарського РТМО - 2019-2021 рр. (орієнтована сума - 993 тис. 962 грн.); заміна 
вікон, дверей, покрівлі, утеплення фасаду.

6. смт. Новоайдар - Реконструкція лікувального корпусу з термомодерниза-
ційним ефектом Новоайдарського РТМО - 2019-2021 рр. (орієнтована сума - 4 
млн. 831 тис. 878 грн.); заміна  дверей, утеплення фасаду, системи опалення, 
водопостачання, каналізації.

7. смт. Новоайдар - Утеплення  перекриття даху та фасаду; заміна вікон та 
дверей; монтаж системи опалення; встановлення  системи ПБ шляхом обробки 
дерев’яних конструкцій засобами вогнезахисту; монтаж автоматичної системи 
ППЗ; захисту будівлі від попадання блискавки і вторинних її проявів, ремонт 
водопровідно-каналізаційної системи закладу, будівництво пандусу НВК Ново-
айдарська школа-гімназія. - Проект планується реалізовувати за кошти район-
ного бюджету та ДФРР. Загальна сума Проекту – 30 млн. 640,934 тис. (ДФРР 
- 27576,840 грн., місцевий бюджет - 3064,094 тис. грн.);

8. с. Гречишкине - Реконструкція Гречишкінської ЗОШ І-ІІІ ступенів - Про-
ект буде реалізовано за кошти Надзвичайної кредитної програми для віднов-
лення України. Загальна суму проекту 3165,950 тис. грн. Заміна віконних кон-
струкцій на металопластикові (частково на першому поверсі та повністю на 
другому), утеплення покрівлі, утеплення фасаду будівлі, будівництво пандусу.

9. смт. Новоайдар - Капітальний ремонт з термомодернизаційним ефектом 
ДНЗ «Сонечко» - Проект планується реалізовувати за кошти районного бю-
джету та ДФРР. Загальна сума Проекту – 767,772 тис. грн. (ДФРР - 690,995 
грн., місцевий бюджет - 76,777 тис. грн.). Утеплення  покрівлі та фасаду бу-
дівлі.

10. смт. Новоайдар - Капітальний ремонт з термомодернизаційним ефектом 
ДЗН «Суржанський» - Загальна сума Проекту – 435,161 тис. грн.  (ДФРР - 
391,645 грн., місцевий бюджет - 43,516 тис. грн.). Утеплення покрівлі, фасаду 
будівлі.

11. с. Муратове - Капітальний ремонт НВК Муратівська ЗОШ-ДНЗ. - Капі-
тальний ремонт покрівлі та заміна вікон на металопластикові.

12. с. Трьохізбенка - Створення центру громади на базі Трьохізбенської ЗОШ 
- Проект планується здійснити за кошти районного бюджету та ООН у спра-
вах біженців. Ремонт  системи опалення, косметичний ремонт внутрішніх при-
міщень, обладнання приміщень меблями, технікою.

13. м. Щастя - Капітальний ремонт ДНЗ я/с №103 - Розроблена та затвер-
джена проектна документація на 3243,78132 тис. грн.

14. м. Щастя - Внутрішньоквартальні проїзди та тротуари на кв. Енергетиків 
- Розроблена та затверджена проектна документація на 15121,641 тис. грн.

15. м. Щастя - Ремонт системи опалення Щастинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№2 - Розроблена та затверджена проектна документація на 1990,997 тис. 
грн.

16. м. Щастя - Будівництво спортивного майданчика, кв. Енергетиків - По-
треба у розробці проектної документації (орієнтована сума - 2931,604 тис. 
грн.).

17. м. Щастя - Реконструкція вбудованого приміщення ради під розміщення 
ЦНАП - Розроблена та затверджена проектна документація на 4580,252 тис. 
грн.

18. м. Щастя - Будівництво Щастинського міського кладовища на землях Пе-
редільської сільської ради - Потреба у розробці проектної документації (орієн-
тована сума - 5 млн. 500тис. грн).

19. м. Щастя - Ремонт харчоблоку КЗ ДНЗ ясла/сад №124 - Розроблена та 
затверджена проектна документація на 540,89347 тис. грн.

20. м. Щастя - Капітальний ремонт адмінкорпусу міської лікарні - Розробле-
на та затверджена проектна документація на 5875,43590 тис. грн.

21. смт. Новоайдар - Капітальний ремонт приміщення Новоайдарського рай-
онного краєзнавчого музею. Внутрішній ремонт приміщень, обладнання мебля-
ми та шафами для експонатів.

22. с. Олексіївка - Капітальний ремонт приміщення Олексіївського СБК 
- Утеплення  будівлі, капітальний ремонт системи опалення, внутрішній ре-
монт приміщень.

23. с. Бахмутівка - Капітальний ремонт приміщення Бахмутівського СБК 
- Утеплення  будівлі, капітальний ремонт системи опалення, внутрішній ре-
монт приміщень.

24. смт. Новоайдар - Капітальний ремонт Марсівського народного будинку 
-  Орієнтована вартість - 315 тис. 640 грн.

25. с. Денежникове - Капітальний ремонт громадської будівлі соціального 
згуртування - Орієнтована вартість - 3 млн. 567 тис. 634 грн.

26. с. Співаківка - Міст через річку Айдар на автодорозі О130906 Співаків-
ка-Айдар-Миколаївка - Капітальний  ремонт. Орієнтована сума - 2 млн. грн.

27. с. Маловенделівка - Міст через річку Айдар на автодорозі С130906 Ста-
робільськ-Луганськ-Маловенделівка - Капітальний  ремонт. Орієнтована сума 
- 2 млн. грн.

28. с. Райгородка - Міст через річку Айдар на автодорозі Т-13-15 Райгородка 
- Слов'яносербськ - Михайлівка - Капітальний  ремонт. Орієнтована сума - 2,5 
млн. грн.

В галузі дорожнього господарства

- Поточний середній ремонт автомобільної 
дороги загального користування місцевого 
значення О130904 Новоохтирка-Щастя;

- Поточний середній ремонт автомобільної 
дороги загального користування місцевого 
значення О130904 Новоохтирка-Трьохізбен-
ка;

- Поточний середній ремонт автомобільної 
дороги загального користування місцевого 
значення О130905 Новоайдар-Євсуг;

- Поточний середній ремонт: Н-21 Ста-
робільськ-Луганськ-Хрустальний-Макіїв-
ка-Донецьк, км 21+000 – км 25+500;

- Поточний середній ремонт: Н-21 Ста-
робільськ-Луганськ-Хрустальний-Макіїв-

ка-Донецьк, км 26+000 – км 27+000;
- Поточний середній ремонт: Н-21 Ста-

робільськ-Луганськ-Хрустальний-Макіїв-
ка-Донецьк, км 30+500 – км 33+500.

В інших сферах життєдіяльності

- Будівництво приміщення для утриман-
ня свиней (ТОВ «Сфера») с.Новоохтирка,       
вул. Центральна, 27в;

- Дошкільний навчальний заклад «Со-
нечко» Новоайдарського району Луганської 
області – відкриття додаткової групи на 15 
місць, смт. Новоайдар, кв. Миру, 14а;

- Реконстукція лікувального корпусу з 
термомодернизаційним ефектом Новоайдар-
ського РТМО, вул. Незалежності, 20з.

12 грудня відбулось Перше засідання Ради регіонального розвитку при Новоайдарській 
районній державній адміністрації за участі голови Новоайдарської РДА В.Сергієнка, голо-
ви райради В. Макогона, голів сільських рад, керівників комунальних установ та закладів. 

Присутнім був наданий звіт про об’єкти, які реалізовані впродовж 2017-2018 рр. За-
пропоновано перелік об’єктів, що будуть реалізовані, починаючи з 2019 р. Даний перелік  
оприлюднено в газеті з метою обговорення. Він може буди доповнений або змінений 
за ініціативи громадськості. Всі пропозиції надсилати на офіційну електронну пошту 
Новоайдарської РДА - rgana@loga.gov.ua.
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ПРО СЕСІЇ
За звітний період було проведено 

34 засідання постійних депутатських 
комісій, за результатами роботи яких 
розглянуто та прийнято 274 рішення на 
13 засіданнях сесій ради сьомого скли-
кання. 

До проведення пленарних засідань 
сесій готуються всі депутати в складі 
профільних постійних комісій і праців-
ники апарату селищної ради. Постійні 
комісії селищної ради, попередньо на 
своїх засіданнях, ретельно розглядають  
питання, що виносяться на розгляд 
ради, готують свої рекомендації та ви-
сновки, узгоджують проекти рішень.

ПРО ВИКОНКОМ
Засідання виконавчого комітету се-

лищної ради плануються поквартально 
і проводяться щомісячно. Крім запла-
нованих питань, розглядаються клопо-
тання та подання підприємств, заяви 
громадян. За грудень 2017 - листопад 
2018 рік проведено 18 засідань викон-
кому, прийнято 163 рішень, що на 44% 
більше у порівнянні з минулим періо-
дом.

Всі регуляторні акти та інші при-
йняті  рішення  доводились  до відо-
ма 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 та-
кож копії рішень доведені до виконав-
ців  для здійснення контролю.

ПРО АППАРАТ
Селищним головою видано 208 роз-

поряджень, з них:
• з основної діяльності - 158,
• з особового складу - 50.
Загальна кількість розпоряджень се-

лищного голови збільшилася на 13% в 
порівнянні з минулим роком.

Витрати на утримання апарату се-
лищної ради складають 2122,03 тис.
грн., в т.ч. оплата праці та нарахування 
на заробітну плату – 1867,99 тис.грн.

ПРО ЗВЕРНЕННЯ
 Селищна рада постійно працює із 

зверненнями громадян. За звітний пе-
ріод до селищної ради звернулось 465 
громадян.

Основними питаннями у звернен-
нях громадян залишаються питання, 
які виникають при оформленні та пере-
оформленні права власності на земель-
ні ділянки, визначення меж земельних 
ділянок, добросусідські відносини, 
питання соціального захисту, житлової 
політики, благоустрою, утримання со-
бак та інше.

Селищним головою ініційовано 
та спільно із спеціалістами  селищної 
ради проведено 5 зустрічей та сходів  
громадян, на яких розглядались питан-
ня: забезпечення  належного  санітар-
ного  порядку  на  території  селищної  
ради, вивезення сміття, благоустрою, 
встановлення дитячих майданчиків, ре-
монту доріг, оренди паїв, розподілу сі-
нокосів, обговорення тарифів та норм.

Всі  звернення  та  заяви  громадян,  
підприємств,  установ,  організацій  та 
підприємців розглядались та по них 
вживалися дієві заходи в межах ком-
петенції та виходячи із можливостей 
селищної ради. На всі звернення нада-
но відповіді, або прийняті відповідні 
рішення.

ПРО ДОВІДКИ
Значною залишається кількість ви-

даних довідок. За цей час видано 8079 
довідок про склад сім’ї (їх кількість 

збільшилась на 18% у порівнянні з 
минулим роком), 590 довідок про на-
явність земельних ділянок, 136 довідок 
про склад сім’ї померлої особи. До се-
лищної ради за звітний період надійш-
ло 936 заяв щодо реєстрації/зняття з ре-
єстрації місця проживання (збільшення 
на 28%), 941 лист вхідної кореспонден-
ції (збільшення на 12%), підготовлено 
та відправлено відповідним адресатам 
1187 листів вихідної кореспонденції 
(збільшення – на 2%). У цей період 
надійшло 14 запитів на отримання пу-
блічної інформації, на всі з них вчасно 
було надано відповіді.

ПРО АДМІНКОМІСІЮ
Адміністративною комісією при 

виконавчому комітеті Новоайдарської 
селищної ради розглянуто 6 протоколів 
про адміністративне правопорушення. 
З них 2 протоколи за статтею 152 КУ-
пАП «Порушення державних стандар-
тів, норм і правил у сфері благоустрою 
населених пунктів, правил благоустрою 
територій населених пунктів», 1 прото-
кол за частиною 2 статті 156  КУпАП 
«Порушення правил торгівлі пивом, 
алкогольними, слабоалкогольними на-
поями і тютюновими виробами», 1 про-
токол за частиною 1 статті 179  КУпАП 
«Розпивання пива, алкогольних, слабо-
алкогольних напоїв на виробництві», 
2 протоколи за частиною 1 статті 159  
КУпАП «Порушення правил торгівлі 
на ринках».

За результатами розгляду матеріалів 
про адміністративні правопорушення 
у відношенні 2-х громадян винесені 
постанови про накладення адміністра-
тивного стягнення у вигляді штрафу 
на загальну суму 561, 00 грн., на 2-х 
громадян – у вигляді попередження і 2 
постанови про закриття провадження 
по справам. 

Уповноваженою особою Новоай-
дарської селищної ради, яка має право 
складати протоколи про адміністра-
тивні правопорушення, передбачені 
статтями 197, 198 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення 
(проживання без реєстрації місця про-
живання, проживання за недійсним 
паспортом), складено 93 протоколи.

ПРО СУД
З січня по грудень 2018 року Но-

воайдарська селищна рада виступала 
відповідачем - у 34-х, третьою особою 
– у 15-ти, заінтересованою особою – у 
5-ти цивільних справах; відповідачем 
- у 6-ти адміністративних справах; по-
терпілою стороною – у 1-й криміналь-
ній справі; позивачем – у 1-й цивільній 
справі.

ПРО СОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ
На території селищної ради обліко-

вується 120 дітей із багатодітних сімей, 
4 дитини – учасників ліквідації ЧАЕС, 
176 дитини, що опинилися в складних 
життєвих обставинах (матері-одинач-
ки), яким ведеться соціальний супро-
від. Кожного року таким дітям (300 
дітей) селищна рада вручає „солодки 
подарунки” до новорічних свят. На ці 
подарунки було витрачено 19500,0 грн.

Учасникам та ветеранам Другої 
Світової війни було організовано вру-
чення 55  продовольчих пакетів до Дня 
Перемоги. На ці заходи було витрачено 
9982,50 грн.

ПРО БЮДЖЕТ
Розвиток території селищної ради 

тісно пов’язаний із виконанням се-
лищного бюджету. Дохідна частина 
селищного бюджету за 9 місяців 2018 
року за загальним фондом виконана в 
обсязі 6 538 397,65 гривень при плані   

6 412 825,00 грн., що складає 101,96  %. 
Дохідна частина бюджету збільшена на 
762102,00 грн. (113,2%) відносно рівня 
2017 року. Видатки загального фонду 
становлять 5 338 517,53 грн. при плані 
асигнувань 6 278 124,00 грн., що скла-
дає 85,03% від плану. 

На рахунок спеціальних фондів на-
дійшло доходів (з урахуванням транс-
фертів) 3325570,00 грн., видатки  спеці-
ального фонду складають 7 160 732,78 
грн.

Дебіторської заборгованості по спе-
ціальному та загальному фондам на 
01.10.2018  року немає.

Кредиторська заборгованість спеці-
ального фонду станом на  01.10.2018 р. 
становить 1320,00 грн. Кредиторська 
заборгованість загального фонду селищ-
ного бюджету станом на 01.10.2018 р. 
становить  3135,28 грн. 

ПРО БЛАГОУСТРІЙ
Мережею вуличного освітлення 

охоплені ще не всі вулиці селища та 
сіл селищної ради, тому селищна рада 
ставить перед собою завдання зробити 
вуличне освітлення на всіх можливих 
вулицях на території селищної ради. З 
кожним роком ми освітлюємо нові ву-
лиці. Витрати на утримання вуличного 
освітлення складають 355,144 тис. грн., 
що на 30% більше у порівнянні з мину-
лим роком.

Селищною радою було замовлено 
виготовлення проектно-кошторисної 
документації та проведено роботи з 
будівництва мережі вуличного освіт-
лення по вул. Підгорна с.Айдар-Мико-
лаївка. При співпраці з Департаментом 
житлово-комунального господарства 
Луганської ОДА на території Новоай-
дарської селищної ради завершилося 
будівництво та введено в експлуатацію 
8 нових ліній вуличного освітлення по 
вулицях Віті П'ятьоркіна, Айдарській, 
Полубоярова, Ювілейній, провулках 
Айдарському і Центральному, а в селі 
Айдар-Миколаївка - на вулицях Цен-
тральній та Шопіна.

Також було придбано близько 100 
ламп та ліхтарів для відновлення ву-
личного освітлення на існуючих лініях 
електромереж на території селищної 
ради.

З 2016 року було організовано вивіз 
сміття з приватного сектору. У 2018 році 
ліквідовано 3 несанкціонованих сміт-
тєзвалища, вивезено близько 18 куб.м 
сміття з несанкціонованих сміттєзва-
лищ; проведена санітарна обрізка більш 
ніж 45 дерев. 

У 2018 році у парку «Сосновий» 
було висаджено більш ніж 2000 сад-
жанців сосни, протягом весни та літа 
очищено берег р. Айдар біля мосту від 
сміття та очерету.

Цього року за рахунок коштів се-
лищного та районного бюджетів про-
ведено капітальний ремонт автодоріг 
по вул. Центральна, Незалежності, Ви-
шнева смт. Новоайдар та вул. Підгорна        
с. Айдар-Миколаївка. Ремонт проведено 
на 5324,25 м2. На ці роботи було витра-
чено 3751,647 тис.грн.

Бюджетом селищної ради на 2018 
рік на проведення поточного ремонту 
автодоріг було заплановано 1256,6 тис.
грн. В цьому році поточний ремонт 
доріг проведено на кварталі Миру, ву-
лицях Дружби, Банківська, Полубояро-
ва, Коваленко та провулках Дружби, 
Незалежності смт. Новоайдар. Ремонт 
проведено на 2525,45 м2. Витрати на ка-
пітальний та поточний ремонти доріг у 
2018 році склали 5008,11 тис.грн. Цього 
року було проведено поточний ремонт 
тротуару по вул.Незалежності.

Новоайдарська селищна рада за ра-
хунок коштів селищного бюджету та 
субвенції з районного бюджету у 2018 
році придбала автобус для здійснення 
міських пасажирських перевезень на за-
гальну суму 1944900,00 грн. В автобусі 
передбачений пандус для людей з обме-
женими можливостями і стоячі місця.

За сприяння народного депутата 
України Віталія Курила Новоайдар-
ській селищній раді була виділена 
субвенція з державного бюджету для 
проведення реконструкції території за-
гального користування перед будівлею, 
яка розташована за адресою: вул.Цен-
тральна, 25, смт. Новоайдар Новоай-
дарського району Луганської області у 
розмірі 1400,0 тис. грн. На даний час на 
реалізацію цього проекту було витраче-
но 704,7 тис.грн., в тому числі 120,00 
тис.грн. було витрачено на виготовлен-
ня проектно-кошторисної документації 
та робочого проекту за рахунок коштів 
селищного бюджету. Невикористані 
кошти залишаються на рахунках се-
лищної ради та будуть направлені на 
реалізацію цього проекту у 2019 році. 

На очищення та розгортання доріг 
від снігу витрачено 960 л дизельного 
пального. Силами працівників кому-
нального підприємства „Новоайдар-
ське СКП” проведена посипка піща-
но-сольовою сумішшю перехресть 
вулиць та тротуарів селища в зимовий 
період.

На території ради протягом 2018 
року було встановлено 6 нових дитячих 
ігрових майданчиків та доповнено но-
вими елементами існуючі дитячі май-
данчики, які були встановлено раніше.

До громадських робіт з благоустрою 
населених пунктів селищної ради були 
залучені 16 осіб через центр зайнято-
сті.

Новоайдарська селищна рада спіль-
но з Новоайдарською районною гро-
мадською організацією "Світанок" та 
ПРООН, за фінансової підтримки уря-
дів Швеції та Швейцарської Конфеде-
рації в межах Програми відновлення 
та розбудови миру при адмініструванні 
ІСАР "Єднання", реалізує ініціативу 
вартістю майже 1,4 млн.грн., метою 
якої є створення молодіжної інфра-
структури - багатофункціонального 
спортивного майданчика в селищі Но-
воайдар. Станом на 01.12.2018 року 
будівельні роботи на спортивному май-
данчику знаходяться на завершальному 
етапі. Новоайдарська селищна рада ви-
ступила партнером цього проекту, про-
фінансувавши ініціативу молоді в сумі 
866,0 тис. грн.

На території населених пунктів 
селищної ради неодноразово прово-
дились дні довкілля та толоки. Лише 
завдяки зусиллям апарату та депутатам 
ради, працівників бюджетної сфери, та 
учнів навчальних закладів очищені від 
сміття вулиці, узбіччя доріг та прилег-
лі до них лісополоси, очищений берег 
ріки Айдар від сміття, очерету та ча-
гарників. Відповідний санітарний стан 
підтримувався протягом року. Щиро 
дякую всім, хто брав участь в цих ро-
ботах.

ПРО КУЛЬТУРУ ТА ДОЗВІЛЛЯ
Протягом року неодноразово Но-

воайдарська селищна рада проводила 
різноманітні турніри з настільного 
тенісу, з футболу та волейболу. Се-
лищна футбольна команда «Колос» 

брала участь в чемпіонаті Луганської 
області, де зайняла 4 місце. Селищна 
рада виступила ініціатором проведення 
футбольних турнірів серед дорослих, а 
також за сприяння селищної ради був 
проведений дитячий футбольний тур-
нір «Осінній кубок». Вперше в Новоай-
дарі селищна рада разом з «Асоціацією 
пляжного футболу у Луганській облас-
ті» провели турнір з пляжного футболу. 
Двічі в поточному році допомагали в 
організації турнірів з пляжного волей-
болу серед дівчат. 

На початку року були проведені свя-
та Водохреща та Масляна, на організа-
цію яких було витрачено 14352,81 грн. 
Восени 2018 року за рахунок коштів 
селищної ради було проведені свята, 
а саме: святкування 331-ї річниці дня 
селища Новоайдар та день села Ай-
дар-Миколаївка.

ПРО НАСЕЛЕННЯ
Виходячи з наявних даних про ре-

єстрацію місця проживання, демогра-
фічна ситуація на території селищної 
ради відносно рівня 2017 р. залишила-
ся практично незмінною. Станом на 01 
жовтня 2018 року на території селищ-
ної ради проживають 9141 (9131 на 
01.10.2017 р.) особа.

Кількість померлих перевищує на-
роджуваність в цілому на 63 особи. 
Так, за звітний період народилося 33 
дитини, а померло 96 осіб. На території 
селищної ради відбувається природній 
відтік чисельності населення.

ПРО ВІДКРИТІСТЬ
З метою покращення рівня відкри-

тості та доступу до інформації на офі-
ційному сайті Новоайдарської селищ-
ної ради висвітлюються оголошення, 
новини, основні події селищної ради та 
її громади, рішення ради та її виконав-
чого комітету. 

Діяльність селищної ради висвіт-
люється на сайті селищної ради в соці-
альній мережі «facebook» та шпальтах 
газети «Вісник Новоайдарщини».

Новоайдарська селищна рада пра-
цює для мешканців нашої громади, 
тому відкритість у діяльності є одним 
з першочергових завдань діяльності 
всього апарату селищної ради. Рішення 
приймаються з урахуванням думки на-
ших мешканців. Селищна рада відкри-
та для людей, і кожен наш мешканець 
може прийти і висловить свою особи-
сту думку з різних питаннь. Думка кож-
ного обов’язково враховується.

Я особисто і весь апарат селищної 
ради будуть працювати над тим, щоб 
всім нашим мешканцям жилось кра-
ще в нашій громаді. А від всіх вас ми 
чекаємо конкретних пропозицій щодо 
життєдіяльності населених пунктів се-
лищної ради по різних напрямах робіт, 
адже лише спільно ми зможемо зроби-
ти життя більш комфортним в нашій 
громаді.

Дякую всім за допомогу, тісну 
співпрацю і підтримку.

Новоайдарський селищний 
голова Ігор ШОПІН.

Уважаемые жители и гости поселка! 
Поздравляем вас с наступающим 

Новым 2019 годом!
Новый год  – это один из самых ярких праздников в году и его нужно 

встретить весело и незабываемо. Новый год – пора чудес и волшебства, 
время, когда сказка приходит в наш дом, и мы мечтаем и верим в то, что все 
наши мечты непременно сбудутся!

Долгожданное время чудес приближается…
Новоайдарский поселковый совет приглашает всех 24 декабря 2018 

года посетить новогодние мероприятия, которые пройдут на центральной 
площади Новоайдара:

15:00 – детская анимационная программа, на которой Вас с нетерпени-
ем будут ждать Дед Мороз и Снегурочка.

16:15 – торжественное открытие поселковой Новогодней елки. 
16:30 – музыкальная программа «Караоке на майдане».
18:00 – новогодняя дискотека «Party у Елки».
Не пропустите! 24 декабря в 15:00 открытие новогодних праздников!

Новоайдарский поселковый совет.

Шановні новоайдарці!
В своєму звіті я ознайомлю вас із роботою Новоайдарської селищної ради VIІ скликання та її вико-

навчого апарату з грудня 2017 року по листопад 2018 року та основні події за звітній період роботи.
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.
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До 1990 року процедура отри-
мання відомостей для нарахуван-
ня пенсій була простою і зрозу-
мілою. Громадянин звертався до 
архіву або відділу кадрів устано-
ви, у якій він працював, і швидко 
отримував необхідну інформацію. 
Згодом ліквідація колгоспів, роз-
паювання землі, роздержавлення 
галузей місцевої промисловості, 
будівництва, торгівлі призвели 
до виникнення значної кількості 
малих недержавних структур. 
Виникла необхідність створити 
окрему структуру для зберігання 
документів,  нагромаджених  у  
процесі  службових та   трудових 
правовідносин. Так почали, за рі-
шенням органів місцевого само-
врядування, створюватися окремі 
– трудові – архіви, де зберігають-
ся документи з особового складу. 
Тож, що таке трудовий архів, хто 
відповідає за збереження важли-
вих документів в нашому районі?

Відповісти на ці запитання нам 
допомогла  невеличка екскурсія 
до цього закладу, а також спіл-
кування з невеликим, але дуже 
дружним колективом. 

Більше півроку директором КУ 
«Трудовий архів Новоайдарського 
району» призначена Неля Іванів-
на Кузнецова, яку ми попросили 
розповісти про специфіку діяль-
ності установи.  

- Неля Іванівно, скажіть, будь 
ласка, які саме документи пови-
нен зберігати трудовий архів і 
які правила їх надходжень?

– Трудовий архів — це кому-
нальна установа, яка була ство-
рена за рішенням сесії районної 
ради у серпні 2012 року. Трудо-
вий архів зберігає документи з 
особового складу, фінансово-гос-
подарської діяльності та інших 
документів установ, організацій, 
підприємств, колгоспів  та рад-
госпів (після їх ліквідації), що 

діяли (були зареєстровані) на те-
риторії Новоайдарського району, 
терміном зберігання 75 років. Ці 
документи мають велике соці-
альне значення для отримання 
пенсії. Трудовий архів здійснює 
приймання документів з кадро-
вих питань (особового складу) в 
упорядкованому стані за описами 
справ, схваленими (погодженими) 
державним архівом Луганської 
області та архівним відділом Но-
воайдарської РДА. 

– Якою є на даний час кіль-
кість фондів трудового архіву?

– Станом на 1 грудня 2018 року 
в архівосховищі зберігаються 150 

фондів  ліквідованих колгоспів, 
підприємств, установ району, це 
близько 9055 одиниць зберігання.

– Що входить до основного 
переліку довідок, які видає тру-
довий архів?

– Надаються архівні довідки 
громадянам, копії документів про 
нарахування заробітної плати, про 
підтвердження трудового стажу 

на запити фізичних та юридич-
них осіб. В середньому за місяць  
опрацьовується більше 30 запитів  
тільки за зверненнями громадян, 
не враховуючи запитів з держав-
них установ. Тож загалом, це 
близько 360-400 довідок на рік.

– За рахунок яких коштів 
утримується трудовий архів?

– Трудовий архів  не є прибут-
ковою організацією і утримуєть-
ся за рахунок коштів субвенції, 
переданої з бюджетів селищної 
та сільських рад, отриманих за 
науково-технічне опрацювання і 
зберігання архівних документів 
та коштів з інших надходжень, 

не заборонених законодавством 
України. За довідки соціаль-
но-правового характеру, які на-
дає архів громадянам, оплата не 
здійснюється.

Після змістовної бесіди ар-
хівіст Інна Бережна проводить 
невеличку екскурсію архівосхо-
вищем – кількість справ дійсно 
вражає! Інна із захватом розпо-

відає про те, як їй подобається 
працювати й з документами, й з 
людьми. – У нас і колектив дуже 
дружний, й з відвідувачами ніко-
ли ніяких конфліктів не було. Всі 
запити ми виконуємо вчасно, на-
рікань жодних немає. Ми маємо 
певні дні прийому – понеділок 
та середа – (в інші дні нам треба 
займатися підготовкою довідок, 
відповідати на запити. Це дуже 
об’ємна, копітка праця), але, 
якщо бачимо, що літня людина 
приїхала здалеку, обов’язково пі-
демо на зустріч, приймемо. Ми 
працюємо для людей.

Так, безперебійну діяльність 
підприємства забезпечують всьо-
го три працівники – директор 
Неля Іванівна Кузнецова, архівіст 
Інна Володимирівна Бережна та 
бухгалтер Альона Олександрівна 
Лєбєдь. Та кожна з них є справж-
нім професіоналом своєї справи, 
взірцем акуратності, цілеспря-
мованості, взаємопорозуміння. 
Вони вдало поєднують особисте 
життя й професійну сферу, з лю-
бов’ю та натхненням ставляться 
до виконання своїх обов’язків. 

Через декілька днів колектив 
трудового архіву відзначатиме 
професійне свято. Ви робите по-
трібну багатьом людям справу, 
віддаєте багато зусиль для того, 
щоб приносити користь суспіль-
ству. Тож щиро бажаємо вам успі-
хів, не втрачати порозуміння, тер-
пимості. Зустрічайте кожен день з 
посмішками та гарним настроєм, 
щоб ділитися ним з оточуючими.

М.ТИХОНОВА.

Головна мета програми – вихо-
вання покоління, яке зростає під час 
російської-української війни, в на-
ціональному військово-патріотич-
ному напрямку та формування все-
бічно розвинутих і духовно багатих 
особистостей.

Вітаючи присутніх, В. Сергієнко 
підкреслив, що це дуже символічно 
та приємно, що заходи всеукраїн-
ського рівня розпочинаються на Но-
воайдарщині. В районі, де що таке 
війна знають, на жаль, не тільки по 
фільмах. «Завдяки ось таким захо-
дам, як сьогоднішній, ми зможемо 
захистити себе та своїх близьких». 
Ю. Стецюк подякував педагогам за 
високий рівень освіти  учнів, за сер-
йозне ставлення до воєнно-патріо- 
тичного виховання. С. Калмиков, 
учасник бойових дій, голова рай-
онної організації Всеукраїнського 
об’єднання, сказав наступне: «Я би 
дуже хотів навчати вас вишивати 
хрестиком або грати в футбол. На 
жаль, сьогодні перш за все ми по-
винні навчитись себе захистити та 
уберегти. Прошу всіх поставитись 
до цих навчань дуже відповідаль-
но. Від цього може залежить чиєсь 
життя».

Гімназісти, зі свого боку, пода-
рували присутнім якравий україн-
ський танок та поздоровили всіх 
з Днем сухопутних військ України, 
який відмічається в країні саме 12 
грудня.

Тож, учні 8-11 класів  Новоай-
дарської школи-гімназії та   Штор-
мівської ЗОШ першими пройшли 
одноденні навчання по семи на-
прямках: топографія, перша медич-
на допомога, екіпіровка, правила 
поводження з мисливською зброєю 
та вибухонебезпечними предмета-

ми, стрільба в тирі. Кожен отримав 
сертифікат.

У подальшому буде підготовле-
но 35 тренерів, які працюватимуть 
з учнями у всіх школах району та з 
місцевим населенням. За словами 
С. Калмикова, досягнута домов-
леність про долучення до роботи 
тренерів працівників національної 
поліції, МНС, військовослужбов-
ців, медичних працівників, а також 
ветеранів АТО.

І. КРАСНОЩОКОВА.

 

За ініциативою ГО «Всеук-
раїнське об’єднання учасників бой-
ових дій та волонтерів АТО», за 
підтримки Міністерства освіти 
та науки, Міністерства оборони 
України та Мінсоцполітики стар-
тував  Всеукраїнський військово-
патріотичний вишкіл «Ми – 
громадяни України». Урочисте 
відкриття відбулось  12 грудня в 
Новоайдарі. На заході були присутні 
голова Новоайдарської РДА                                                                                      
В. Сергієнко, директор Департа-
менту освіти та науки  Луганської 
ОДА Ю. Стецюк, представни-
ки ГО «Всеукраїнське об’єднання 
учасників бойових дій та волонтерів 
АТО», військовослужбовці, медичні 
працівники та учні  разом з вчите-
лями ОНЗ Новоайдарської школи-
гімназії.

Між Новоайдарським спортивно–технічним клубом ГО «Новоай-
дарська районна організація ТСОУ» та Новоайдарським РВК укла-
дено Меморандум про співпрацю в розробці та виконанні спільних 
програм, спрямованих на підготовку громадян України до захисту 
Батьківщини, їх військово-патріотичному вихованню.

В рамках виконання плану реалізації Меморандуму та місячника 
оборонно-масової роботи, присвяченого 27-й річниці Збройних Сил 
України, в клубі «Військово-патріотичного виховання молоді» відбу-
лася зустріч  учнів Новоайдарської школи- гімназії на чолі з виклада-
чем предмету «Захист Вітчизни» Курочкою О.Д. з головою ГО «НРО 
ТСО України» Сазоновим В.М. та співробітником Новоайдарського 

РВК майором Кранцевичем Г.О. В ході бесіди слухачам розповіли 
про той шлях, який пройшли ЗСУ за роки незалежності, про участь 
мешканців району в проведенні АТО в Луганській та Донецькій об-
ластях, про привабливість військової служби за контрактом. Після 
зустрічі були проведені змагання з кульової стрільби з пневматичної 
зброї, в яких перше місце зайняв Василевський В., друге - Кондруць-
кий Д., третє – Логвінов О. Переможці отримали Грамоти від Голови 
ГО «НРО ТСО України» Сазонова В.М. та призи. За активну участь у 
військово-патріотичному вихованні молоді району Почесну Грамоту 
отримав і працівник райвійськкомату Кранцевич Г.О. 

Наступного дня до спортивно-технічного клубу завітали  учні Но-
воайдарського ПАЛ на чолі з викладачем предмету «Захист Вітчиз-
ни» Білобровим В.І., які також після бесіди взяли участь в спортивних 
змаганнях зі стрільби. Переможцями стали Петренко О., Московченко І. 
та Яковлев Є., які посіли перше, друге та третє місця – відповідно.

Питання військово-патріотичного виховання молоді району завж-
ди мали пріоритет в роботі Громадської організації «Новоайдарська 
районна організація ТСО України». 

Запрошуємо до співпраці всі освітні заклади, підприємства та ор-
ганізації району. Всі разом ми зможемо зробити посильний внесок 
щодо вдосконалення форм та методів підготовки громадян до захисту 
Вітчизни. 

В. САЗОНОВ, голова ГО «Новоайдарська РО ТСО України».

24 грудня Україна відзначає День працівників архівних уста-
нов. Останнє професійне свято року. У кожному органі державної вла-
ди, місцевого самоврядування, в установі, підприємстві та організації 
працює архів, архівний підрозділ або посадова особа, яка відповідає 
за облік і зберігання архівних документів та використання відомостей, 
що в них містяться.

У цей день відзначають професійне свято працівники, які надають 
архівні довідки, копії та витяги з документів, потрібні для забезпечен-
ня соціального захисту, збереження прав та законних інтересів людей. 
Без перебільшення, архівні працівники - вартові історії та родоводу, 
здобутків сім'ї, установ, міста, що складаються в історію України.

Вітаємо усіх працівників державних та комунальних архівних уста-
нов зі святом Днем працівників архівних установ України та хочемо 
побажати, щоб робочі дні обходилися без зайвої метушні, а особисте 
життя - без особливих труднощів. Нехай потрібна інформація завжди 
буде під боком, а все, що потрібно для щастя, буде в ваших руках.

Бажаємо вам здоров’я, родинного тепла, благополуччя, святкового 
настрою і нових трудових звершень на благо і добробут нашої країни.

Колектив архівного відділу райдержадміністрації.
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У святковій концертній програмі також взяли участь наші гості – 
учасники художньої самодіяльності Співаківського сільського Будинку 
культури на чолі із Співаківським сільським головою Г.І. Ліннік.

Розпочалися урочистості з Гімну України. Хвилиною мовчан-
ня та піснею «А мама жде…» вшанували пам'ять загиблих воїнів. 
Штормівський сільський голова С.М. Антипова привітала всіх зі свя-
том, побажала здоров’я, сили, міцного духу та надійного родинного 
тилу, подякувала за зусилля, які було докладено задля забезпечення 
мирного неба. Урочисто були вручені Листи подяки за зразкове вико-
нання військового обов’язку, мужність  та патріотизм, вагомий внесок у 
зміцнення державної влади на території Новоайдарського району.

Концертна програма розпочалася піснею «Захисники» у виконанні 
Т.Романів та Ю.Рябоконь. Потім своїми виступами порадували солісти: 
В.Буднік  («Сину мій), О.Воронкіна («Біла голубка»),  В. Красно-
кутський («Соколята», «Пісня про пісню»), Н.Остапенко (Реквієм»), 
Т.Романів («Україна – це ми»). Виступили також не менш яскраво тріо 
у складі О.Карцевої, Т.Хрипунової та Ю.Шарай, ансамбль «Калина» 
Штормівського СБК у складі В. Буднік, В. Кобцевої, Л. Гедра, В. Пи-
липенко, В. Остапенко, ансамбль «Паняночки» у складі О. Сотнікової,     
Т. Романів, Л. Михайленко, О. Тютюнник, М. Лахви та жіночий вокаль-
ний ансамбль Співаківського СБК у складі О. Заруцької, О. Карцевої, 
О. Воронкіної, Н. Хрипунової, Т. Хрипунової. На всіх глядачів справи-
ли враження театралізована сценка «Кумасі» та гумореска «Порядна 
сусідка».

Яскравим завершенням свята стала заключна пісня у виконанні 
всіх учасників концерту. Щиро дякую всім  колективам художньої 
самодіяльності Співаківського та Штормівського БК за творчість, та-
лант та подароване чудове святою.

Т. РОМАНІВ, директор Штормівського СБК.

До речі, це не перша зустріч Віталія з 
бахмутівськими хлопцями та дівчатами. 
Він відвідував школу під час проходжен-
ня служби. Та після цього візиту зробив 
такий запис на своїй сторінці на Фейсбук: 
«В Бахмутовке (это между Трехизбенкой 
и Новоайдаром) пригласили пообщать-
ся со школьниками. Разный возраст, но 
в основном старшеклассники. Им бы об 
Асадове, такой возраст, что если Асадова 
в нем не услышишь, то в 20 уже можешь 
не читать - не воспримешь. А мы им: как 
ходить по местам, где могут быть растяж-
ки. Тактический шаг при передвижении 
по развалинам… 

За разборкой-сборкой наших автома-
тов стояла очередь. Девушки сначала 
стеснялись, а затем создали очередь из 
девчат у моего автомата и гнали пацанов: 
- это девчачий автомат, идите к своему, 
пацанячьему. Хорошо, что мои товарищи 
не слыхали, что я с «девчачим» автома-
том работаю. Засмеяли бы.

Эх, девчата, чтоб во всем удача, 
чтоб была нетленною краса,

пусть меня волшебником назначат, 
и тогда начнутся чудеса.

Я начну с того, что на планете,
сразу ни обманов, ни тревог.

Все цветы, какие есть на свете,
я, как Бог, сложу у Ваших ног. 

(Е. Асадов).

Виталий Запека, сектор "А", сентябрь 
2015 г». (До речі, це є одним з найулю-
бленіших віршів В. Запеки).

Зараз цих дівчаток-восьмикласниць, 
які з таким запалом приборкували свій 
дівчачий автомат, та хлопців, які теж про-
биралися саме до цього автомату,  і не 
впізнати – подорослішали, погарнішали, 
посерйознішали – ще б пак, 
вони вже одинадцятикласни-
ки, майбутні випускники. Та 
все ж вони легко пригадали 
цю зустріч, тож цю творчу 
бесіду вже можна назвати 
майже домашньою. 

- Я розпочав всеукраїн-
ський тур з цією книгою 
«Слово про війну» саме з ва-
шої школи, бо наша зустріч 
трохи більше трьох років 
тому була такою щирою і 
невимушеною, що я, по-пер-
ше, написав оповідання про 
вас, учнів, про вашу школу. 
Це оповідання – з фотогра- 
фією – серед найкращого в моєму творчо-
му доробку. А, по-друге, та наша зустріч 
запам’яталась мені таким теплом, такою 
щирістю, що мені кортіло знову поверну-
тися в привітну Бахмутівку та завітати до 
гостинної, гарної, ошатної школи, - поді-
лився Віталій Запека. 

Заступник директора з виховної робо-
ти Тетяна Григорова та вчитель фізики 
Святослав Сенік підготували презента-
цію й відеоролик про героя зустрічі. Ві-
талій й сам не залишився осторонь. Він 
дуже цікаво розповів про своє дитинство, 
про кар’єру фотографа, про те, як події на 

сході країни змусили його інакше поди-
витися на життя, про свою участь в АТО 
й, звичайно, про творчість, про те, що 
надихає. Про все – щиро та з гумором. 
Про участь в бойових операціях – дуже 
обережно, зрозуміло, щоб нікого не об-
разити, не травмувати. Із задоволенням 

письменник відповів на запитання дітей 
про дитячі захоплення, улюблені книги 
та вірші, про роботу  та, звичайно, пода-
рував школі примірник збірки оповідань. 
На жаль, книгу, до якої увійшло опові-
дання про Бахмутівську ЗОШ, не встигли 
надіслати до зустрічі, але автор пообіцяв: 

щойно отримає її – відразу 
надішле на адресу школи 
– для шкільної бібліотеки 
та всім дівчатам, які є на 
фотоілюстрації до опові-
дання. 

На спілкування дітей та 
письменника пішло біль-
ше ніж півтори години, але 
час пролетів непомітно, а 
зустріч залишила по собі 
приємні спогади та пози-
тивні емоції. До того ж, 
ніхто не прощався. Віта-
лій Запека пообіцяв в най-
ближчий час ще обов’яз-
ково завітати до школи із 

своєю новою книгою.
P.S. Наступного дня автор презен-

тував книгу в районній бібліотеці. На 
зустріч зібралось багато прихильників 
його творчості, а також не байдужих 
до літератури новоайдарців.

М.ТИХОНОВА.

День Збройних Сил України – це всеукраїнське свято. 
Воно символізує любов і повагу українців до своїх захисників і 
визволителів.

До цього свята в Штормівському СБК відбувся святковий кон-
церт. На нашому святі були присутні військовослужбовці, які 
на даний час перебувають на території Штормівської сільської 
ради: Національної гвардії, радіолокаційного взводу, 80-ї десантно-
штурмової бригади, учасники ООС, жителі та мешканці села. 

Нещодавно  в Бахмутівській ЗОШ  відбулась цікава зустріч – до школи завітав 
гість – фотограф, письменник, учасник АТО Віталій Запека. Письменник пред-
ставив школярам свою нову книгу «Слово про війну 2 4.5.0».

В Новоайдарському РБК 
пройшли урочистості, присвячені 
цій події. Захід розпочався хви-
линою мовчання за загибли-
ми та померлими внаслідок 
техногенної катастрофи на 
Чорнобильській АЕС. Право по-
класти квіти до пам’ятного зна-
ку ліквідаторам Чорнобильської 
катастрофи було надано                                                                               
Ю. Матвієнку та В. Корману. 

- Дорогі ліквідатори! Шановні 
гості! Сьогодні у нас день пам’яті 
про перемогу над бурхливим 
атомом. Так, ця катастрофа не 
пішла безслідно, вона залиши-
ла по собі страшні наслідки: у 
багатьох похитнулося здоров’я, 
інші втратили найцінніше, що є 
у людини – життя. Вони, не за-
мислюючись, закрили собою цю 
страшенну навалу. Під час війни 
можна було заховатися від ворога, 
від атома ж – неможливо. Не шко-
дуючи себе, ліквідатори вгаму-
вали загрозу. І тепер ми можемо 
спокійно відзначити цю пам’ятну 
дату – день честі, день слави, 
день мужності. Ми від усього 
серця кажемо вам величезне дя-
кую та щиро бажаємо кожному 
міцного здоров’я та довгих і щас-
ливих років життя! Низький вам 
уклін! – звернулися до учасників 
ліквідації аварії на ЧАЕС голова 
Новоайдарської районної ради    
В. Макогон, заступник голови 
РДА Т. Новикова та голова ГО 
«Інвалідів-ветеранів Чорнобиля 
Новоайдарського району» А. Оч-
кур.

За активну громадську позицію, 
значний особистий внесок у роз-
виток волонтерського руху та з 
нагоди Міжнародного дня волон-
тера Листом подяки Луганської 
обласної державної адміністрації 
Луганської обласної військово 
– цивільної адміністрації  були 

нагороджені: Б. Зеленський, во-
лонтер, лікар ультразвукової 
діагностики, заступник голови 
Новоайдарської районної ради 
на громадських засадах та Ца-
рюк Мирослава Володимирівна, 
волонтер, фізична особа – 
підприємець.

За героїзм та мужність, 
самовідданість, високий 
професіоналізм, проявлені 
під час ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи 
та з нагоди Дня вшанування 
учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС 
Грамотою Новоайдарської 
районної державної адміністрації 

та Новоайдарської районної 
ради нагороджено: А. Бакуліна,                              
Т. Дуплієнко, С.Ігнатову, О. Ма-
лахову, О. Мартіанова, В. Оголя,                 
В. Терегеря, В. Толстопятенка.

Артисти районного Будинку 
культури присвятили декілька 
своїх виступів новоайдарцям – 
ліквідаторам.

Ми схиляємо голову та 
вшановуємо пам’ять полеглих 
хвилиною мовчання і кладемо 
квіти на честь тих, хто завчасно 
покинув нас. Чорнобильська біда 
ще довго нагадуватиме про себе 
душевним болем. Вічна пам’ять 
загиблим, вічна слава живим!

І. КРАСНОЩОКОВА.

 
 

Дванадцять років поспіль, 14 грудня,  в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Це визначено Указом Президента України  2006 року від     
10 листопада 2006 року.
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План регуляторної діяльності Гречишкинської сільської ради на 2020 рік

№/№ Вид та назва 
регуляторного акту

Ціль прийняття Строк 
підготовки

Відповідальні 
за розробку 

проекту регуля-
торного акту

1. Рішення «Про встановлення 
місцевих податків та зборів на 
2020 рік по Гречишкинській 
сільраді».

Реалізація державної політики 
в податковій сфері, спрямованої 
на поповнення доходної части-
ни бюджету Гречишкинської 
сільради.

І-ІІ квартал 
2019 р.

Виконав-
чий комітет 

сільської ради

2. Рішення «Про всановлен-
ня ставок та пільг зі сплати 
податку на нерухоме май-
но, відмінне від земельної 
ділянки на 2020 рік по 
Гречишкинській сільраді».

Реалізація державної політики 
в податковій сфері, спрямованої 
на поповнення доходної части-
ни бюджету Гречишкинської 
сільради.

І-ІІ квартал 
2019 р.

Виконав-
чий комітет 

сільської ради

3. Рішення «Про встановлення 
ставок та пільг зі сплати зе-
мельного податку на 2020 рік 
на території Гречишкинської 
сільради».

Реалізація державної політики 
в податковій сфері, спрямованої 
на поповнення доходної части-
ни бюджету Гречишкинської 
сільради.

І-ІІ квартал 
2019 р.

Виконав-
чий комітет 

сільської ради

4. Рішення «Про затверджен-
ня Положення про порядок 
списання та передачі май-
на, що перебуває у спільній 
власності територіальної 
громади населених пунктів 
Гречишкинської сільради».

Регулювання механізму та 
способів відчуження та списання 
майна комунальної власності та 
порядок передачі майна в оренду.

І-ІІ квартал 
2019 р.

Виконав-
чий комітет 

сільської ради

5. Рішення «Про затверджен-
ня Правил благоустрою 
території населених пунктів 
Гречишкинської сільської 
ради».

Створення умов, сприятли-
вих для життєдіяльності люди-
ни, середовища, покращення 
його санітарного стану, захисту 
довкілля, збереження обєктів бла-
гоустрою та зелених насаджень, 
підвищення відповідальності 
субєктів господарювання, грома-
дян і громадських організацій.

І-ІІ квартал 
2019 р.

Виконав-
чий комітет 

сільської ради

Л. ГРЕЧИШКІНА, в.о. Гречишкинського сільського голови.

Спадкування здійснюється за за-
повітом або за законом. 

Право на спадкування мають особи, 
визначені у заповіті. У разі відсутно-
сті заповіту, визнання його недійсним, 
неприйняття спадщини або відмови 
від її прийняття спадкоємцями за за-
повітом, а також у разі неохоплення 
заповітом усієї спадщини право на 
спадкування за законом одержують 
особи, визначені Цивільним кодексом 
України, почергово. 

Малолітні, неповнолітні, повноліт-
ні непрацездатні діти спадкодавця, не-
працездатна вдова (вдівець) та непра-
цездатні батьки спадкують, незалежно 
від змісту заповіту, половину частки, 
яка належала б кожному з них у разі 
спадкування за законом (обов'язкова 
частка).

Для того, щоб реалізувати своє 
право на спадкування, спадкоємець 
повинен прийняти спадщину. Для 
прийняття спадщини встановлюється 
строк у шість місяців, який починаєть-
ся з часу відкриття спадщини, тобто з 
дня  смерті особи або з дня оголошен-
ня особи померлою. 

Спадкоємець, який постійно про-
живав разом із спадкодавцем на час 
відкриття спадщини, вважається та-
ким, що прийняв спадщину, якщо 
протягом вищевказаного строку не 
заявив про відмову від неї. Малоліт-
ня, неповнолітня, недієздатна особа, 
а також особа, цивільна дієздатність 
якої обмежена, вважаються такими, 
що прийняли спадщину, крім випадків 
відмови від спадщини  з дозволу орга-
ну опіки та піклування. Спадкоємець, 
який бажає прийняти спадщину, але 
на час відкриття спадщини не прожи-
вав постійно із спадкодавцем, має по-
дати нотаріусу або в сільських насе-
лених пунктах - уповноваженій на це 
посадовій особі відповідного органу 
місцевого самоврядування заяву про 
прийняття спадщини. Заява про при-
йняття спадщини подається спадкоєм-
цем особисто. Не допускається подан-

ня заяв про прийняття спадщини або 
відмову від неї від імені спадкоємців 
їх представниками, що діють на під-
ставі довіреності. 

Якщо спадкоємець, який на час 
відкриття спадщини не проживав 
постійно із спадкодавцем, протягом 
встановленого строку не подав заяву 
про прийняття спадщини, він вважа-
ється таким, що не прийняв її. У цьо-
му випадку такий спадкоємець може 
подати заяву про прийняття спадщини 
за письмовою згодою спадкоємців, які 
прийняли спадщину, або звернутися 
з позовом до суду за визначенням до-
даткового строку, достатнього для по-
дання ним заяви про прийняття спад-
щини. 

Заява про прийняття спадщини по-
дається спадкоємцем нотаріусу за міс-
цем відкриття спадщини у письмовій 
формі. 

Місцем відкриття спадщини є ос-
таннє місце проживання спадкодав-
ця. Якщо спадкодавець мав декілька 
місць проживання, місцем відкриття 
спадщини вважається останнє місце 
реєстрації спадкодавця. 

Якщо місце проживання спадкодав-
ця невідоме, місцем відкриття спад-
щини є місцезнаходження нерухомо-
го майна. Якщо об’єктів нерухомого 
майна декілька і їх місцезнаходження 
різне, місцем відкриття спадщини є 
місцезнаходження одного із об’єктів 
цього майна на вибір спадкоємця(ів). 
За відсутності нерухомого майна міс-
цем відкриття спадщини є місцезна-
ходження основної частини рухомого 
майна. 

У разі якщо останнім місцем про-
живання спадкодавця  є тимчасово 
окупована територія, місцем відкрит-
тя спадщини є місце подання першої 
заяви, що свідчить про волевиявлення 
щодо спадкового майна, спадкоємців, 
виконавців заповіту, осіб, заінтересо-
ваних в охороні спадкового майна, або 
вимоги кредиторів.

В. КАРПЕНКО, нотаріус.

Старобільським об’єднаним управлінням 
Пенсійного фонду України проведено  перера-
хунок пенсій з урахуванням нового розміру про-
житкового мінімуму для забезпечення виплати 
пенсії в нових розмірах у грудні місяці.

Так, перераховано мінімальні розміри пенсій, 
призначені відповідно до статті 28 Закону 
України “Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування”. Мінімальний розмір 
пенсії за віком за наявності у чоловіків 25, у 
жінок – 20 років  страхового стажу (якщо пенсія 
призначена до 01.10.2011), та мінімальний 
розмір пенсії за наявності у чоловіків 35, у 
жінок – 30 років страхового стажу (якщо пенсія 
призначена після 01.10.2011) встановлюється на 
рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втра-
тили працездатність.Перераховано буде доплату 
за понаднормативний стаж (за кожний повний 
рік понад 25 (35) років для чоловіків та понад 
20 (30) років для жінок), яка визначається у 
відсотках від мінімального розміру пенсії.

Також зроблено перерахунок пенсії у зв’язку 
із втратою годувальника відповідно до Закону 
України “Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування”. З грудня мінімальний 
розмір пенсії на одного утриманця не може 
бути меншим за 1497 грн.; на двох утриманців – 
1796,40 грн (1497 грн х 120%); на трьох і більше 
утриманців – 2245,5 грн. (1497 грн х 150%).

Були змінені і мінімальні розміри пенсій 
інвалідам війни, учасникам бойових дій та 
інвалідам-чорнобильцям. З 01.12.2018 вони 
встановлені у розмірах:

- для інвалідів війни І групи та інвалідам 
війни ІІ та ІІІ груп інвалідності, учасникам бой-
ових дій, які досягли 85-річного віку, у інвалідів-
чорнобильців І групи – 4266,45 грн. (1497 грн. 
х 285%);

- для інвалідів війни та інвалідів-чорнобильців 
ІІ групи – 3817,35 грн. (1497 грн. х 255%);

- для інвалідів війни та інвалідів-чорнобильців 
ІІІ групи – 3368,25 грн. (1497 грн. х 225%);

- для учасників бойових дій – 2470,05 грн. 
(1497 грн. х 165%).

Пенсія за особливі заслуги перед Україною 

нараховується понад мінімальні пенсійні випла-
ти цим категоріям громадян.

Зміненні також і розміри надбавок та 
підвищень до пенсій, які визначаються від 
розміру прожиткового мінімуму, а саме: 
підвищення ветеранам війни, підвищення 
жертвам нацистських переслідувань, пенсії за 
особливі заслуги перед Україною, державна 
соціальна допомога на догляд інвалідам війни.

Водночас з 1 грудня переглянуто максималь-
ний розмір пенсії: він підвищується з 14350 
грн. до 14 970 грн. Тобто пенсіонерам, розмір 
призначеної пенсії яких більше ніж 14 350 грн., 
з 1 грудня виплачується не більше, ніж 14 970 
грн. (1497х10), оскільки максимальний розмір 
пенсії визначений законодавством в розмірі 10 
прожиткових мінімумів для осіб, які втратили 
працездатність).

Також перераховано мінімальні пенсійні ви-
плати особам, які отримують пенсію згідно з 
Законом України “Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування” (не менше 1497,00 
грн.).

З 1 грудня перераховано пенсії особам, яким 
присвоєно звання «Почесний донор СРСР» або 
«Почесний донор України», оскільки надбав-
ка таким громадянам обчислюється в розмірі 
10 відсотків прожиткового мінімуму від за-
твердженого прожиткового мінімуму на одну 
особу в розрахунку на місяць. Розмір надбавки 
підвищиться із 177 до 185 грн. 30 коп.

Звертаємо увагу, що для пенсіонерів, які 
працюють (провадять діяльність, пов’язану з 
отриманням доходу, що є базою нарахування 
єдиного внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування) перерахунок у 
зв’язку із збільшенням розміру прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили працездатність, 
проводиться після звільнення з роботи або при-
пинення такої діяльності.

В. ЗРАЖАЄВА, начальник Новоайдарсь-
кого відділу обслуговування громадян 

Старобільського об’єднаного управління 
Пенсійного фонду України.

ДТП у Новоайдарському 
районі

Новоайдарським відділом 
Сєвєродонецької місцевої проку-
ратури здійснюється  процесуаль-
не керівництво у кримінальному 
провадженні за фактом ДТП з чотир-
ма постраждалими. 

Встановлено, що 02 грудня 2018 
року близько 12.30 на автодорозі 
«Луганськ-Старобільськ» в районі     
с. Дмитрівка Новоайдарського району 
водій автомобілю «Opel Vivaro», не 
впоравшись з керуванням, з’їхав з проїжджої частини дороги та пере-
кинувся.

Транспортний засіб рухався зі Станиці Луганської у напрямку                                                                                                                                         
м. Рубіжне з вісьмома пасажирами. У результаті дорожньо-транспортної 
пригоди четверо людей отримали травми різного ступеню тяжкості. 
Потерпілих було госпіталізовано до Новоайдарського районного 
територіального медичного об’єднання.

За даним фактом слідчим відділом Новоайдарського відділу поліції 
ГУНП в Луганській області внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК 
України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 
транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило 
потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження).

Наразі у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі 
дії. Хід слідства перебуває на контролі прокуратури Луганської області.

Довідково: санкція ч. 1 ст. 286 КК України передбачає штраф до 
п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні 
роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обме-
ження волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транс-
портними засобами на строк до 3 років.

О. ГАЙДИДЕЙ, начальник Новоайдарського відділу Сєвєродонецької 
місцевої прокуратури Луганської області, юрист 1 класу.

 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» передбачено, що у 
поточному році двічі змінюється прожитковий мінімум. Перше підвищення пенсій на 
виконання відповідного закону проведено в липні (1435 грн), наступне - з грудня поточного 
року. Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 01.12.2018 
встановлено на рівні 1497 грн.
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считать недействительным

21 декабря – 2 года светлой 
памяти дорогого мужа, папы, 

дедушки ПОЗДНЯКОВА 
Николая Ивановича 

(13.03.1955 – 21.12.2016)

   Время течет, а боль утраты оста-
ется навсегда. Но помним все: 
твои слова, твое внимание и ласку, 
твои горящие глаза, что приноси-
ли семье счастье. Нам не хватает 
так тебя, как солнца среди лета, но 
все ушло, возврата нету… Лишь 

наша боль да образ твой остались в памяти для нас навеки. Не за-
бывай о нас, не надо! Мы помним. Любим. И скорбим.

Жена, дети, внуки.

Закупка МЕДА, ВОСКА, МЕР-
ВЫ. Обмен ВОЩИНЫ. Про-
дажа ВЕТПРЕПАРАТОВ и 

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

ДОМ с усадьбой. 066-052-77-07.
однокомнатную КВАРТИРУ, 

кв. Шевченко (11-Пятилетки), воз-
можен торг. 095-223-24-27.

трехкомнатную КВАРТИ-
РУ, ул. Южная. 095-173-76-33,                 
066-235-79-40.

ДРОВА сосновые, ПИЛОМА-
ТЕРИАЛЫ, любого сечения.   
099-145-93-91.

ШУБУ нутриевую, ПОЛУ-
ШУБОК кроличий, размер 46-48.                 
066-531-08-40.

КУР-НЕСУШЕК. 050-168-20-21.
КРОЛИКОВ, порода «Полтав-

ское серебро». 066-807-48-69. 
ТЕЛЕНКА, 050-054-75-71.

продам

ЗАВОД КУПИТ МЕД, ВОСК 
ПОСТОЯННО, 099-371-00-31.

ПОСТОЯННО ЗАКУПАЕМ 
МЕД, 066-248-30-68, 068-438-93-33.

ВОСК, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, 
ОБМЕН ВОЩИНЫ, МЕД,              
050-704-33-18. 

«Салтовский мясокомбинат» 
ЗАКУПАЕТ КРС, 096-258-58-06, 
050-753-45-19, Алексей.

КРС, 099-005-75-77.
ЗАКУПАЕМ КСР, ДОРЕЗ. 

099-011-98-55.
ТРАКТОР, 050-563-71-59.

куплю

Высокое качество, 
точный вес, доставка 

066-928-50-36

  Коллектив работников ЧП СПФ «Агро» Новоайдарский элева-
тор, ЧАО СПФ «Агротон» выражают искренние соболезнования 
родным и близким по поводу смерти бывшего руководителя –

ГАРКУШИ Анатолия Архиповича.

ПОМНИМ . . .

Втрачений військовий квиток серії НК № 4207732, виданий 
24.11.1982 р. Гощанським РВК Рівненської області на ім’я Жолобчук 
Миколи Володимировича, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення УБД № 440353, видане управлінням персо-
налу штабу ВЧ А-0796 на ім’я Острова Володимира Вікторовича, 
вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий Донецьким МВК 
Ростовської області на ім’я Бондаренко Олександра Євгеновича 
1961 р.н., вважати недійсним.

Загублений земельний сертифікат на право власності на земель-
ну частку (пай) серії ЛГ № 0134762, виданий 24.03.1997 р. на ім’я 
Лактіна Володимира Дем’яновича, вважати недійсним.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Продажа. Уста-
новка. Ремонт.    Обслуживание. 099-336-87-79.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Установка, ре-
монт. 066-718-79-40.

Пассажирские перевозки комфортабельным 
микроавтобусом, Счастье - Новоайдар - Харьков.      
050-475-31-63, 068-900-72-75.

услуги

работа

Внимание! Продолжается подписка 
на районную газету на 2019 год.

Если хотите получать газету с 1 февраля, успейте 
подписаться до 18 января.

Цена подписки на полугодие в редакции – 150 грн. 
Месячная подписка - 30 грн.

Сделайте подарок себе и своим близким!
Каждую пятницу в редакции вы также можете                  

купить свежий номер газеты. Цена - 5 грн.
Оставайтесь с нами!  

Мы ценим вашу поддержку!

ПОДПИСКА - 2019!

Почта «DELIVERY»
Доставка посылок по Укра-
ине. Лучшее соотношение 
цены и качества.

Тел. 067-627-45-89
www.delivery-auto.com

ТОВ «Айдар-МилаМ» на постоянную работу требуются ФАСОВ-
ЩИЦЫ МУКИ, 099-508-25-49.

Требуется ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин. 099-943-91-17.

СЕМЕНА
подсолнечника, 

кукурузы
(отечественной и 

импортной селекции), 
а также эспарцет, 

люцерна, костер, суданка.

Тел. 066-494-46-15
Магазин «Урожай»

г. Старобельск, ул. Кирова, 43/а, 
в районе монастыря (бывшая ВЧ)
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА

Любимого мужа, отца, дедуш-
ку НИЛОВКО Сергея Викторо-

вича поздравляем с юбилеем!
Заботливый муж, прекрас-

ный отец, везде и во всем 
ты большой молодец! Тебя 
с юбилеем семьей поздрав-
ляем, всегда молодым оста-
ваться желаем! Пусть будут 
здоровье, надежда, любовь, 

пусть липнет удача к тебе 
вновь и вновь! Мы любим и це-

ним тебя, наш родной, мы верим 
в тебя и гордимся тобой!

Жена, дети, внучка.

21 декабря отмечают золотой юбилей семей-
ной жизни Борис Михайлович и 
Ольга Николаевна РУДЕНКО!

Нам не скрыть ни чувств, 
ни слов высоких, пусть сия-
ют нежно, как светец, самые 
заветнейшие строки – вам, 
родные мама и отец! Про-
звенев сурово, многострун-
но, в слитке счастья, горя и 
тревог, между свадьбой золо-
той и юной ваш совместный 
путь нелегкий лег! Сердцем 
и душою голосуем мы за наш 
отцовский крепкий род, и про 
вашу свадьбу золотую пусть се-
годня слышит весь народ!

Сыновья, невестки, внуки, правнук, родные.

20 декабря 50-летний юбилей отметила лю-
бимая, добрая и дорогая мамочка - БОЙКО Алла 
Алексеевна! 

Любимая мамочка, поздравляем тебя с юбилеем! 
И в этот день желаем тебе большого и крепкого здо-
ровья, отличного настроения, исполнения заветных 
желаний! Пусть каждый день для тебя начинается с 
одной простой, но очень важной детали - с улыбки! 
А мы, в свою очередь, будем стараться каждый день 
быть для нее поводом!

Паша и Даша.

От всего сердца поздравляем с Днем рождения 
любимую нашу маму, самую прекрасную в мире ба-
бушку Александру Яковлевну АНТОНОВУ! 

Желаем тебе самого главного — здоровья и терпе-
ния. Ведь твое здоровье — это наше спокойствие, а 
твое терпение — это наше благополучие. Порой тебе 
сложно с нами, и поэтому мы просим у тебя проще-
ния за наши поступки и слова, но, несмотря на все 
мелочи жизни, ты для нас остаешься самым родным 
и любимым человеком. Ведь только ты согреваешь 
нас своим материнским теплом, когда нам плохо, 
только ты прижимаешь нас к своей груди и ласкаешь. 
Мы очень любим тебя, наша родная. С Днем рожде-
ния!

«С юбилеем, мама!» — от детей и внуков. Ты всё 
время с нами, и не видно скуки. Ты красива очень, 
нежности полна, добротой своею очень ты сильна! 
Мы тебе желаем жить до сотни лет и счастливым 
только видеть белый свет, радостью, любовью серд-
це наполнять, бодрой быть и сильной. И не унывать! 
Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты, чтобы испол-
нялись все твои мечты. Чтобы не болела, радость нам 
даря. Посмотри, как сильно любим мы тебя!

С любовью и уважением - твоя дочь Наташа, 
зять Николай и внук Сережа.

Президиум районного совета ветеранов, союз ве-
теранов Афганистана, общественная организация 
инвалидов-ветеранов Чернобыля сердечно поздрав-
ляют с Днем рождения члена Совета ветеранов 
ОЧКУР Анастасию Михайловну; ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС уважаемых ПИВОВАРОВА Нико-
лая Петровича, ГУБАРЬ Галину Ивановну!

Солнца и света, тепла и улыбок, радости, счастья, 
любви и везенья.Меньше тревог, неудач и ошибок. 
Только успеха во всем. С днем рожденья!

В результаті проведення оцінки впливу на 
довкілля №2018612966 КП «Жилбудсервіс»                               
17.12.2018 р. було отримано висновок №02/01/01-
09-1899.

Оголошення
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 По горизонтали:

1. В Японии в Новый год перед 
каждым домом ставится пихта, укра-
шенная побегами этого растения, ко-
торое символизирует долголетие. 2. 
На этом континенте с подарками ждут 
не Деда Мороза, а Деда Жары. 3. В 
Греции, собираясь в гости, берут с со-
бой … как символ богатства, чем уве-
систее он, тем лучше. 4. Во Франции 
во всех ресторанах раздают бесплатно 
эти кондитерские сладости. 5. Круг-
лый пирог на Руси любили делать с 
разными сюрпризами. 6. В Болгарии 
все люди при встрече аккуратно пох-
лопывают друг друга веточкой этого 
кустарника, желая счастья и здоровья. 
7. На востоке из белого родственника 
пшеницы готовят сладости и лепеш-
ки. 8. В Финляндии вся семья в ка-
нун праздника обязательно посетит 
это место, дабы смыть все тяготы и 
заботы уходящего года. 9. Эта восточ-
ная сладость обязательно присутству-
ет на праздничном столе в Иране. 10. 
Ледяные дворцы, замки, скульптуры 
украшают под Новый год города 
страны восходящего солнца. 11. Иног-
да на елочку любят вешать и конфеты, 
приготовляемые из сахара и сиропа, с 
начинкой. 12. Цифры 100 и 8 японцы 
считают счастливыми, поэтому в хра-
мах бьют 108 раз в …, возвещая при-
ход Нового года. 13. Кто-то бьет ее во 
время свадьбы, а кто-то под Новый 
год, например жители Швеции, но ре-
зультат получить хотят один - счастье. 
14. Не только эльфы, но и … являют-
ся помощниками Санты. 15. Житель-
ницы Тибета пекут мучные изделия с 
разными начинками и раздают всем, 
чем больше раздашь – тем богаче 
будешь. 16. Без этого национально-
го английского блюда не обходится 
и праздничный ужин. 17. В Японии 

самый распространенный подарок - 
миниатюрные …, чтобы можно было 
ими грести в новом году счастье. 18. В 
Голландии Деда Мороза зовут Святой 
…19. На Новый год в Бирме на празд-
нике парит в небе крылатое чудовище. 
20. Раньше вместо нее использовали 
бамбук, который, когда горит, сильно 
трещит и лопается. 21. И в Индии, и 
в Непале Новый год встречают с во-
сходом дневного светила. 22. В этой 
стране главным праздничным блюдом 
является поросенок. 

По вертикали:

1. В этой славянской стране есть 
шуточное поверье: кому попадется в 
новогоднем пироге веточка розы, бу-
дет счастлив в любви. 2. Во Франции 
обязательное блюдо на праздничном 
столе – пирог. Тот, кому достанется 
запеченный в него … (родственник 
фасоли), получает титул короля, и 
в новогоднюю ночь все будут под-
чиняться его приказам. 3. В Южной 
Африке празднуют одновременно 
и Новый год, и День … - праздник 
плодородия. 4. В любой стране мира 
на Новый год принято преподносить 
друг другу этот атрибут праздника. 
5. Под Новый год на пляжах родины 
сериалов и мыльных опер загорают-
ся тысячи свечей, а в воду опускают-
ся плотики с подарками для богини 
моря. 6. В Колумбии проводят ново-
годний … . 7. В некоторых странах, 
например в Германии, Чехии, обя-
зательно подают блюдо с фруктом, 
который считается плодом познания 
добра и зла. 8. Первая новогодняя 
открытка была напечатана в 1843 на 
родине футбола. 9. Очень часто в ка-
честве первого гостя в Новом году 
многие ждут такого мужчину - тем-
новолосого. 10. В Мексике в комна-

те подвешивается глиняный сосуд со 
сладостями, кто из гостей с завязан-
ными глазами разобьет кувшин, будет 
счастлив. 11. В стране папы Римского 
под Новый год на улицу выбрасывают 
старые вещи, даже мебель. 12. В стра-
не кочевников Новый год называется 
- праздник Белого месяца. 13. В Па-
наме ночью стоит сильный грохот: гу-
дят трубы, воют сирены, люди кричат. 
Все устраивают сильный гул, или…, 
который отпугивает злых духов. 14. В 
Новый год многие любят устраивать 
костюмированный бал. 15. В Бирме 
этот весенний месяц является самым 
жарким, поэтому празднуют Новый 
год, так как это еще у бирманцев 
праздник воды, и они друг друга с удо-
вольствием поливают. 16. В Австрии 
любят блюда из свинины в Новый 
год, даже чеканить медаль-сувенир к 
празднику стали с изображением по-
росенка, а верхом … 17. В Китае за-
клеивают бумагой окна и двери, чтобы 
зло не пробралось, а … осталось. 18. 
Детям, которые себя плохо вели в те-
чение года, вместо подарка фея Бе-
фана кладет в чулок щепотку золы и 
… 19. Новогодние подарки шведским 
детям раздают Люсия, или … Света. 
Ее выбирают в каждом городе по кон-
курсу. Самой очаровательной удается 
пощеголять в короне из свечей. 20. В 
Австралии вместо шикарных нарядов 
надевают купальный … 21. У эскимо-
сов Новый год приходит тогда, когда 
выпадет …22. В новогоднюю ночь во 
Вьетнаме принято выпускать в пруды 
эту речную рыбку, чтобы она расска-
зала богам, как живут люди. 23. Сва-
ренные в сахарном сиропе и подсу-
шенные кусочки разных плодов тоже 
любимое новогоднее лакомство. 24. В 
Иране в качестве украшения расстав-
ляют горшочки с …, что считается 
символом новой жизни. 

 

Кроссвордами  всех видов увлекается огромное 
число людей, даже участвующих в конкурсах и полу-
чающих за знания призы. Первая загадка подобного 
рода была опубликована в начале 20 века в Нью-Йорке 
американским журналистом А. Уинном, которому 
редакция в канун Рождества поручила придумать 
какое-то забавное приложение для всех членов семьи. 
Составленную им головоломку со словами разместили 
в номере газеты New York от 21 декабря 1913 г. Кста-
ти, сначала такой ребус назывался «Вордкросс», а 
привычное для нас название он получил позднее. Од-
нако американское происхождение головоломки пы-
таются оспорить Великобритания и ЮАР. Англича-
не считают свою страну его родиной – по их мнению, 
первую задачу данного типа напечатали еще в 19 
веке в газете «Тайм». Южноафриканцы излагают 
собственную версию появления кроссворда – некогда 
заключенный местной тюрьмы Вилли Орвелл вписы-
вал слова в клетки пола, коротая дни в заключении. 
Но ни это главное. 

Главное - есть повод отложить все дела и немно-
го напрячь свою память и попытаться разгадать 
кроссворд, предложенный нами. А тема его, конечно 
же – предстоящие новогодние праздники.

Традиции дня зимнего солнцестояния
День зимнего солнцестояния традиционно отмечается 

во многих культурах. Древние кельты приравнивали рож-
дение нового солнца к празднику Йоль.

Убранство дома в этот день должно было быть особым. 
В первую очередь это еловые ветки. Их развешивали вез-
де: над входом в дом, между межкомнатными дверьми, 
вставляли их в окна, раскладывали на камине. Обязатель-
но в центре самой большой комнаты дома, в которой было 
принято собирать гостей, ставили что-то символизирую-
щее солнце. Это мог быть апельсин, поделка золотистого, 
солнечного света.

В день, когда старое солнце уходило на покой, разжига-
ли большие ритуальные костры. Эти костры специально 
замаливали, чтобы они помогали родиться новому солн-
цу, помогали поддерживать его силы на начальных порах.

Восточные славяне в это же время праздновали Коля-
ду. Коляда в славянской мифологии – бог нового солнца. 
Иные его имена: Каледи, Кадм, Колодий. Это божество 
символизировало собой переход года. В народе день его 
почитания наступал на следующий день после зимнего 
солнцестояния. Именно этот день считался Славянским 
Новым Годом.

Праздновали день Коляды с особым размахом, устраи-
вали песни, народные танцы. Традиции дня особо каса-
лись подарков. На Коляду было принято дарить пусть 
небольшой, но подарок каждому близкому человеку. 
Славяне верили, что бог нового солнца не благосклонен 
к скупым людям, и не освещает их жизнь солнечным све-
том. Считалось что скупой человек, не порадовавший ни 
одного человека на Новый год, весь год проживет во мра-
ке.

 

День, когда Солнце занимает самую низкую точ-
ку относительно земного горизонта - назвали днем 
зимнего солнцестояния. Астрономы высчитали, 
что в 2018 году зимнее солнцестояние произойдет 21 
декабря в 13.07 по киевскому времени.


