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З 9.00 28 листопада у 10 областях України
запроваджується воєнний стан на 30 днів. Це Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська,
Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська,
Сумська, Чернігівська області.
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грудня

ВОЄННИЙ
СТАН
В УКРАЇНІ
2 стор.

СПРАВИ
ГРОМАДИ
3 стор.

ШКОЛЕ
ИСКУССТВ
СЧАСТЬЯ 55!
4 стор.

ЗОЛОТИЙ
ФОНД
5 стор.

ВАРТО
ЗНАТИ
7 стор.

КАЛЕНДАР
ГРУДНЯ
8 стор.

311 депутатів схвалили проект

закону про внесення змін до
Конституції України щодо
стратегічного курсу України на
членство в ЄС і НАТО

День працівників
прокуратури України
Шановні працівники та ветерани
прокуратури!

Від імені Новоайдарської районної державної
адміністрації та районної ради прийміть щирі вітання
із професійним святом – Днем працівників прокуратури
України!
Наше суспільство йде шляхом будівництва правової
держави, в основу якої покладено законність і права людини. Досягнення цієї мети у великій мірі залежить від
вашої копіткої праці.
Хай ваш високий професіоналізм, знання і досвід, які
завжди були опорою у вашій роботі, допоможуть вам і
надалі робити все від вас залежне, щоб соціального зла,
іменованого злочинністю, в нашому житті було якомога
менше.
Бажаємо вам і вашим сім’ям міцного здоров’я, сімейного
щастя і благополуччя, невичерпної енергії і оптимізму.
Голова районної
держадміністрації
В.В. Сергієнко.

= У наступному номері =

Голова районної
ради
В.В. Макогон.

Дорогі українці!
Згідно рішення Ради національної безпеки і оборони України, як Президент і як
Верховний Головнокомандувач Збройних
Сил України я виконав свій конституційний
обов’язок і своїм Указом запровадив
воєнний стан на всій території України з
дев’ятої години ранку 28 листопада.
Росія вже п’ятий рік веде гібридну
війну проти нашої держави. Але нападом на українські військові катери вона
перейшла до нового етапу агресії. Ніхто
вже тепер не скаже: «Их там нет». Ніхто
не камуфлюється в зелених гуманоїдів
чи ополченців. Це зухвала і відверта
участь регулярних підрозділів Російської
Федерації, їхній демонстративний напад на
підрозділ Збройних Сил України. Це якісно
інша ситуація, якісно інша загроза.
І ця атака, звичайно, не випадкова. Це
явно спланований росіянами елемент в
ескалації ситуації, яка склалася в акваторії
Азовського моря, яка вже триває протягом
кількох місяців. І я впевнений, що це ще
далеко не кульмінація.
Розвідувальні дані говорять про надзвичайно серйозну загрозу суходольної
операції проти України. У мене в руках є документ розвідки, зведення наших розвідувальних даних. Тут на кілька
сторінок – детальний опис всіх сил противника, які розташовані на відстані буквально в декількох десятках кілометрів від нашого кордону. Готових в будь-який момент
до негайного вторгнення в Україну. Рушниця, що висить на стіні, має рано чи пізно
вистрілити. А тут – літаки, вертольоти,
танки, ракетні комплекси, бронетранспортери, системи залпового вогню.
Із всіх опцій, які надає закон «Про правовий режим воєнного стану» до Указу,
мого Указу «Про запровадження воєнного
стану» увійшли лише ті, які стосуються го-

XXI сесія Новоайдарської
районної ради
День працівників
статистики
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Шановні працівники і ветерани
статистики!

Від імені Новоайдарської районної державної адміністрації та
районної ради прийміть щирі вітання зі святом – Днем працівників
статистики.
На вашу службу покладено надзвичайну важливу та відповідальну
місію – збирати інформацію про те, що відбувається в суспільстві. Й
не тільки збирати, але й правильно, точно узагальнювати.
Ви є першими соціальними експертами, хто, опираючись на реальні
цифри й показники, відстежує, аналізує та прогнозує головні явища
й тенденції в нашому житті - економічні, соціальні, демографічні та
політичні. Ваші дослідження - головний орієнтир для держави, що
прагне зміцнення та розвитку.
Тож з нагоди свята щиро бажаємо вам здоров’я, успіхів, благополуччя, миру й злагоди, довголіття, щастя, добра і всього найкращого. І нехай завжди справджуються ваші найзаповітніші мрії та
сподівання.
Голова районної
держадміністрації
В.В. Сергієнко.

ловним чином різних військових заходів
ми маємо посилити охорону прямо зараз.
Які у разі вторгнення дозволять нам якнайшвидше відреагувати, якнайшвидше
мобілізувати всі ресурси. Тим більше, що
хлопці і дівчата з першої хвилі резерву,
які вже мають бойовий досвід, готові вже
хоч зараз пакувати рюкзаки і ресурси будуть мобілізовані – і людські, і збройні, і
фінансові.
Наголошую, що в Указі я не передбачаю
жодних заходів, пов’язаних із обмеженням
прав і свобод громадян, впровадженням
цензури тощо. Сподіваюся, що і політики,
і мас-медіа діятимуть відповідально і адекватно у ситуації, що склалася, і не атакуватимуть Україну тезами, які позичені у
російських пропагандистів.
Так само не планую поки що вдаватися до повної чи часткової мобілізації – ця
можливість залишається відкритою лише
якщо Росія таки вдасться до подальшої
ескалації.
Воєнний стан не означає оголошення війни. Він вводиться винятково з метою посилення оборони України на фоні
зростаючої агресивності з боку з Росії.
Воєнний стан не означає нашої відмови
від політико-дипломатичного врегулювання на Сході. Я про це сьогодні детально
інформував наших західних партнерів, а
в мене сьогодні з самого ранку відбулися
дуже детальні переговори з Генеральним
секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом,
із Президентом Польщі Анджеєм Дудою,
бо Польща представляє зараз позицію в
Україні і є ініціатором розгляду ситуації
на Раді безпеки ООН, і з Канцлером
Німеччини Ангелою Меркель, і з багатьма іншими вже відбулися і ще продовжаться консультації сьогодні ввечері. І можу
вам сказати, що їхня увага до ситуація і на
Сході, і безпосередньо в акваторії Азовського моря дуже зросла. Сьогодні нас чують

Голова районної
ради
В.В. Макогон.

набагато краще, ніж вчора чи позавчора.
Шановні друзі, дорогі українці.
Наш спільний обов’язок, в першу чергу мій як Верховного Головнокомандувача – захистити Україну. І захист України –
це не лише захист території чи військової
техніки. Це – насамперед захист людей.
Ми маємо бути максимально готові до
будь-яких дій з боку нашого агресивного,
неврівноваженого і, на жаль, доволі передбачуваного сусіда.
Ідеться, зрозуміло, і про захист людей
на право вільного вибору. Лише надійна
оборона, лише подвоєння і потроєння наших оборонних зусиль гарантує той мир,
який потрібен, в тому числі і для проведення виборів.
РНБО рекомендувала сьогодні запровадити мені воєнний стан на 60 днів. Хочу
оголосити вам моє рішення – я буду пропонувати Парламенту запровадити воєнний
стан на тридцять днів. Для чого? А щоб
воєнний стан жодним днем не накладався на початок виборчої кампанії. Щоб ні в
кого з тих, хто про свою партію, про свій
політичний інтерес печеться більше, ніж
про націю та український інтерес, зараз не
залишилося жодних підстав для брудних
політичних спекуляцій чи інсинуацій.
Воєнний стан триватиме тридцять днів. Саме в грудні я внесу проект рішення Парламенту про дату президентських виборів, які мають відбутися
відповідно до Конституції 31 березня
2019 року. Крапка. Як Верховний Головнокомандувач докладу всіх зусиль для
того, аби вкластися в цей стислий термін
і за місяць витиснути максимум можливостей для підвищення нашої готовності
відбити можливий повномасштабний наступ країни-агресора Росії.
Слава Україні!
26 листопада 2018 року - 17:33
president.gov.ua
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У ніч на 26 листопада Рада нацбезпеки та оборони України
розглянула питання про доцільність введення воєнного стану (ВС) у зв'язку із захопленням російськими військовими трьох
українських кораблів у Керченській протоці. Відповідно до статті
107 Конституції, глава держави постановив увести в дію рішення
РНБО України. Верховна Рада підтримала запровадження
воєнного стану на 30 днів у 10 областях держави.
Особливості режиму воєнного стану в Україні регламентує ухвалений у 2000 році Закон України «Про правовий режим воєнного
стану».
Що таке воєнний стан, який
також помилково називають
«військовий стан»?
Це особливий правовий режим, що вводиться в Україні
або в окремих її місцевостях у
випадках збройної агресії проти
Украї-ни, нападу на неї, а також
якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави.
Хто керує під час
воєнного стану?
Згідно із Законом, керівництво державою переходить до
військового командування, яке
разом з органами виконавчої влади, військовими адміністраціями
та органами місцевого самоврядування мають запроваджувати
та здійснювати заходи правового
режиму.
Що таке «військові
адміністрації»?
Це тимчасові державні органи, які можуть бути утворені на
територіях, де проголошено воєнний стан. Рішення про доцільність їхнього створення приймається Президентом України за
поданням обласних державних
адміністрацій або військового

командування.
Адміністрації утворюються в
одному чи декількох населених
пунктах. Військову адміністрацію населеного пункту очолює
керівник, який призначається та
звільняється президентом України за пропозицією Генерального
штабу.
Чи потрібно йти
у військкомат?
Закон про мобілізацію говорить, що громадяни зобов'язані
з'являтися за викликом до військових комісаріатів для постановки на військовий облік та
визначення призначення на воєнний час.
Проте це не означає миттєвої
мобілізації. Під час засідання
РНБО Президент заявив, що «рішення [про введення воєнного
стану] не передбачає негайної
мобілізації; але буде проведена
відповідна робота з резервом
першої черги».
Втім, навіть якщо військомати
цілеспрямовано не шукатимуть
військовозобов’язаних, громадянам, які перебувають на обліку,
змінювати місце проживання
буде досить проблематично. Без

дозволу військового комісара це
заборонено.
Чи обмежуються якісь права?
Так. Умови воєнного стану
передбачають повну заборону
проведення страйків, масових
зібрань та акцій. Військове командування під час воєнного
стану має право запроваджувати
комендантську годину, встановлювати особливий режим в’їзду
і виїзду в населені пункти, обмежувати свободу пересування громадян, а також рух транспортних
засобів.
Нова військова влада отримає
право перевіряти документи, а в
разі потреби проводити огляд речей, транспорту, багажу та вантажів, службових приміщень і
житла громадян.
Запрацює також право на заборону діяльності політичних
партій та громадських організацій, якщо вони становлять ризик
для суверенітету та національної
безпеки України.
У той же час у законі передбачено цілий список прав, обмеження яких забороняється.
Зокрема, це заборона тортур,
покарання, принизливого поводження. У громадян залишається право на справедливий суд та
правову допомогу.
Що значить «трудова
повинність»?
У разі запровадження воєнного стану військове командування
та інші органи влади отримують
право оголосити трудову повинність та залучати громадян до
суспільно корисних робіт.

Конституційні права
жителів Луганщини
обмежуватися не будуть!
Відповідно до статей 6, 13, 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 19, 32 Лісового кодексу України, Порядку спеціального використання лісових
ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 23.05.2007 року № 761 «Про врегулювання
питань щодо спеціального використання лісових ресурсів», розглянувши лист ДП «Новоайдарське ЛМГ» від
19.11.2018 р. № 755 «Щодо організації охорони хвойних
насаджень у передноворічний період 2018 року», з метою
посилення охорони хвойних насаджень та попередження
самовільних рубок у передноворічний період 2018 року:
1. Рекомендувати:
1.1. Міському, селищному та сільським головам до 01
грудня 2018 року визначити місця для реалізації новорічних ялинок у населених пунктах, а також на ділянках за
їх межами за наявності належно оформлених лісового або
лісорубного квитків.
1.2. Новоайдарському відділу поліції ГУ Національної
поліції України в Луганській області (Зарічний A.B.) спільно з ДП «Новоайдарське ЛМГ» (Дудін Ф.О.) здійснити перевірки щодо законності перевезення та торгівлі новорічними ялинками. У разі виявлення порушень, винних осіб
притягати до відповідальності в установленому чинним
законодавством порядку.
1.3. ДП «Новоайдарське ЛМГ» (Дудін Ф.О.):
1.3.1. Організувати роботи рейдових груп для виявлення фактів незаконного вирубування дерев у насадженнях
державного лісового фонду, особливо на ділянках лісових
культур та у масивах, що прилягають до населених пунктів.
1.3.2. Проводити роз'яснювальну роботу серед населення про шкоду, що заподіюється незаконними рубками молодняків хвойних порід, та про відповідальність за скоєння
цих порушень.
2. Сектору з питань комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації (Бордюг О.І.), редакції газети
«Вісник Новоайдарщини» (Краснощокова І.В.) забезпечити висвітлення в засобах масової інформації даного розпорядження.
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за
собою.
Т. НОВИКОВА, заступник,
виконуючий обов'язки голови РДА.

Виконуючий обов’язки голови
Луганської обласної державної адміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації
Сергій Філь дав коментар щодо Указу Президента України Петра Порошенка про введення в Україні воєнного стану:
«26 листопада Верховна Рада підтримала Указ Президента № 393 про
введення в окремих регіонах країни
воєнного стану тривалістю 30 днів.
Серед них є й наша з Вами Луганщина.
Для уникнення непорозумінь та
зайвих чуток я б хотів пояснити, що
це означає для кожного з нас!
Отже, навіщо це зроблено?
Нещодавній напад на українські
кораблі в Азовському морі – повністю підтверджений факт агресії збоку регулярних збройних формувань
Російської Федерації. Напади збоку
РФ були й раніше, однак вперше
вони діють під своїм прапором – відверто й неприховано. І це, на жаль,
дає підстави вважати, що одним
інцидентом історія може не обмежитися. Наголошую: це не означає
100 % неминучість війни, але зараз
наша готовність до відсічі має бути
максимальною!
Що означає введення воєнного
стану?
Президент включив до Указу
№ 393 лише кілька заходів з 24 можливих, передбачених у законі «Про
правовий режим воєнного стану».
Це свідома позиція Глави Держави,
який хоче, щоб воєнний стан мінімально вплинув на життя цивільного населення.

Це передбачає виконання робіт оборонного характеру, а також у ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, а
також їхніх наслідків. Тривалість
виконання таких робіт та їхня
оплата встановлюються відповідно до українського трудового
законодавства.
Що значить «конфіскація
майна»?
У разі необхідності, закон
справді дозволяє примусово відчужувати майно, що перебуває
в приватній або комунальній
власності, вилучати майно державних підприємств, державних
господарських об’єднань для потреб держави.
Все це якось компенсується?
Якщо під час примусового
відчуження майна не було попереднього повного відшкодування
вартості, колишній власник або
уповноважена ним особа має
право вимагати в судовому порядку повернення такого майна.
Також колишні власники можуть
вимагати взамін надання іншого
майна, якщо це можливо.
Чи обмежується
діяльність ЗМІ?
Так. Воєнний стан передбачає, що командування зможе
контролювати
підприємства
зв’язку, телерадіоорганізації та
видавництва з метою проведення роз’яснювальної роботи серед
військових і цивільного населення.
Крім того, існує ризик заборони роботи особистих та колек-

Більшість заходів стосуються
ЗСУ, НГУ, СБУ та МВС, а також координації дій між ними.
Цивільного населення вони не
стосуються!
Тому я закликаю всіх зберігати
спокій та адекватно реагувати на ситуацію.
Про всяк випадок наголошую:
• проблеми із забезпеченням області харчами немає взагалі, тож
продукти з магазинів нікуди не дінуться;
• пенсії, зарплати та всі інші виплати будуть виплачуватися й надалі;
• ніхто не збирається відбирати
у громадян автотранспорт чи будьяке інше майно;
• ніякої примусової трудової повинності, ніякого розквартирування
військ по приватним оселям не буде!
• поки що не йдеться про нові хвилі мобілізації. Будуть короткострокові навчальні збори резервістів, які
проводяться щороку і без будь-якого
воєнного стану.
• КПВВ у Станиці Луганській
буде діяти як і раніше.
Впевнений, що зараз ворожа
агентура намагатиметься розповсюджувати різноманітні неймовірні
чутки, сіяти паніку серед населення.
Тому, дорогі друзі, будь ласка, не довіряйте панікерам та провокаторам!
Наостанок хочу сказати, що, для
прикладу, така держава як Ізраїль в
режимі постійної воєнної загрози
живе з 1948 року, тобто 70 років! І це
не заважає йому жити, розвиватися,
будувати передову економіку.
Є й інші показові приклади. Так,
після терактів у Франції в 2015 році
був запроваджений надзвичайний
стан, який зберігався до 2017 року.
Це жодним чином не вплинуло на

тивних радіостанцій, передачі
інформації через комп’ютерні
мережі.
У разі порушення вимог режиму воєнного стану в громадян
чи організацій можуть вилучити
теле- та радіообладнання, відеота аудіоапаратуру, комп’ютери
або будь-які інші засоби зв’язку.
За яких умов можуть
скасувати воєнний стан?
Воєнний стан скасовується
або після закінчення строку, на
який його було введено, або окремим Указом Президента про
скасування воєнного стану.
Чи вводився вже колись
в Україні воєнний стан?
За часи незалежності в Україні ще ніколи не вводили воєнний
стан, тому спрогнозувати його
наслідки доволі складно.
pravda.com.ua

Затверджена дата виборів
Президента України
Верховна Рада призначила вибори Президента України на 31
березня 2019 року. Відповідне
рішення ухвалили під час позачергового засідання Верховної
Ради 26 листопада.
«За» проголосували 298 депутатів. Із 1 січня має стартувати
передвиборча кампанія кандидатів.
За дату виборів проголосували
одразу після прийняття рішення
про запровадження воєнного стану у десяти областях України.
www.golos.com.ua.

проведення виборів, туристичні потоки чи діяльність опозиції.
Сподіваюся, що ми, українці, гідно витримаємо це випробування!
Разом переможемо, Слава Україні!»
27 листопада відбулась
нарада в Луганській ОДА
Були розглянуті питання взаємодії підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань,
правоохоронних органів та органів
державної влади в частині проведення спільних дій з виконання відповідного Указу Президента України
та проголошено про формування
Ради оборони області. Також буде
посилено оборону державного кордону.
У заході взяли участь командири
підрозділів ЗСУ та інших військових формувань, правоохоронних
органів, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої
влади, структурних підрозділів облдержадміністрації. У режимі відеоконференцзв’язку до засідання приєдналися керівники органів влади на
місцях. Обласний військовий комісар, начальник Луганського гарнізону Юрій Полулященко акцентував,
зокрема, що часткову мобілізацію
буде проведено тільки в разі її оголошення Президентом України. Заборонено до завершення воєнного
стану відключати від електропостачання об’єкти промисловості, ЖКГ,
органів державної влади та місцевого самоврядування, військові об’єкти, об’єкти правоохоронних та контролюючих органів, водопостачання
та водовідведення, котельні, медичні
установи, транспортні мережи.
loga.gov.ua

«ВІСНИК

НОВОАЙДАРЩИНИ»

21 листопада концертна зала Новоайдарського РБК об’єднала у спільному
пориві чи не усі верстви населення. День Гідності та Свободи асоціюється
у широкого загалу з подіями 2004 та 2013-2014 років, які вплинули на
самоідентифікацію народу, дозволили відчути дух єдності та сили.
З нагоди свята до громадськості звернулись голова Новоайдарської районної
ради Віктор Васильович Макогон та
заступник голови Новоайдарської РДА
Тетяна Володимирівна Новикова.
- Шановні новоайдарці та гості селища! Мені б хотілося звернутися до
всіх вас, як до свідомих та активних
громадян нашої країни, - наголосив
В.В. Макогон. – Від усієї душі та щирого серця вітаю всіх зі святом і бажаю, щоб ми всі
жили у вільній, соборній
та незалежній країні, щоб
наші діти були гідними
синами та доньками
України, які пишатимуться своєю Батьківщиною та
своїми батьками. Хай Господь береже нас та нашу
Україну від будь-якого
лиха!
- П’ять років тому наші
з вами співвітчизники
вийшли на Майдан, щоб
показати – ми дійсно народ України, який гідний
самостійно обирати своє
майбутнє. Давайте ж не
відступатися обраного шляху нашої
країни та її ідеалів. Давайте пам’ятати
ту ціну, яку заплатили сини та доньки
України, щоб довести усьому світу –
українці волелюбний та сильний народ! – наголосила Т.В. Новикова.
Всі присутні вшанували пам’ять
загиблих за свободу та незалежність
України хвилиною мовчання. Право
покласти квіти до меморіалу загиб-

лим у Новоайдарському районі під
час антитерористичної операції випало солдатам Олексію Свіжевському та
Євгену Артюху.
За мужність, активне відстоювання
прав людини та європейського майбутнього України, відданість ідеалам
свободи, справедливості, утвердження
демократичних цінностей і з нагоди
відзначення Дня Гідності та Свобо-

ди України Грамотою Новоайдарської
РДА та районної ради нагороджені
заступник голови Новоайдарської
районної ради, депутат райради
Б.М. Зеленський, заступник голови
Новоайдарської районної організації
ветеранів України, депутат райради
С.О. Калмиков та учасники бойових
дій Ю.В. Калюжний, Є.Б. Мордасов,
О.В. Сінченко, О.О. Тимофєєв.

Далі на гостей чекала емоційна
концертна програма, яку подарували артисти Новоайдарського РБК та
Л. Рибалка, М. Пронін, О. Рубан, Народний вокально-інструментальний
ансамбль «Айдар», Г. Шевченко,
Ю. Крохмальова, тріо «Айдарія», а
також таланти м. Щастя Ю. Сабельникова, А. Януш та ансамбль сучасного танцю «Магія» Щастинської ЗОШ
№2. Завдяки пісням
та відеоряду з кадрами протистоянь на
Інститутській гостям
вдалося перенестись на
Майдан Незалежності
й буквально стати
учасниками
подій
Революції Гідності. Також варто відзначити
виступ дівчат з колективу «Магія», які мовою танцю відобразили
боротьбу за свободу, за
вільне життя без пут та
кайданів. Місцями до
мурашок.
Життя
України
змінюється з кожним
днем. Вона завжди відрізнялася своїм
волелюбством та жагою свободи. Ми
з вами – частина одного народу, його
історії. Саме нам треба писати власну історію, не підлаштовуючись, а
оминаючи будь-які перепони. Нехай
солідарність та братерство об’єднують
кожного українця. Зі святом Гідності та
Свободи!
А. АНТОНОВ.

вам за оказанную спонсорскую помощь на монтаж уличного освещения
села Спеваковка.
Подводя некоторые итоги уходящего 2018 года, хочу отметить, что за
текущий период нам удалось осветить
две трети улиц села общей протяженностью 5,103 км. Всего смонтировано
и включено 75 фонарей. Теперь у нас в
Спеваковке и вечером не менее светло
и уютно, чем днем!
Г. ЛИННИК,
Спеваковский сельский голова.

В.о. голови ПАТ
«Укрзалізниця»
Є. КРАВЦОВУ
Шановний Євгене Павловичу!

Прошу депутатів Луганщини всіх
рівнів підтримати звернення до в.о.
голови ПАТ «Укрзалізниця» заради вирішення потрібної для всіх мешканців
нашого краю справи!

У Сватівської районної ради
Луганської області склався позитивний досвід співпраці з
підпорядкованим Вам акціонерним товариством. За зверненням депутатів ради для
покращення обслуговування
пасажирів у лютому 2018 року
ПАТ «Укрзалізниця» у сполученні Київ-Лисичанськ змінило
розклад руху потягу №138/137
Хмельницький-Лисичанськ, за
що від імені мешканців Сватівського та прилеглих районів
Луганської області висловлюю
Вам щиру вдячність.
Дуже сприяє покращенню транспортного сполучення жителів нашого району з іншими регіонами країни
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Уличная торговля

Сегодня я, как Спеваковский сельский голова, хочу поделиться очередными успехами: наше село стало еще ярче и светлее! На улицах Молодежная,
Лесная и на переулках Садовый и Степной появилось уличное освещение.

Выражаю огромную благодарность
коллективу Новоайдарского РЭС в лице
Андрея Сергеевича Каргина за быструю
сплоченную работу при подключении
освещения.
Это радостное событие не могло бы
состояться без помощи и поддержки наших уважаемых спонсоров – руководителей ООО «Агрофирма «Спеваковское»
в лице Ирины Владимировны Каращук,
Владимира Михайловича Каращука, Николая Ивановича Золотопупа, Татьяны
Владимировны Воробьевой. Спасибо

№ 97-98

запуск потягу №20 Лисичанськ-Київ.
Курсування цього потягу вирішило питання як якості залізничного обслуговування мешканців нашого регіону, так
і доступності квитків, оскільки через
великий попит придбати їх за напрямком Лисичанськ-Хмельницький та Лисичанськ-Ужгород було дуже складно.
Звертаюся до вас від імені депутатів
Сватівської районної ради Луганської
області, які представляють інтереси
мешканців нашого району, з проханням
під час затвердження маршрутів зафіксувати щоденне курсування потягів
Лисичанськ-Київ та Київ-Лисичанськ у
грудні 2018 року та протягом 2019 року.
Дякую вам за розуміння та сподіваюся на позитивний результат вирішення
цього дуже важливого для мешканців
Луганщини питання.
З повагою - В. СЛІПЕЦЬ,
голова Сватівської
районної ради.

RP

На прошедшей сессии Новоайдарского поселкового совета одним из пунктов повестки дня был рассмотрен вопрос об упорядочении уличной торговли
в центре поселка по улице и переулку Независимости. Это «наследство» предыдущего руководства поселкового совета, которое вовремя не среагировало
на возникающую проблему со стихийной торговлей.
Депутаты же нынешнего созыва прислушались к
многочисленными просьбам и жалобами жителей
нашего поселка относительно уличной торговли.
Этот вопрос стал очень актуальным. Хотелось бы
также отметить, что уличная торговля (кроме среды)
была запрещена еще в 2016 году.
Депутаты решили обратиться к людям, которые
осуществляют выносную торговлю по улице Независимости и переулку Независимости в пгт. Новоайдар, с просьбой согласовать с директором ТЦ «Айдар» места выносной торговли и их обустройство на
территории ТЦ «Айдар». Также всем этим лицам
будут вручены от поселкового совета уведомления с
просьбой с 01.01.2019 года осуществлять выносную
торговлю только на территории ТЦ «Айдар».
Новоайдарский поселковый совет действует согласно законодательства Украины. Статьей 160 Кодекса
Украины про административные правонарушения за
торговлю с рук на улицах, площадях, во дворах, подъездах, скверах и в других неустановленных местах
предусмотрена административная ответственность
в виде штрафа с конфискацией предметов торговли
или без таковой. К мероприятиям по упорядочению
уличной торговли планируется привлечь сотрудников Новоайдарского райотдела полиции.
Просим всех лиц, осуществляющих выносную торговлю, с пониманием отнестись к принятому решению и выполнить требования Новоайдарского поселкового совета, которые основываются на нормах
действующего законодательства.
Dura lex, sed lex (лат.) – закон суров, но это закон.

Бюджет участия

В данный момент идет формирование бюджета
Новоайдарского поселкового совета на 2019 год, в
котором будут предусмотрены средства на реализацию бюджета участия, положение о котором было
принято решением поссовета от 22.03.2018 года
№33/16 (ознакомиться с ним можно на сайте поселкового совета по следующей ссылке: http://novoajdar.
selrada.org.ua/docs/10999/).
Что такое бюджет участия? Это часть бюджета
Новоайдарского поселкового совета, средства которого предусмотрены на реализацию проектов,
прошедших конкурсный отбор и выбранных непосредственно членами территориальной громады
по результатам голосования. Это может быть и
обустройство детской площадки, парковочных зон
(в т.ч. велопарковки), создание парковых зон и другие проекты.
Бюджет участия позволяет жителю принять участие
в том, как и где бюджетные средства могут использоваться для улучшения жизни конкретного населенного пункта, улицы, зоны отдыха. Эта программа предоставляет шанс жителям нашего поселка
реализовать свое видение благоустройства поселка.
Подавайте свои проекты и голосуйте за интересные
идеи. Проекты, которые больше всего поддержат
жители, будут реализованы за счет средств поселкового бюджета.

Автобус

Для выполнения лицензионных условий по оформлению лицензии на осуществление пассажирских
перевозок возникла необходимость внесения изменений в перечень видов экономической деятельности коммунального предприятия «Новоайдарское
СКП». На сессии Новоайдарского поселкового совета был рассмотрен этот вопрос и принято решение
о внесении изменений в устав коммунального предприятия для предоставления услуг пассажирских
перевозок. В ближайшее время в лицензионный орган будут поданы все необходимые документы для
получения лицензии.
Обращаемся ко всем жителям, которым очень важен вопрос получения безопасных и комфортных
услуг по перевозке пассажиров местным автобусом,
с просьбой отнестись с пониманием к подготовительному процессу выхода на маршрут нового автобуса и надеемся, что в начале следующего года он
приступит к работе.
И. ШОПИН, Новоайдарский
поселковый голова.
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переселенцев Старой Спеваковки
Харьковской губернии. Но первое упоминание о нем появляется
в 1877 году, когда был построен
приход, и началась регистрация
новорожденных, умерших, а также
бракосочетаний. Церковь в селе
была построена 14 октября 1860
года на праздник Покрова. Отсюда и пошла традиция праздновать День
рождения села именно
на Покров.
Дома (хаты) в основном были построены
в украинском стиле, с
большой
«завалинкой». В комнате стояла
большая печь, которую
смазывали глиной и белили мелом, потолок
был со «сволочками».
Одежду хранили в
больших сундуках. Обязательно в доме была
икона, часто не одна.
Иконам отводили особое место в доме. Жители деревни не боялись
работы, они работали
на земле, занимались
хозяйством...
Незаживающей раной на теле населенного пункта стала Вторая
Мировая война. 340
певцов были призваны в
ряды армии. 94 награжБудничный и праздничный костюмы
дены орденами и медалями. 240 - погибли на
Население, в большинстве русско- полях сражений.
Прославляли и продолжают
язычное, крепостным никогда не
было. Первыми поселенцами были прославлять свою малую родину
семьи Кофановы, Декины, Нови- спеваковцы подвигами, трудовыми
свершениями и талантами в мирковы, Шестопаловы и Карцевы.
По данным Старобельского ное время. Есть у жителей этого
краеведческого музея, село Спе- живописного села и свой гимн.
ваковка возникло в 1760 году из Его авторами являются учитель

Но сначала давайте немного
окунемся в историю населенного
пункта, чтобы лучше понять традиции, обычаи и быт жителей.
На правом берегу реки Айдар,
между меловыми горами и вековыми березами появилось село
с певучим названием Спеваковка.

2018-ый год – особенный в творческой биографии Счастьенской
школы искусств – ей 55 лет. А все начиналось так. В 60-е годы
прошлого столетия Л.К. Щедрина, будучи студенткой 4-го курса
Луганского музыкального училища фортепианного отделения, и
два ее сокурсника под руководством молодого, творчески одаренного музыканта Н.И. Бондаря открыли при ДК Луганской ГРЭС
музыкальную студию, которая вскоре преобразовалась в детскую
музыкальную школу. Обучение велось по трем специальностям:
фортепиано, баян и аккордеон. Школа работала в две смены без
выходных, так как желающих учиться игре на музыкальных инструментах было гораздо больше, чем могло вместить небольшое
приземистое, одноэтажное здание возле Дома культуры.
Спустя 10 лет новый учебный
год начался в стенах нового здания с просторными классами и
долгожданным концертным залом для проведения творческих
вечеров, концертов, конкурсов.
К этому времени контингент уве-

личился до 300 учащихся, сформировались детские творческие
музыкальные коллективы.
Начиная с 1986 года юные
счастьенцы получили уникальную возможность развиваться

не только в музыкальном, но в
художественном и хореографическом направлениях. Благодаря
усилиям директора школы Л.К.
Щедриной на базе музыкальной
школы была открыта школа искусств - первая в области!

За 55 лет своего существования школа выпустила 1109 детей,
многие из которых продолжили
обучение в ВУЗах, связанных с
искусством, работают в творческих коллективах в Украине и за

математики бывшей Спеваковской
школы Зинаида Николаевна Бондаренко (слова) и бывший председатель Штормовского сельсовета
Варвара Константиновна Будник
И снова нас радушно встречают в залах районного краеведческо(музыка). Вот отрывок из него,
который в полной мере передает и го музея, чтобы рассказать о следующей «жемчужине» из коллеклюбовь к родной земле, и восхи- ции народного костюма Новоайдарщины ХІХ - начала ХХ века. На
этот раз мы насладились изысканной красотой женского наряда
щение ее красотой:
с. Спеваковка.
«Спеваковка, родной уголочек,
Костюм действительно выглядит
«Тветки» - красные, шелковые
На Айдаре лежит, как платочек.
очень нарядно и даже изысканно. цвет. На картон нашивалась красИ садами, как полотенцами,
Рубашка - «розочка» из фабричной ная лента зубцами. Потом к карОбвита золотыми руками»
ткани розового цвета, в крупные и тону пришивались связанные в
Что касается народного костю- мелкие цветки. Ворот без воротни- пучок павлиньи перья. Тветки прима, то, пожалуй, один из самых ка, вышитый крестиком в одну нит- креплялись длинными булавками
полных в коллекции музея – это ку тремя цветами – красный, чер- с лубочными картинками попаркак раз спеваковский костюм. Он ный, желтый, что, кстати, присуще но по бокам (четыре штуки), или
был найден целиком, а не состав- именно Спеваковке. Рукав широ- шесть штук от виска до виска по
ляли из деталей, что, несомненно, кий, на плечах - кружевная вставка затылку.
На фото вы можете видеть, как
большая удача для новоайдарских на красной подкладке, внизу собран
музейщиков. Короткая сорочка густыми мелкими складками, без интересно и необычно смотрится
этот костюм. Особенно с головным
«розочка» без «пидтячка» вышита форботки.
Оправа - женский головной убором. И как же здорово, что вся
красно-черно-желтым растительным орнаментом. Синяя юбка, праздничный убор. Состоит из кич- эта красота сохранилась до наших
бордовый фартук-«завеска», бор- ки, подзатыльника, кокошника (бар- дней, и мы имеем возможность людовая «малоросска». Орнамент на хатника), красный шелковый платок боваться ею.
М.ТИХОНОВА.
всех трех вещах повторяется, со- связан поверх кокошника, как чалхраняется ансамблевость, так как ма. Иногда украшались «тветками».
костюм шился на одного человека.
Спеваковский костюм очень похож
на айдар-николаевский, даже рубаха кроилась по тому же образцу.
Женский наряд конца ХІХ начала ХХ века с. Спеваковка
Новоайдарского района.
Костюм состоит из таких элементов: рубашка, юбка, малороска,
фартук, оправа (головной убор).
Отличительной чертой этого костюма, который называется
«парка», является то, что он сшит
комплектом для одной женщины юбка и малороска - из одной ткани,
отделка их тоже одинаковая.

ее пределами, занимаются педагогической деятельностью. Из
26 ныне работающих преподавателей 14 – ее выпускники. И.Е.
Януш, успешно руководивший
школой четверть века, также
выпускник народного отдела
школы.
Школа мужественно прошла
через трудные испытания во
время боевых действий. В 20142015 учебный процесс трижды
приостанавливался из-за обстрелов, контингент сократился с 400
до 150 учащихся, сузился спектр
преподаваемых
дисциплин,
приостановили свою работу
детские творческие коллективы,
да и само здание пострадало:
из-за попадания снарядов были
разбиты витражи и окна, крыша дала течь… Казалось, что
все лучшее безвозвратно ушло
в прошлое. Но сила искусства
безгранична. И к юбилейному году количество девочек и
мальчиков, обучающихся в школе, увеличилось почти в два раза,
восстановились классы домры,
духовых и ударных инструментов, открылся класс бандуры,
расширился хореографический
отдел, а на базе художественных
классов создан отдел изобразительного искусства. Школа вернула себе статус базовой. Здесь
систематически проводятся областные семинары-практикумы,
районные конкурсы.
Директор школы и педагог-методист Т.Ю. Шухардина принимает участие во всеукраинском пилотном проекте
по созданию современных обра-

Тветки, украшавшие головные уборы девушек

зовательных программ.
Как и прежде, учащиеся и
преподаватели выступают на
различных концертах, проводимых в городе, области, стране, становятся лауреатами и
дипломантами областных, всеукраинских и международных
конкурсов. В День защитника

тория Колбина. Среди лауреатов
и дипломантов: Маша Шереметьева, Полина Шека, Светлана
Ткаченко, Артем Кутняхов, Полина Педько, Антон Сучков, София Карташова, Юлия Сабельникова, Ваня Пасенюк, Руслан
Ткаченко, Маргарита Лемешко,
Ваня Руднев.

Украины хореографический коллектив «Цвитень», как обладатель Гран-при, выступил с целой
концертной программой на открытии Международного конкурса «Козацькому роду немає
переводу» в г. Хмельницком. С
призовыми местами и дипломами из Киева, где проходили международные конкурсы весной
и осенью этого года, вернулись
учащиеся фортепианного отдела: София Геенко (1 и 2 места),
Ника Живолуп (2 место и диплом), победителем всеукраинского художественного конкурса
в честь Т.Г. Шевченко стала Вик-

Аплодисменты юным талантам школы искусств, а преподавателями и ветеранам педагогического труда – низкий поклон и
признательность, добрая память
ушедшим педагогам, благодарность Луганской ТЭС, Новоайдарской РГА, Счастьенскому
исполкому и родителям.
Проходят юбилеи, словно сны,
Как запятые в жизненном
писании.
И вновь вперед! К дыханию
весны,
К вершинам творческих
стремлений и дерзаний!
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14 ноября в Киеве проходил международный фестиваль "Мегаполис", в котором принял участие хореографический коллектив "Магия"
Счастьенской школы № 2. Девочки и их тренер упорно готовились к
этому событию 2 месяца. И, как показали результаты выступления,
– не зря! Оба из представленных коллективом танцев заняли призовые места. В номинации "Современный эстрадный танец от 13 лет,
formation" с композицией "Газетный бум" заняли 2 место, а в номинации "Свободная танцевальная композиция от 13 лет, formation"- 3
место с композицией "Освобождение".
На фестивале "Магия" показали себя достойно, несмотря на то,
что было много сильных коллективов из разных стран, в частности
из Украины, Белоруссии, а также Испании и Великобритании. Члены
жюри оценивали справедливо.
Руководитель коллектива Коваленко Елена Анатольевна работает в
школе больше 20 лет. "Магия" принимает участие во многих школьных
и городских мероприятиях и не планирует останавливаться на достигнутом. Впереди у коллектива много планов!
Марина ГАВРЮШЕНКО, ученица 10 класса школы № 2
г. Счастье, участница студии юного журналиста «Схід-Life +».

Нещодавно студенти-перекладачі факультету соціальної та
мовної комунікації Горлівського інституту іноземних мов провели урочисту церемонію нагородження переможців і учасників
конкурсу поетичного перекладу з англійської мови українською
(вірші «The Brain» (автор – американська поетеса 19 століття
Емілі Дікінсон) та «The Parts of Speech») і привітати присутніх
невеличким пізнавально-гумористичним концертом на основі
власного досвіду навчання і роботи зі спеціальності «Переклад».
З вітальним словом до
присутніх звернулася декан факультету соціальної та
мовної комунікації, кандидат філологічних наук, доцент Валентина Гаврилівна
Мараховська, яка відзначила
важливість
здобутих
і
майбутніх успіхів учасників.
У конкурсі, який від середини жовтня проводила кафедра англійської філології
та перекладу, взяли участь
студенти
Горлівського
інституту іноземних мов та
учні загальноосвітніх шкіл
Донецької і Луганської областей, а саме із таких міст і
селищ: Бахмут, Бахмутівка,
Краматорськ,
Новоайдар,
Сєвєродонецьк.
Переможців конкурсу визначали у двох номінаціях: найкращий поетичний переклад серед учнів
загальноосвітніх шкіл Донецької та Луганської областей та найкращий
поетичний переклад серед студентів Горлівського інституту іноземних
мов. Приємною новиною стала звістка про те, що серед переможців
наша землячка – юна знавчиня англійської мови із села Бахмутівка.
Ярослава Каніщева, учениця 11 класу Бахмутівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Новоайдарської районної ради Луганської області, посіла ІІІ
місце в першій номінації. Англійською мовою дівчина захоплюється
давно, це один з її улюблених шкільних предметів, тож вона не жалкує
часу на додаткові вправи і заняття. Не проти проявити й творчість.
– Перекладати вірші – не така вже й проста справа, - ділиться
враженнями Ярослава. – Та я рада, що в мене вийшло, й плоди моєї
творчості оцінили так високо. Це додає мені натхнення на наступні
звершення й на успішне проходження ЗНО з англійської мови.
Відзнаку (грамоти та символічні календарики) отримали всі інші
учасники конкурсу. В тому числі й друзі Ярослави – інші учениці
Бахмутівської школи: Анастасія Бикова (9 кл.), Олена Пєрєвєрзєва (10
кл.) та Тетяна Глазкова (11 кл.).
Молодці учасники! Їм довелося попрацювати над непростими текстами. Не дивлячись на складнощі, у них вийшли цікаві, змістовні, поетично виважені переклади. Усім бажаємо подальших творчих досягнень, миру, здоров’я, радості, значних і щоденних успіхів, здійснення
мрій, щастя і успіхів у вивченні англійської мови!
М.ТИХОНОВА.

Під такою назвою з 9 по
11 листопада 2018 року в
місті Миколаєві проходила
ІХ Всеукраїнська краєзнавча
конференція учнівської молоді.
Для участі у конференції до
Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства
та екскурсій учнівської молоді
з’їхалися юні краєзнавці з 18 областей України.
З вітальним словом до
учасників заходу звернулись Сокульська Наталія Вікторівна, заступник директора департаменту освіти і науки Миколаївської
облдержадміністрації, Омельченко Дмитро Григорович, заступник директора з навчальновиховної роботи Українського
державного центру національнопатріотичного
виховання,
краєзнавства і туризму учнівської
молоді, Клименко Леонід Павлович, ректор Чорноморського
національного університету імені
Петра Могили.
Краєзнавча
конференція,
в ході якої своїми науковими
дослідженнями
поділились
Тригуб Олександр Петрович,
доктор історичних наук, професор, голова Миколаївської
обласної спілки краєзнавців
та Котляр Юрій Вадимович,
завідувач кафедри історії, доктор
історичних наук, професор, проводилась на базі Чорноморського національного університету
імені Петра Могили.
Юні краєзнавці презентували свої дослідження в 7 секціях
університету. Керівником секції
«Історичне краєзнавство» був
Тригуб Олександр Петрович,
доктор історичних наук, професор. На цій секції свою робо-

В Сєвєродонецькому обласному
коледжі
мистецтв
ім. С.С. Прокоф'єва пройшов
обласний конкурс естрадної
та джазової музики «РитмFest». Переможців визначали
в трьох номінаціях: «Солістиінструменталісти», «Солістивокалісти» та «Ансамблі».
І майже в кожній номінації
відзначились наші юні таланти
– учні Новоайдарської дитячої
школи мистецтв та Школи естетичного виховання м. Щастя,
посівши призові місця.
Так, в номінації «Солістивокалісти» ІІІ місце посіла Юлія
Сабєльнікова з КПНЗ ШЕВ
м. Щастя. До IV місця доспівали
Анастасія Януш – КПНЗ «Школа мистецтв естетичного виховання м. Щастя» та Поліна Буйлова – Новоайдарська ДШМ. В
номінації «Ансамблі» ІІ місце
посів інструментальний ансамбль – КПНЗ ШЕВ м. Щастя.
Ці діти продемонстрували
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ту «Міф про боротьбу партизан
з німецькими загарбниками на
Новоайдарщині» захищала Гоцман Наталія – учениця 11 класу Новоайдарської санаторної
школи-інтернату. Для неї це вже
друга Всеукраїнська краєзнавча
конференція. Наталія дуже
відповідально підготувала роботу до захисту, і керівник секції
відмітив її як найкращу в захисті

року у складі 79-ї аеромобільної
бригади захищав Донецький
аеропорт, отримав поранення, залишився без ока і двох рук. Олександр Леонтійович нагородив
Наталію, як найкращу на секції,
Сертифікатом переможця в очному конкурсі та Свідоцтвом, що
дає право на друк роботи у науковому журналі «Краєзнавство».
Наші дослідження ще увійшли до

і актуальнішу на сьогодення,
тому що ця тема недостатньо
вивчена сучасною українською
історіографією. Для нас це було
приємною новиною.
10 листопада 2018 року учасники конференції відвідали
Миколаївський обласний краєзнавчий музей, Миколаївську
обласну універсальну наукову
бібліотеку та Миколаївський
обласний
художній
музей
ім. В.В. Верещагіна.
В
завершальній
частині
конференції виступив Терещенко
Олександр Леонтійович, легендарний «кіборг», Народний Герой
України, який у листопаді 2014

збірника робіт ІХ Всеукраїнської
конференції учнівської молоді
«Мій рідний край, моя земля очима сучасників».
На конференції ми отримали
незабутні враження, нові знання, цікаві знайомства, безцінний
досвід всеукраїнського рівня.
Створенню позитивної, творчої
атмосфери конференції сприяла концертна програма учнів
Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та
екскурсій учнівської молоді.

неабиякий професійний комплекс, в який входили хороша технічна база, оформлений
художній смак, природна пластика, органічне відчуття ритму,
музики, рівень виконавської
майстерності, рівень підготовки
і сценічна витримка, а головне свобода самовираження і
майстерність. Ми розуміємо, що
вдалий виступ конкурсантів - це
поєднання музичних здібностей
дітей і самовідданої праці їх

педагогів. Вони довго готувалися, ретельно підбирали репертуар, який пасує саме їм, який зможе підкреслити їхні здібності
та неповторність. Не шукали
простих шляхів, добирали програму, години присвячували
підготовці. І ми раді, що у наших
юних талановитих музикантів
та вокалістів це вийшло практично бездоганно, і принесло
такі високі результати! Вітаємо!
На думку журі, цей конкурс є
своєчасним і яскравим явищем
в музичній сфері Луганської
області. Рівень підготовки та
кількість учасників говорять
про велику перспективу розвитку цього конкурсу. «Ритм-FEST»
продемонстрував, що діти – це
вічне джерело таланту, радості,
краси і надії. З кожним роком
конкурс все більше набирає
популярності і відкриває нові
музичні імена серед талановитої
молоді Луганської області.

В. ГРЕЧИШКІН,
вчитель географії, керівник
пошуково-дослідницької роботи.

М. ТИХОНОВА.
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В первую очередь это касается пенсионеров, которые получают минимальную пенсионную выплату. Как известно, с 1 декабря в Украине
увеличится прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность. На сегодняшний день он составляет 1435 грн., а с 1 декабря
будет составлять 1497 грн.. Поскольку прожиточный минимум для нетрудоспособных равен минимальной пенсии, то и минималка вырастет
до 1497 грн.

На виконання вимог Закону України «Про прокуратуру» Новоайдарським відділом
Сєвєродонецької
місцевої
прокуратури
здійснюється
прийом громадян, у тому
числі запитувачів публічної
інформації.
Прийом громадян здійснюється у приміщенні Новоайдарського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури
у робочі дні з 09:00-13:00 та

з 14:00-18:00 год. за адресою:
смт. Новоайдар, Новоайдарського району, Луганської
області, вул. Центральна, 26.
Крім того, в Новоайдарському відділі Сєвєродонецької
місцевої прокуратури працює
телефон «гарячої лінії» (06445)
9-40-54.
Також звернення громадян

можуть надсилати через мережу
Інтернет на адресу електронної
пошти:
prok.novoaydarskiy@gmail.com
О. ГАЙДИДЕЙ,
начальник Новоайдарського відділу Сєвєродонецької
місцевої прокуратури,
юрист 1 класу.

Протягом січня-жовтня на обліку в Новоайдарському районному центрі зайнятості перебували 923 особи, які отримали статус
безробітного, з них 600 осіб зареєстровані протягом поточного року. Станом на 01.11.2018 року в центрі зайнятості перебуває 294
безробітних громадянина, з них 9,2% складають службовці, 52% займали робітничі місця, 38,8% виконували некваліфіковані роботи.
Молодь до 35 років склала 30,6% від загальної кількості безробітних, жінки - 49,3%.

З
метою
прискорення
працевлаштування
громадян фахівцями проводилась
інформаційно-роз’яснювальна
робота з керівниками ПОУ
щодо
необхідності
виконання пп. 4 п. 3 ст. 50 Закону України «Про зайнятість
населення», щодо надання
інформації про попит на робочу силу до центру зайнятості.
Так, за 10 місяців поточного
року надійшла 591 вакансія, що
на 52 вакансії більше, ніж за
відповідний період 2017 року.
На 36 збільшилась кількість
роботодавців, які співпрацювали
з центром зайнятості з питань
укомплектування робочих місць,
і склала 147 роботодавців. Рівень
укомплектування вакансій забезпечено на 94,8%.
Працевлаштовані у поточному періоді за направленням
служби зайнятості 568 осіб, з
них безробітних - 363.
Робота фахівців центру
зайнятості
спрямована
на
виконання
активних
програм зайнятості та надання
соціальних послуг, а саме: створення умов для активного пошуку роботи безробітними та
сприяння у працевлаштуванні,
професійна
орієнтація
та

професійне навчання, створення умов для самозайнятості
населення
та
підтримка
підприємницької
ініціативи,
стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на
створення нових робочих місць
(надання компенсації по сплаті
єдиного соціального внеску,
компенсація затрат на виплату заробітної плати), сприяння
зайнятості соціально незахищених осіб, які мають додаткові
гарантії в працевлаштуванні, забезпечення участі безробітних у
громадських роботах та інших
роботах тимчасового характеру.
Протягом 10 місяців до центру зайнятості за сприянням у
працевлаштуванні звернулись 55
учасників АТО. За допомогою
центру зайнятості працевлаштувались 23 особи, у тому числі
шляхом отримання одноразової
допомоги
для
зайняття
підприємницькою діяльністю
одна особа. Даній категорії громадян надаються всі соціальні
послуги, передбачені Законом
України «Про зайнятість населення».
Також у звітному періоді
на обліку в центрі зайнятості
перебували 64 особи з числа
внутрішньо-переміщених
осіб.
Працевлаштовані
в
звітному періоді - 19 осіб,
з них 2 безробітних даної
категорії були працевлаштовані
з компенсацією роботодавцям
витрат на оплату праці. Проходили професійне навчання за
направленням центру зайнятості
з метою подальшого працевлаш-

тування 7 осіб. Брали участь в
громадських роботах та роботах
тимчасового характеру 7 осіб.
Центром зайнятості проводиться стимулювання роботодавців до створення нових
робочих місць та працевлаштування на них громадян, які недостатньо конкурентоспроможні
на ринку праці або створення
робочих місць в пріоритетних
видах
діяльності
шляхом
виплати компенсації суми
єдиного соціального внеску на
загальнообов’язкове
державне страхування за відповідну
особу. Протягом січня-жовтня
2018 року прийнято рішення
про компенсацію роботодавцям суми єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне
страхування по 15 особам.
Для
підвищення
конкурентоспроможності громадян
на ринку праці та забезпечення
роботодавців кваліфікованими
кадрами здійснюється професійна
підготовка,
перепідготовка
та
підвищення
кваліфікації безробітних за
професіями та спеціальностями,
затребуваними на ринку праці.
Так, протягом звітного періоду
проходили навчання за направленням центру зайнятості 182
безробітних. Навчання проходило на базі навчальних
закладів області, у т.ч. Луганському ЦПТО ДЦЗ, Рівненському
ЦПТО ДЦЗ, та безпосередньо на
підприємствах району.
Також в поточному році
одній працюючій особі було
надано ваучер для підвищення

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік
по Муратівській сільській раді
№/№

Вид та назва
регуляторного
акту

Ціль прийняття

1.

Про встановлення місцевих податків і зборів на території
Муратівської сільської
ради на 2020 рік

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

Строк
підготовки

Найменування підрозділу,
відповідального за розроблення
проекту регуляторного акту

ІІ квартал
2019 р.

Виконавчий комітет
Муратівської сільської ради

Н.І. НІЛОВКО, в.о. Муратівського сільського голови.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік
по Побєдівській сільській раді
№/№

Вид та назва
регуляторного
акту

Ціль прийняття

Строк
підготовки

Найменування підрозділу,
відповідального за розроблення
проекту регуляторного акту

1.

Про встановлення місцевих податків і зборів на території
Побєдівської сільської
ради на 2020 рік

Привести у відповідність
до норм чинного законодавства

ІІ квартал
2019 р.

Виконавчий комітет
Побєдівської сільської ради

С.М. ТАТАРКА, Побєдівський сільський голова.

конкурентоспроможності
на
ринку праці шляхом підвищення
кваліфікації за фахом «медсестринство» за кошти Фонду
ЗДССВБ.
В разі відсутності підходящої
роботи центром зайнятості проводиться залучення безробітних
громадян
до
тимчасової
зайнятості шляхом організації
громадських робіт та робіт тимчасового характеру. Дані роботи
організовуються за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, коштів
бюджетів сільських та селищних
рад, коштів роботодавців.
У роботах тимчасового характеру. Всі сільські ради району використали можливість
організації громадських робіт
на своїх територіях. Роботи проводились з впорядкування прилеглих територій, наведення порядку на кладовищах та роботи з
благоустрою.
Для ознайомлення громадян з послугами служби
зайнятості,
законодавством
про зайнятість населення, надання необхідної інформації
про ринок праці та самовизначення в центрі зайнятості
на постійній основі працюють
різноманітні інформаційні та
профконсультаційні семінари,
а саме з техніки пошуку роботи, орієнтації на організацію
підприємницької
діяльності,
профнавчання та тимчасову зайнятість, з запобігання
нелегальній трудовій міграції та
інші.

Для профілактики професійно-кваліфікаційного
дисбалансу на ринку праці велика
увага
приділялась
профорієнтаційній
роботі,
яка в першу чергу була спрямована на учнівську молодь,
як школярів, так і слухачів
професійно-технічних закладів.
За допомогою професійної
діагности та надання інформації
про учбові заклади фахівці
центру зайнятості допомагали
школярам та їх батькам визначитись з вибором майбутньої
професії або спеціальності, враховуючи здібності та нахили
особистості. Слухачам навчальних груп професійно-технічних
закладів надавались навики
складання резюме та співбесіди
з роботодавцем. За січеньжовтень 2018 року фахівцями
центру зайнятості було надано
10560 профорієнтаційних та
профконсультаційних послуг,
з них для учнівської молоді 2118.
На сьогоднішній день служба
зайнятості стає більш мобільною
та працює на вирішення питань
з працевлаштування як безпосередньо в центрі зайнятості,
так і через Інтернет – портал.
На даний час вже є можливість
звернення до центру зайнятості
через електронну чергу, створюються електронні кабінети
роботодавців та безробітних, з
метою надання безперешкодного доступу до послуг служби
зайнятості.
С. КАРТАШОВА,
заступник директора.

Новоайдарська районна державна адміністрація,
фінансове управління Новоайдарської РДА
НАКАЗ
Про затвердження Інструкції з підготовки
бюджетних запитів на 2019 рік
На виконання частини третьої статті 75 Бюджетного кодексу
України, відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації» (із змінами), з метою організації підготовки
проекту районного бюджету на 2019 рік та у зв’язку з необхідністю
запровадження організаційних, фінансових та інших обмежень,
яких зобов’язані дотримуватись розпорядники бюджетних коштів у
процесі підготовки бюджетних запитів, наказую:
1. Затвердити Інструкцію з підготовки бюджетних запитів на
2019 рік, що додається.
2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В. ПЕРОВА, начальник фінансового управління РДА.
Інструкція з підготовки бюджетних запитів та додатки до неї опубліковані на сайті http://ndar.Loga.gov.ua/oda/press/
announcements Новоайдарської районної державної адміністрації
Луганської області.
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26 ноября отметила свой юбилей наша горячо любимая мамочка - ПЕЛИХОВА Галина
Федоровна!
Мы от всей души желаем тебе долголетия, здоровья, счастья и всех благ.
Будь такой же энергичной
и задорной, как мы привыкли
тебя видеть. Мы тебя очень
любим!
Юбилейных 70 — жизни срок
приличный. В любом, мама, возрасте
выглядишь отлично! Пусть не властны будут годы над
тобою, пусть душа останется вечно молодою. В сердце
материнском ласка не стареет, как в детстве, взрослых деток балует, жалеет. Будь счастливой,
мамочка, вовсе не болей, чтоб нам вместе
встретить твой 100-летний юбилей!
Дочери Инна и Марина.
Дорогую бабушку ПЕЛИХОВУ
Галину Федоровну сердечно поздравляем с 70-летием!
Поздравляем тебя в твои
70 лет, твоё мудрое сердце
стучит откровенно, и желаем прожить тебе множество
лет! Ты, бабулечка, — солнце для нас, несомненно! Твои
чуткие руки пусть будут в тепле, а уют окружает пространство. Ну а с близкими будет тебе веселей,
пусть любовь обретёт постоянство!
Внуки Кристина и Коля,
Артем и Даша.
Администрация, профсоюзная организация Новоайдарской санаторной школы-интерната поздравляют своих сотрудников МОСЯЖ Ларису
Александровну, ГРЕЧИШКИНУ Надежду Алексеевну, АНТОНОВУ Елену Александровну, КРАНЦЕВИЧ
Лилиану Алексеевну, БОНДАРЕНКО Валентину
Михайловну, ЛЕПЕЙ Ольгу Валерьевну, КАНДЫБУ
Любовь Михайловну, ТИХАНОВУ Татьяну Васильевну, ЯРОВУЮ Ольгу Алексеевну с Днем рождения!
Пусть этот день красивым будет,
ясным, пусть счастье не обходит никогда. Пусть будет настроение прекрасным, желания пусть сбываются
всегда!
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продам

работа

ДОМ, пгт. Новоайдар, ул. Вишневая (Буденного): газ, свет, вода,
18 соток земли. 066-070-91-79.
ДОМ с усадьбой. 066-052-77-07.
ДОМ, с. Айдар-Николаевка,
050-243-28-80, 050-131-14-97.
однокомнатную КВАРТИРУ,
кв. Шевченко (11-Пятилетки), возможен торг. 095-223-24-27.
МЕБЕЛЬ в гостинную (стенка).
066-962-54-85.
КУКУРУЗУ, ПЛИТЫ, КОЛОСНИКИ б/у. 050-699-06-56.
УЛЬИ новые, б/у, БОЧКУ алюминиевую на 600 л. 066-797-02-51.
КУР-НЕСУШЕК. 050-168-20-21.
УТОК мускусных, гол. - 100 грн.
066-313-25-95.

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

Высокое качество,
точный вес, доставка

ТРЕБУЮТСЯ рабочие строительных специальностей: БЕТОНЩИКИ, КАМЕНЩИКИ, МОНТАЖНИКИ, КРОВЕЛЬЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ.
Работа в с. Колядовка, Новоайдарский р-н. Оплата
высокая, сдельная. Справки по телефону 050-077-55-95.
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»
в Щастинський РЕМ потрібні
електромонтер з експлуатації розподільних
мереж,
КОНТРОЛЕРИ ЕНЕРГОНАГЛЯДУ

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

066-928-50-36

куплю
ЗАВОД купит Мед, воск
постоянно, 099-371-00-31.
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.
Закупка МЕДА, ВОСКА, МЕРВЫ. Обмен ВОЩИНЫ. Продажа ВЕТПРЕПАРАТОВ и
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЯ

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

услуги
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ.
Продажа. Установка. Ремонт.
Обслуживание. 099-336-87-79.
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ.
Установка, ремонт. 066-718-79-40.

Почта «DELIVERY»
Доставка посылок по Украине. Лучшее соотношение
цены и качества.

Тел. 067-627-45-89

www.delivery-auto.com

аренда
Срочно
СНИМУ
ЖИЛЬЕ на ваших условиях (с. Колядовка, Алексеевка, Волкодаево, Новоалександровка Новоайдарского
р-на). Порядочность и своевременную оплату гарантирую. 099-463-73-43.

считать
недействительным
Утерянный военный билет, выданный Новоайдарским РВК на
имя Голева Владимира Владимировича, 31.05.1988 г.р., считать недействительным.

Благодарность

Потеря близкого человека - это трагедия для каждой семьи.
Ушел из жизни близкий, родной и любимый наш человек мама, бабушка
СУВОРОВА Мария Павловна.
Мы благодарны всем, кто оказал нам помощь и пришел проводить в последний путь дорогого нам человека.
Выражаем искреннюю благодарность руководителю КФХ
«Айдар-Овощ» Павлову Алексею Леонидовичу за оказанную
моральную и материальную помощь в организации похорон
нашей мамы и бабушки.
Дети, внуки.

помним...
Год незабвенной памяти той, кто
дорог был при жизни, от тех, кто
помнит и скорбит –
КУДРИНОЙ Маргариты Викторовны
(01.01.1939 г. – 03.12.2017 г.)
Как тяжело порой, что ты ушла.
Не верится, что год прожили без тебя,
и не хватает рядом твоего тепла,
твоей так нужной нам заботы…
Шеховцов М.И., брат Вова,
Лариса, Миша, Назарик,
семья Варениковых.

Новоайдарська райдержадміністрація, районна рада та депутатський корпус висловлюють щирі співчуття депутатам районної
ради Сороковенку Олександру Павловичу та Сороковенку Антону
Павловичу у зв’язку зі втратою найдорожчої людини - люблячої
матері. Розділяємо ваш біль та смуток.
Депутати Новоайдарської районної ради від ПП «Наш край»
висловлюють щирі співчуття Сороковенку Олександру Павловичу та Сороковенку Антону Павловичу з приводу раптової смерті
найдорожчої та найріднішої людини на землі, їхньої мами.
Калмиков С.О., Кошман А.В., Лісняк В.М.,
Свиріда А.А., Степанчук С.А.
Адміністрація та трудовий колектив КЗ «Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» висловлюють глибоке співчуття бухгалтеру школи Декіній Марині
Анатоліївні з приводу передчасної смерті її матері.
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1 грудня. Який перший день грудня, така
і вся зима буде.
3 грудня. Прокла. Коли 3 грудня йде сніг,
то 3 червня піде дощ. Якщо заспівав снігур,
а сорока лізе під стріху - бути завірюсі.
4 грудня – Введення у храм Пресвятої
Богородиці. У народі це свято здавна пов’язували з початком справжньої зими. Вважалося, якщо сніг випаде до Введення – він
обов’язково розтане. А коли після Введення
сніг піде – то настане зима. Існували й інші
прикмети: скільки на Введення води, стільки на Юрія трави, якщо на Введення є вода,
то буде в мисці молоко
5 грудня – Прокопа. У давнину цього
дня на шляхах ставили віхи, щоб подорожні
не збилися з дороги.
6 грудня – канун святої Катерини. З
цього вечора дівчата починали ворожити.
Сільські люди святкували зміну пори року,
становлення санного шляху по снігу, по льоду.
7 грудня – Великомучениці Катерини.
День Катерини називали святом «дівочої
долі». Сподіваючись на розуміння й допомогу святої, жіноцтво просило її про щасливий шлюб та злагоду в сім’ї. З днем пам’яті
християнської святої Катерини в молоді, насамперед, пов’язане ворожіння. На Катерини вже приходила справжня зима з мороза-

ми і снігом, тому й говорили: Прийшла
Катерина – ховайся під перину.
9 грудня – Георгія Побідоносця,
Єгорія, Юрія холодного, Юріїв день.
Одна з легенд мовить, що Георгій переміг
страшного змія – дракона. На честь цієї
події й запроваджено свято. Який день на
Юрія, така й зима. Дівчата цього вечора ходили слухати у колодязі: якщо вода не хвилюється, спокійна – і зима тиха та тепла. А
якщо чути клекіт – чекай сильних морозів
та заметілі.
13 грудня – Святого апостола Андрія
Первозванного. У цей день жінки намагалися не пекти хліба, не шити і не прясти, а
молоді дівчата збавлялись всілякими ворожіннями. «На Андрія – дівкам надія».
14 грудня – Святого пророка Наума.
Пророк Наум, за народними віруваннями, покровитель знань і доброчинства.
17 грудня – Великомучениці Варвари.
Святкують тільки жінки. У цей день дівчата
готували вареники з маком чи з сиром, серед
яких обов’язково мали бути й «пірхуни» –
заправлені борошном. Частуючи хлопців,
стежили, кому втрапить такий виріб. Відтак
невдаху довгий час дражнили «пірхуном».
18 грудня – Преподобного Сави Освященного. Жінки збиралися в рукодільні гурти, бо прийшла пора «і савити, і варварити, і
куделю кучматити».
19 грудня – Святого Миколая Чудотворця. Всі три свята – Варвари, Сави та Ми-

коли – називали миколаїними святами. На
відміну від весняного (22 травня), зимового Миколая відзначали особливо урочисто.
Вважалося, що він захисник усіх бідних і
знедолених. Та найбільше його пошановували діти, для яких він був почесним охоронцем.
20 грудня – Амвросія, Андросія. Кожна
дівчина мала приміряти до себе 12 одежин і
одягти найзручнішу.
22 грудня – Зачаття Святої Анни. Від
Ганни зима набирає розгін. «З Ганниного
дня жінки починали готуватися до Різдва
– білили хати, прибирали оселі і посилено
годували свиней, щоб мати свіжину до свят.
25 грудня – Преподобного Спиридона
Чудотворця. В цей день прогнозували погоду на цілий наступний рік. Кожен день
від Спиридона повинен відповідати погоді
чергового місяця: 26 грудня прогнозували
січень, 27 – лютий, і так аж до Різдва. Тому
протягом дванадцяти днів запам’ятовували
всі примхи погоди, щоб визначити, яким
буде рік.
26 грудня – Євстрата. Починають різати
птицю та колоти свиней, готуючись до Різдвяних свят.
29 грудня – Аггея. Якщо сніг привалив
впритул до парканів на Аггея – невдале літо,
якщо залишається проміжок – на врожайне. На Аггея сильний мороз – буде він аж
до Хрещення (19 січня), рясний іній – свята
будуть теплими.

Декабрь 2018 года будет одним из самых
радостных и счастливых. Во-первых, предпраздничное настроение, во-вторых, ожидание, что все плохое позади, ведь в новом
году можно начать жизнь с нового листа.
Овен. В декабре Овны будут много путешествовать. В конце месяца большинство
представителей этого знака Зодиака решатся на серьезный разговор с начальством по
поводу повышения заработной платы или
карьерного роста. Но при этом Овны не будут
полностью загружены работой, у них найдется время для вечеринок, а также для романтических вечеров с любимым человеком. В конце месяца проведут много времени с семьей.
Телец. Весь последний месяц года Тельцы будут доделывать недоделанное, возможны и неприятные дела, например, отдать долг
или же обратиться за консультацией к врачу.
Большое значение для этого знака Зодиака в
конце года займет романтика – увеличится
вероятность завести отношения на стороне.
С середины месяца Тельцы будут заняты планированием новогоднего отдыха, который будет увлекательным и запоминающимся.

Близнецы. Практически весь декабрь
Близнецы будут заниматься вопросами личного и делового партнера. В последней декаде месяца встанет остро вопрос финансов.
Накануне праздника прекрасные представительницы этого знака встретят свою любовь.
Именно с этим человеком они и встретят
Новый год.
Рак. Придется оказаться в эпицентре семейных событий – они должны будут примирить поссорившихся родителей, оказать
материальную помощь близким родственникам и эмоциональную – своему партнеру
по браку. Важно заняться оздоровлением в
домашних условиях, а при необходимости –
обратиться и к врачу.
Лев. Декабрь будет особенным! Именно
в этот период они смогут реализовать задуманное и наверстать упущенное. В любви
тоже не все однозначно – Лев готов пойти на
некоторые жертвы ради своей второй половинки, но в рамках допустимого, из-за чего
могут возникнуть конфликты на почве ревности.
Дева. Начало декабря пройдет относительно спокойно, но уже с середины месяца
им придется разрываться между домашними
хлопотами и бизнесом. Девы смогут посетить театры и выставки, стать участником
зрелищных мероприятий, и самое приятное
— устроить романтическое свидание для
своей второй половинки.
Весы. Этому знаку Зодиака в декабре скучать не придется – они будут постоянно в
движении. Конец года подарит этому знаку
Зодиака приятный сюрприз – встречу с давним другом, по совместительству и бывшей
любовью. Могут вспыхнуть былые чувства.
Скорпион. В декабре Скорпионы будут
много работать, чтобы была возможность на
новогодние праздники отправиться в приятное путешествие за границу со своей семьей
или второй половинкой.

Стрелец. Стрельцам все будут постоянно
навязывать правильное поведение: родители
станут советовать, с кем лучше общаться,
друзья – куда выгодней потратить деньги, а
вторая половинка – кого выбрать в качестве
делового партнера. В конце декабря одинокие Стрельцы могут рассчитывать на романтическое знакомство. Возможны серьезные
отношения. Тем же, кто имеет пару, рекомендуется уделять своей второй половинке
больше внимания, дорогой новогодний подарок станет приятным для нее сюрпризом.
Козерог. Декабрь – отличное время для
смены прически и гардероба. У одиноких
Козерогов может развиться бурный роман.
Однако не стоит слепо верить словам нового знакомого, он преследует меркантильные
цели.У семейных представителей этого знака в отношениях со второй половинкой будет
полная идиллия. В финансовом плане могут
возникнуть мелкие неприятности, но к концу месяца они сами исчезнут.
Водолей. Все хлопоты позади, впереди
только самое приятное. Главное в декабре
не расслабляться – сделать последний рывок
перед финишем – постараться заключить договор с неуступчивым партнером, подписать
заявление на отпуск у начальства и, конечно
же, простить тех, на кого в обиде. В личной
жизни в декабре затишье, но это перед большим событием – одинокие представители
данного знака встретят свою вторую половинку, а те, кто имеет пару, решат заключить
брак или же зачать малыша.
Рыбы. Декабрь порадует тихим и спокойным течением жизни, без потрясений и
неприятных событий. Появится много свободного времени на работе, поэтому они
решатся открыть свое дело и не прогадают.
Оно будет довольно прибыльным. В конце
месяца можно будет безбоязненно тратить
деньги, как на себя, так и на близких людей.
В минусе Рыбы не будут.
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