
3 грудня в.о. голови Луганської обласної державної 
адміністрації – керівник обласної військово-цивільної 
адміністрації Сергій Філь та голова Тернопільської 
облдержадміністрації Степан Барна підписали Угоду про 
налагодження партнерських відносин і співпраці між 
Тернопільською та Луганською облдержадміністраціями.

1 мільйон 217 тисяч тонн 
зернових та зернобобових культур 

зібрано цьогоріч на Луганщині.
ukurier.gov.ua

 

РАЦС -  місце, де 
скріплюються серця!

= У наступному номері =
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№ 99-100  (10222-10223)

   День Збройних Сил України
Шановні військовослужбовці!

Новоайдарська районна державна адміністрація та рай-
онна рада сердечно вітають вас зі святом - Днем Збройних сил України.

День Збройних сил України - це насамперед свято на честь тих, хто 
нині захищає територію нашої країни від ворогів, піклується про без-
пеку та зміцнення обороноздатності Української держави. Це свято 
хоробрих військовослужбовців, завдяки незламному духу яких наша 
країна досі лишається суверенною незалежною державою. Переконані, 
що навіть у найскладніших умовах ви залишитеся вірними присязі, 
спрямуєте всі свої сили й професійну майстерність на підтримання 
високої бойової готовності, дисципліни та організованості.

Ми звертаємося до чоловіків, які призвані до Збройних сил України 
і захищають нашу землю від агресора. Сьогодні ваше свято, бо 
українське військо сильне вами. Ваші мужність та сила здатні подола-
ти будь-які перешкоди. Ми вдячні всім, хто захищає нашу рідну зем-
лю від ворожих військ, хто став на захист Вітчизни за першим її по-
кликом!

 Бажаємо вам добра, родинної злагоди, здоров’я, щастя й нових звер-
шень у благородній справі служіння Україні та її народові. Козацької 
мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, незламної сили 
волі та віри у власні сили. Нехай оптимізм, спокій та гарний настрій 
завжди крокують поряд. Мирного неба, благополуччя та процвітання 
нашій державі!

  
    Голова районної                                       Голова районної
    держадміністрації                                    ради
    В.В. СеРГієнко.                                    В.В. МАкоГон.
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Прийміть найщиріші вітання з Днем 
місцевого самоврядування. Це свято 
яскраво підтверджує активну участь 
громади в управлінні державою та висо-
ку роль вашої справи.

Становлення нашої країни як 
незалежної держави у великій мірі 
пов’язано з розвитком місцевої 
ініціативи, зростанням ролі грома-
ди та відповідальності кожного її чле-
на за долю свого рідного краю. У час, 
коли перед державою стоїть багато 
викликів, необхідно докласти зусиль 

задля відродження довіри суспільства 
до влади.

Ваша наполеглива праця, компе-
тентність і професіоналізм є важливим 
внеском у розвиток держави.

Від усього серця бажаю всім 
міцного здоров’я, наснаги, витрим-
ки, оптимізму. Нехай професійність та 
досвід, творче ставлення до виконання 
своїх професійних обов’язків сприяють 
розбудові й розвитку міст і сіл України.

З повагою, народний 
депутат України – Віталій курило!

   День місцевого 
самоврядування
Шановні новоайдарці!

Від імені Новоайдарської районної державної 
адміністрації та районної ради прийміть сердечні 
вітання з нагоди державного свята - Дня місцевого 
самоврядування.

Це свято нашої громади, громади кожно-
го села, селища та міста, кожного їх мешканця. 
Відзначення його є підтвердженням самоврядних 
традицій багатьох поколінь українців, реалізації їх 
права брати участь в управлінні державними спра-
вами на місцевому рівні.

Уклін і шана вам за самовіддану щоденну пра-
цю, високу активність у громадсько-політичному 
житті, непереборне бажання та здатність здолати 
усі негаразди. Особливі слова подяки ветеранам 
місцевого самоврядування, які віддали частину 
своєї душі в його становлення та розвиток.

Сердечно бажаємо кожній родині, кожному меш-
канцю міцного здоров’я, достатку й благополуччя.

Нехай усі життєві негаразди обходять вас сторо-
ною, а непохитна віра у щасливе майбутнє рідного 
краю й України додають усім нам сили та наснаги!

Голова районної                            Голова районної
держадміністрації                         ради
В.В. СеРГієнко.                         В.В. МАкоГон.
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Шановні працівники органів місцевого 
самоврядування, депутати місцевих рад!

Продолжается подписка на районную газету «Вісник Новоайдарщини»                              
на 2019 год! 

Стоимость:
 12 мес. – 300 грн. (индекс - 86811)
6 мес. – 150 грн. (индекс - 86810)
1 мес. – 30 грн. (индекс - 61419)

В новом году Вас ждет еще больше интересных новостей, ярких репор-
тажей, увлекательных бесед и ценных советов!          

Оставайтесь с нами! Мы ценим вашу поддержку!

Натхненно працюєм на благо громади, 
Ми пишем сторінки районної спадщини:

Історії з фото, концерти, поради - 
Це все є у "Віснику Новоайдарщини"!



      
2 «ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        №  99-100      7  ГРУДНЯ      2018 р.

 На порядок денний винесено 
31 питання. 

Бюджет. Виконання  рай-
онного кошторису за 9 місяців 
2018 року склало по доходах 
253 989,79386 тис. грн, у тому 
числі по загальному фонду - 241 
889,68029 тис. грн., спеціальному 
фонду – 12 100,11357 тис. грн, по 
видатках – в обсязі 23532,29669 
тис. грн., в тому числі по: загаль-
ному фонду – 2157,88646 тис. 
грн., спеціальному фонду – 24 
244,41023 тис. грн.

Станом на 01.10.2018 р. по рів-
нях бюджету виконання доходної 

частини бюджету (без урахування 
трансфертів) до плану з ураху-
ванням змін становить: районний 
бюджет –  116,6%  (+7 839,445 тис. 
грн), селищний бюджет – 102,1%  
(+125,573 тис. грн), сільський бю-
джет –   103,9%   (+477,111 тис. 
грн), бюджет м. Щастя –   84,9%    
(-690,278 тис. грн).

За рахунок районного бюджету 
підвищена  вартість харчування 
1 діто / дня з 1 січня 2019 року в 

загальноосвітніх навчальних за-
кладах освіти в межах 10 грн 40 
коп., в оздоровчий період - 27 грн; 
дитячих садках - 40 грн., в період 
оздоровлення- 43 грн; яслах – 35 
грн., в період оздоровлення - 38 
грн.

Виділена  субвенція, тобто 
кошти, Новоайдарській селищ-
ній раді з районного бюджету на 
придбання службового житла лі-
карю-отоларингологу Новоайдар-
ського РТМО.

Комунальні підприємства 
та власність.  Затверджено Ста-
тут Новоайдарського районного 

комунального підприємства тех-
нічної інвентаризації у новій ре-
дакції, у зв’язку зі змінами у зако-
нодавстві.

Надано згоду Новоайдарсько-
му ЦПМСД на списання будівлі 
амбулаторії загальної практики – 
сімейної медицини в с. Колядівка, 
1924 року побудови, загальною 
площею 114,6 м.

Прийнято Положення про кон-
курс на посаду керівника КЗ ЗОШ 

Новоайдарської районної ради. 
Передбачено, що призначення 
директорів шкіл буде відбуватись 
на конкурсній основі. До складу  
конкурсної комісії будуть входи-
ти представники відділу освіти, 
батьківської ради, члени педаго-
гічного колективу школи.

Надано право постійного ко-
ристування земельною ділянкою, 
що знаходиться під будівлею з 
прибудовами та спорудами Ново-
айдарського територіального цен-
тру соціального обслуговуван-
ня за адресою: смт. Новоайдар,               
вул. Банківська, буд. 31, площею 
0,254 га.

Проголосували депутати за 
створення комунального неко-
мерційного підприємства «Но-
воайдарський центр первинної 
медико–санітарної допомоги» 
шляхом реорганізації (перетво-
рення) юридичної особи. Це не-
обхідний крок у реалізації медич-
ної реформи.

Така ж процедура торкнулась 
і нашого підприємства – редак-
ції газети. На виконання Закону 
України «Про реформування дер-
жавних та комунальних друкова-
них ЗМІ», районна рада прийня-
ла рішення про вихід зі складу 
засновників газети та редакціі з 
одночасним введенням до скла-
ду засновників юридичної особи 
членів трудового колективу РКП 
«Редакція газети «Вестник Ново-
айдарщины».  Редакція перестає 
бути комунальним підприєм-
ством та починає свій шлях пере-
творення у самостійний субʼєкт 
господарювання із збереженням 
назви, мови видання і тематич-
ної спрямованості друкованого 
засобу масової інформації. Зов-
сім скоро ми станемо ТОВ. Тобто 
розраховувати зможемо тільки на 
себе та на наших читачів.

Районні програми. Прийнята 
Програма економічного і соціаль-
ного розвитку Новоайдарського 
району  на 2019  рік.  Головною 
метою Програми є підвищення 
рівня і якості життєдіяльності на-
селення; впровадження активних 
структурних перетворень з одно-

часним утриманням темпів еко-
номічного зростання; розвиток 
соціальної та гуманітарної сфери, 
створення умов для гармонійно-
го розвитку особистості. Текст 
програми доволі об’ємний, біля 
200 сторінок, тому ознайомитись 
з ним можна на офіційному сайті 
райради.

Програмою розвитку фізичної 
культури та спорту на 2017–2021 
роки передбачені винагороди 
спортсменам району, які посіли 
перше–третє місце у спортивних 
змаганнях різних рівнів. Район-
ні змагання: І місце - 200 грн.; ІІ 
місце - 150 грн.; ІІІ місце - 100 
грн. Зональні: І місце - 300 грн.; 
ІІ місце - 250 грн.; ІІІ місце - 200 
грн. Обласні: І місце - 400 грн.; 
ІІ  місце - 350 грн.; ІІІ місце - 300 
грн. Всеукраїнські: І місце - 500 
грн.; ІІ місце - 450 грн.; ІІІ місце 
- 400 грн. До 130 грн. на добу бу-
дуть отримувати спортсмени, які 
виїжджатимуть на змагання.  

Затверджена  Комплексна про-
грама формування позитивного 
іміджу Новоайдарського району 
на 2019–2021 роки. Метою про-
грами є поширення позитивної 
інформації щодо Новоайдарщи-
ни, яка має значний сільсько-
господарський потенціал, багату 
культуру та історію. Найближчою 
важливою подією, що відбудеть-
ся в районі, стане обласний етап 
фестивалю «Байбак-фест». Очі-
кується приїзд великої чисельно-
сті гостей.

Ціла низка програм була прий- 
нята в новій редакції, а саме, Про-
грама соціального захисту враз-
ливих верств населення, ветеранів 
війни, праці, військової служби, 
пенсіонерів та громадян похилого 
віку на 2017-2021 роки; Програ-
ма організаційного і фінансового 
забезпечення відпочинку та оздо-

ровлення дітей Новоайдарського 
району на 2016-2020 роки; Район-
на програма розвитку публічних 
бібліотек Новоайдарського рай-
ону на 2017-2020 роки, Програма 
розвитку української мови, куль-
тури та національної свідомості 
громадян України на території 
Новоайдарського району та інші.

Після розгляду всіх питань 
порядку денного, В. Макогон за-
читав два звернення до районної 
ради. Перше від Новоайдарської 
селищної ради щодо виділення  
субвенції у розмірі 6 млн грн. 
на ремонт доріг. Але кошторис 
2019 року буде розглядатись на 
наступній сесії, тому вирішення 
цього питання відкладено. Дру-
ге звернення від громадськості 
Новоайдару з пропозицією щодо 
присвоєння парку чи вулиці імені 
Є. Щищенка. Але це компетенція 
селищної ради, на балансі якої 
знаходяться і вулиці, і парки.

Зі всіма рішеннями та про-
токолами поіменного голосу-
вання можна ознайомитись на 
офіційному сайті районної ради:              
naydar-rada.gov.ua

І. КРАСНОЩОКОВА.

29 листопада відбулась 21 сесія Новоайдарської районної ради 
сьомого скликання на чолі з головою райради В. Макогоном. На 
сесію прибуло 25 депутатів. Секретарем обрано В. Лісняк.

В роботі взяли участь голова Новоайдарської 
райдержадміністрації В Сергієнко, заступник голови РДА Т. Но-
викова, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, 
комунальних підприємств та бюджетних установ.

Стаття 16. Одноразова грошова 
допомога у разі загибелі (смерті), 
інвалідності або часткової втрати 
працездатності без встановлення 
інвалідності військовослужбовців, 
військовозобов'язаних та резервіс-
тів, які призвані на навчальні (або 
перевірочні) та спеціальні збори 
чи для проходження служби у вій-
ськовому резерві.

1. Одноразова грошова допо-
мога у разі загибелі (смерті), ін-
валідності або часткової втрати 
працездатності без встановлення 
інвалідності військовослужбовців, 
військовозобов'язаних та резер-
вістів, які призвані на навчальні 
(або перевірочні) та спеціальні 
збори чи для проходження служби 
у військовому резерві (далі - одно-
разова грошова допомога), - га-
рантована державою виплата, що 
здійснюється особам, які згідно з 
цим Законом мають право на її от-
римання.

2. Одноразова грошова допомо-
га призначається і виплачується у 
разі:

1) загибелі (смерті) військово- 
службовця під час виконання ним 
обов'язків військової служби або 
внаслідок захворювання, пов'яза-
ного з виконанням ним обов'язків 
військової служби, або смерті осо-
би, звільненої з військової служби, 
протягом року пісня звільнення її 
з військової служби, якщо смерть 
настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва, захворювання, 
пов'язаних з виконанням обов'яз-
ків військової служби;

2) смерті військовослужбовця, 
що настала в період проходження 
ним військової служби або внас-
лідок захворювання чи нещасного 
випадку, що мали місце в період 
проходження ним військової служ-
би, або смерті особи, звільненої 
з військової служби, протягом 
року після звільнення її з військо-
вої служби, якщо смерть настала 
внаслідок поранення, контузії, ка-
ліцтва, захворювання, нещасного 
випадку, пов'язаних з проходжен-
ням військової служби;

3) загибелі (смерті) військово-

зобов'язаного або резервіста, якого 
призвано на навчальні (або переві-
рочні) та спеціальні збори чи для 
проходження служби у військо-
вому резерві, що настала під час 
виконання обов'язків військової 
служби або служби у військовому 
резерві;

4) встановлення військовослуж-
бовцю (крім військовослужбовців 
строкової служби) інвалідності, 
що настала внаслідок поранення 
(контузії, травми або каліцтва), от-
риманого ним під час виконання 
обов'язків військової служби або 
внаслідок захворювання, пов'яза-
ного з виконанням ним обов'язків 
військової служби, чи встановлен-
ня інвалідності особі після її звіль-
нення з військової служби внаслі-
док причин, зазначених у цьому 
підпункті;

5) встановлення військовослуж-
бовцю (крім військовослужбовців 
строкової служби) інвалідності, 
що настала в період проходження 
ним військової служби або внас-
лідок захворювання, пов'язаного 
з проходженням ним військової 
служби, або встановлення особі, 
звільненій з військової служби, 
інвалідності не пізніше ніж через 
три місяці після звільнення її з вій-
ськової служби чи після закінчення 
тримісячного строку, але внаслідок 
захворювання або нещасного ви-
падку, що мали місце в період про-
ходження зазначеної служби;

6) встановлення військово- 
службовцю строкової військової 
служби, військовозобов'язаному 
або резервісту, якого призвано 
на навчальні (або перевірочні) 
та спеціальні збори чи для про-
ходження служби у військовому 
резерві, інвалідності, що настала 
внаслідок поранення (контузії, 
травми або каліцтва), заподіяно-
го військовослужбовцю строкової 
військової служби, військовозо-
бов'язаному або резервісту при 
виконанні обов'язків військової 
служби або служби у військово-
му резерві, або не пізніше ніж 
через три місяці після звільнення 
із служби, закінчення зборів, про-
ходження служби у військовому 
резерві, але внаслідок захворю-
вання або нещасного випадку, що 
мали місце в період проходження 
строкової військової служби, цих 
зборів, служби у військовому ре-
зерві;

7) отримання військовослуж-
бовцем поранення (контузії, трав-
ми або каліцтва), захворювання 
під час виконання ним обов'язків 
військової служби, що призвело 
до часткової втрати працездатно-
сті без встановлення йому інвалід-
ності, а також особою, звільненою 
з військової служби, яка частково 
втратила працездатність внаслі-
док зазначених причин, але не 
пізніше ніж через три місяці після 
звільнення її з військової служби;

8) отримання військовослуж-
бовцем строкової військової служ-
би поранення (контузії, травми або 
каліцтва), захворювання у період 
проходження ним строкової вій-
ськової служби, що призвело до 
часткової втрати працездатності 
без встановлення йому інвалідно-
сті, а також особою, звільненою із 
строкової військової служби, яка 
частково втратила працездатність 
внаслідок зазначених причин, 
пов'язаних з проходженням вій-
ськової служби, але не пізніше ніж 
через три місяці після звільнення 
її із строкової військової служби;

9) отримання військовозобов'я-
заним, якого призвано на навчаль-
ні (або перевірочні) та спеціальні 
збори, або резервістом поранення 
(контузії, травми або каліцтва), 
захворювання під час виконання 
обов'язків військової служби або 
служби у військовому резерві, 
що призвело до часткової втрати 
працездатності без встановлення 
йому інвалідності в період про-
ходження зборів чи служби у вій-
ськовому резерві або не пізніше 
ніж через три МІСЯЦІ після закін-
чення таких зборів чи виконання 
резервістом обов'язків служби у 
військовому резерві.

Н. МЕТРОПАН, головний 
спеціаліст командування 

Новоайдарського РВК, 
службовець ЗСУ.

 

13 жовтня 2018 року вступив в дію Закон України «Про внесен-
ня змін до деяких законів України щодо підвищення соціального за-
хисту військовослужбовців». Новоайдарський районний військовий 
комісаріат інформує щодо гарантованих державою правових засад 
у зв'язку з внесеними змінами.
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Введение военного положения 

26 ноября Верховная Рада поддержала Указ Президента 
Украины № 393 от 26.11.2018 о введении военного положения 
сроком на 30 дней в 10 областях, среди которых и Луганская 
область. Во избежание недоразумений и распространения лиш-
них слухов Новоайдарский поселковый совет хотел бы дать 
разъяснения, что означает введение военного положения для 
наших жителей.
Недавнее нападение на украинские корабли в Азовском море 

– полностью подтвержденный факт агрессии со стороны регу-
лярных войск Российской Федерации. Такие нападения случа-
лись и раньше на территории Донецкой и Луганской областей 
и Автономной Республики Крым. Однако последнее нападение 
было осуществлено под флагами РФ открыто и нескрываемо. 
Все это и стало последним фактом для введения военного по-
ложения. 
Военное положение вводится исключительно для обеспече-

ния нашей безопасности. Указом Президента предусмотрены 
всего несколько пунктов из 24-х, которые прописаны в Законе 
Украины «О правовом режиме военного положения». Никакие 
ограничения прав граждан не предусмотрены. Это сознатель-
ная позиция главы государства - минимизировать влияние си-
туации на гражданское население. Большинство мероприятий, 
попадающих под действие этого Указа, относится к компетен-
ции ВСУ, Нацгвардии, СБУ и Министерства внутренних дел, 
а также к координации действий между ними. Гражданского 
населения они не касаются.
Сохраняйте спокойствие и адекватно реагируйте на ситуацию. 

Продукты из магазинов никуда не денутся. Все ранее запла-
нированные праздники будут проведены. Пенсии, зарплаты и 
другие социальные выплаты будут и в дальнейшем выплачи-
ваться. Все предприятия работают в обычном режиме. Ограни-
чения передвижения на автотранспорте по территории нашей 
области не вводится, проезд также остается круглосуточным. 
Никто не собирается отбирать у граждан автомобили и другое 
имущество. Никакой трудовой повинности, никакого расквар-
тирования войск в частные помещения. Пока только речь идет 
о новых этапах мобилизации, о сборах резервистов, которые 
проводились ежегодно и до введения военного положения. На 
данный момент главным требованием к жителям Новоайдар- 
ского района, во время военного положения – обязательно при 
себе иметь документы, удостоверяющие личность, в период с 
22.00 до 06.00 часов. 
Хотелось бы также отметить, что большинство людей уже 

понимают, кто виновник этой войны. Российская Федерация 
развязала и продолжает вести гибридную войну против всего 
цивилизованного мира. Сейчас уже нельзя сравнивать события 
2014 года, когда население Украины было дезориентировано, 
с 2018 годом. В настоящее время большинство населения по-
ддерживает введение военного положения для обеспечения              
своей безопасности и сохранения территориальной целост- 
ности Украины. 
Будьте бдительны. Сейчас вражеская агентура пытается ра-

спространить ложную информацию и посеять панику среди на-
селения. Не паникуйте, сохраняйте спокойствие, не доверяйте 
провокаторам. Украина победит!

Обеспечение безопасности дорожного движения    

Новоайдарский поселковый совет для содержания в надлежа-
щем состоянии дорог и пешеходных дорожек в зимнюю пору 
года выделил дополнительные средства из местного бюджета. 
Для предотвращения и своевременного реагирования на слож-
ные погодные условия (обледенение, гололедица и т.п.) на тер-
ритории поселкового совета на прошлой неделе уже дважды 
проводилась чистка дорог и посыпка песчано-солевой смесью. 
Силами коммунального предприятия «Новоайдарское СКП» 
было обеспечено безопасное движение для автомобилистов и 
пешеходов.
Также хотелось отметить, что в этом году благодаря содей-

ствию общественной организации и ПРООН для уборки и чи-
стки тротуаров от снега была приобретена спецтехника, кото-
рая будет использоваться предстоящей зимой. 

Бродячие собаки   

Проблема наличия бездомных собак в настоящий момент 
очень актуальна. Большинство бродячих собак на совести лю-
дей, которым сначала жалко этих животных, но потом они их 
выпускают на улицу, подвергая опасности других жителей, а 
особенно детей.
Новоайдарский поселковый совет прислушивается к мнению 

местных жителей и планирует провести ряд мероприятий, ко-
торые бы предотвратили размножение брошенных животных 
гуманными методами. Для этого будут задействованы службы, 
занимающиеся отловом, стерилизацией дворняг для уменьше-
ния их популяции и чипированием - самым легким в приме-
нении, безболезненным и безопасным методом идентификации 
животных. Практически вся Европа чипирует животных, и это 
уже стало нормой, общепринятым и обязательным условием.

И. ШОПИН, Новоайдарский поселковый голова.

Множество народных мудростей, 
примет, пословиц и поговорок связа-
но с деревьями. В народе считается, 
что настоящий мужчина должен по-
строить дом, вырастить сына и поса-
дить дерево.Хотя, наверное,  каждый 
человек должен посадить дерево, и 
если посаженные нами деревья от-
зовутся в будущем зеленой листвой, 
это будет нашим добрым деянием 
для природы, перед которой мы в 
большом долгу. Так, скорее всего, 
и подумали те люди, о которых мы 
сейчас вам расскажем.

Недавно в районной газете в ко-
лонке поселкового совета появилась 
информация о том, что жители по-
селка проявили инициативу, решив 
своими силами создать аллею де-
ревьев на своей улице. Мы решили 
узнать, кто же эти герои, организа-
торы такого благородного дела.

Оказалось, что облагородить при-
легающий пустырь решили жители 
улицы Песчаная Неля Бондар и ее 
соседка Елена Некрасова со своими 
семьями, а также жители улицы Не-
зависимости Елена Шумская, Рус-

лана Антипова, Тамара Синицына и 
Надежда Кашкарова, тоже со свои-
ми семьями. – Жаль, что хорошая 
земля пустовала, зарастала сорня-
ками, - говорят активисты. – Навер-
ное, пришло время что-то изменить. 
А если хочется менять, начинаем с 
себя, своим примером показываем, 
что все действительно в наших ру-
ках.

Неравнодушные жители улиц Пе-
счаная и Независимоти обратились в 
Новоайдарское лесничество, чтобы 
приобрести саженцы деревьев – 
липы и ореха. Остановились на этих 
двух видах по тем причинам, что 
липа не только радует своим благоу-
ханием, но является лекарственным 
растением, а плоды орехов, тоже, 
кстати, очень полезные, радуют ре-
бят, да и взрослых своими вкусовы-
ми качествами. Но прежде, конечно, 
подготовили место для будущей ал-
леи, освободив от мусора и сорня-
ков, проведя для этого самый насто-
ящий совместный субботник.

Посадка зеленых саженцев 
прошла интересно и весело, можно 

сказать, по-семейному. Вооружив-
шись лопатами и лейками, радо-
стные жители ул.  Песчаной и Не-
зависимости отправились к месту 
будущей цветущей зеленой аллеи.  
Все тщательно выбирали себе са-
женец и дружно шли его сажать. 
Детишки активно помогали роди-
телям, бабушкам и дедушкам – при-
держать деревце ровно, пока кто-то 
закапывает корни, принести воду 
для полива. 

Сюда пришли те, кому небезраз-
лично благоустройство родного по-
селка, кто желает принять участие 
в его озеленении.  Всего было вы-
сажено около 80 саженцев ореха и 
липы. В будущем они обязательно 
порадуют своей красотой не только 
жителей этих двух улиц, а и всех 
новоайдарцев. Наши активисты 
уверены, что эта аллея обязательно 
станет одной из визитных карточек 
Новоайдара и одним их любимых 
мест отдыха и единения с природой 
для детей и взрослых.

М. ТИХОНОВА.

Дерево издревле считается символом жизни, жизненной силы. Вы, наверное, не раз слышали, а, может, 
даже и сами пытались составить свое генеалогическое древо, где от ствола, означающего родителей, в 
разные стороны расходятся ветви-дети, которые и сами дают ростки новой жизни.

«Сьогодні на органи місцевого 
самоврядування покладена велика 
відповідальність за соціально-еко-
номічний стан територіальних гро-
мад, за благополуччя їхніх жителів, 
за створення комфортних умов для 
проживання мешканців сіл, селищ, 
міст, що в кінцевому результаті 
зробить нашу державу сильною та 
заможною, бо нічого на світі не-
має краще нашої землі, - говорить 
Валентина Михайлівна. – І я хочу 
зробити свій посильний внесок у 
розвиток рідного села, району, краї-                                                                           
ни».

Мешкає В.М. Лісняк в селі Ко-
лядівка. Односельці інакше як 
чуйною, доброзичливою та не-
байдужою  людиною Валентину 
Михайлівну не називають. Вона 
народилася й виросла тут, в Коля-
дівці, і все своє життя присвятила 
Малій Батьківщині. Тому не дивно, 
що знає кожного мешканця, з по-
вагою ставиться до всіх своїх од-
носельців. Багато років своєї про-
фесійної діяльності  В. М. Лісняк 
присвятила педагогіці: працювала 
вчителем, очолювала колектив Ко-
лядівської середньої школи. Зараз 
окрім того, що є депутатом районної 
ради, очолює первинну ветеранську 
організацію села. Але яку б посаду 
вона не обіймала, її головними яко-
стями залишаються любов та повага 
до людей.

Ветеранам Колядівки нема чим 
дорікнути Валентині Михайлівні. 
Вона чуйна, доброзичлива, терпляча  
та уважна до кожного з них, нікого 
не забуває, навідується, дізнається 
й про справи, й про здоров’я, й про 
проблеми. Ні для кого не жалкує 
вона доброго слова.

Депутат Лісняк є членом постій-
ної комісії з питань освіти, науки, 
молоді та спорту. В цій якості була 
серед членів комісії з перевірки го-
товності навчальних закладів рай-
ону до нового навчального року. 
«Я була вражена, наскільки якісно 
підготувалися колективи шкіл, дитя-
чих садочків. Сама багато років була 

директором школи, тому не з чуток 
знаю, що це таке – підготувати шко-
лу до зустрічі учнів, садочки – для 
вихованців. Це – колосальна праця». 

За час депутатства Валентина 
Михайлівна не пропустила жодної 
сесії, жодного засідання комісій! На 

сесії її часто обирають секретарем 
засідання.  «А як же інакше? – го-
ворить вона. – Раз мені довірили, 
то маю працювати. Дістатися Ново-
айдару з Колядівки не завжди буває 
зручно. Та я вже звикла. Тож це для 
мене – не перешкода».

На питання: чого б найбільше 
хотілося досягти на посаді депутата 
для односельців? Відповідає: «Від-
ремонтувати дороги та лікарню,а 
також допомогти людям знайти ро-
боту, адже в селі багато людей, які 
можуть та хочуть працювати, але 
просто нема де». 

І одна з її мрій починає здійсню-
ватись! В Колядівці за кошти держ-
бюджету розпочалось будівництво 
лікарні! Зараз будівельна бригада 
заливає фундамент.

«Звичайно, хотілось би виріши-
ти й болюче питання з дорогами, бо 
це дуже важливо для нас, сільських 
мешканців, але, на жаль, ми ніяк 

цьому зарадити не можемо. Та ми 
не сидимо, склавши руки, постійно 
звертаємось до всіх інстанцій і спо-
діваємось все ж на позитивне вирі-
шення питання. Хочу відзначити, що 
у всіх питаннях «сільського» рівня я 
отримую підтримку Колядівського 
сільського голови О.М. Вистороб-
ської, у питаннях «районного» рів-
ня – голови райради В.В. Макогона, 
голови райдержадміністрації В.В. 
Сергієнка, депутатського корпусу. 
Приємно, що депутати райради є 
єдиною командою. Завдяки спіль-
ним зусиллям ми можемо бачити 
зміни на краще, бо працює команда 
однодумців».

Жінка отримує сильну підтримку 
від своєї родини. «Вони розуміють 
мене. Чесно сказати, я звикла по-
стійно бути в русі. Тому бездіяль-
ність для мене – найгірше явище. Я 
щаслива мати безліч справ й прино-
сити користь людям, відчувати себе 
потрібною», - говорить В.М. Лісняк.

 Валентина Михайлівна – гарна, 
любляча дружина, мати та бабуся. 
На кожній стежинці свого життєво-
го шляху вона залишає добрий слід. 
Вона звикла завжди тримати руку 
на пульсі життя, однією з перших 
дізнатися про горе і радощі в сім'ях 
своїх односельців, а тому за потре-
бою першою прийде  їм на допомо-
гу у будь-яку погоду і за будь-яких 
обставин. Люди це цінують. Тому й 
довіряють. 

– Я хочу, щоб ми всі жили в мирі 
та злагоді. Для того, щоб у країні 
відбувалися великі позитивні  зміни, 
починати треба з себе, з невелич-
ких населених пунктів, - впевнена 
Валентина Михайлівна. – Разом ми 
неодмінно зможемо привести країну 
до розквіту та миру. 

В цей святковий день щиро віта-
ємо Валентину Михайлівну та всіх 
працівників місцевого врядування 
зі святом. Працюйте й надалі заради 
своїх виборців, гідно представляючи 
їхні інтереси. Здоров’я, миру, добро-
буту!

М. ТИХОНОВА.

Інтелігентна, виважена, розсудлива, розумна та порядна – саме ці якості притаманні депутату районної 
ради двох скликань Валентині Михайлівні Лісняк. Виборці довіряють їй представляти їхні інтереси на 
районному рівні вже вдруге. А до цього неодноразово вона обиралася депутатом сільської ради. І ніколи не 
підводила тих, хто їй довіряє, намагаючись зробити якомога більше для своїх односельців.
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Олексій ПАНЧУК
Багатьом відома ситуація: авто-

мобіль, який роками стояв у гаражі 
без діла, різко знадобився родині. 
Та виявилося, що акумулятор роз-
ряджений, колеса спущені, кузов 
прогнив, гальма не працюють. 
Тобто про те, що транспортний за-
сіб перебуває не в робочому стані, 
дізнаєшся саме тоді, коли він так 
потрібен.

Приблизно те саме відбулося з 
українською армією. Про повний 
безлад, який було спровоковано 
роками попередньої бездіяльно-
сті, пересічні громадяни навіть не 
здогадалися би. Але прийшла біда. 
І всі ми зрозуміли: давати відсіч 
окупанту фактично немає чим. І це 
розуміння коштувало нам Криму 
та частини Донбасу.

Тож не дивно, що нова влада на 
чолі з Петром Порошенком зроби-
ла реформування армії своїм пріо-
ритетним завданням. Адже йшло-
ся не про імідж чи забезпечення 
військових, а про фактичне існу-
вання нашої країни. Починати до-
велося з нуля. Бо занепад виявився 
глибоким: до цього військо не про-
сто не реформували, а, здається, 
системно знищували. Ситуація 
ускладнювалася тим, що будувати 
нову армію довелося одночасно з 
проведенням бойових операцій. 
Втім, Україна з цим завданням 
впоралася.

ПОЧАТОК РЕФОРМ
Саме необхідність робити все 

швидко та одночасно призвела до 
того, що частина змін відбулася 
вже з початком війни. Паралель-
но з цим влада працювала над 
розробкою комплексної реформи 
з залученням провідних світових 
спеціалістів та врахуванням дос-
віду сусідів. Зокрема, увага була 
приділена вивченню військової 
організації в Польщі – тамтешня 
армія вважається чи не наймобіль-
нішою у світі.

Офіційний старт реформі було 
дано в червні 2016 року, коли Пре-
зидент України Петро Порошенко 
підписав Стратегічний оборонний 
бюлетень, в якому закладалися 
напрямки реформування україн-
ських збройних сил за стандарта-
ми НАТО.

Цей документ визначив шляхи 
досягнення цілей оборонної ре-
форми, зокрема, щодо збільшення 
спроможностей сил оборони, ак-
тивну участь у реалізації Спільної 
безпекової і оборонної політики 

ЄС та активне співробітництво з 
НАТО з досягненням критеріїв, 
необхідних для набуття повно-
правного членства в Організації 
Північноатлантичного договору.

КЛЮЧОВІ ЗМІНИ
Новий підхід до процесів га-

рантування національної безпеки 
й обороноздатності країни перед-
бачає системні зміни по багатьох 
питаннях. Якщо сформулювати їх 
у кількох реченнях, то йдеться про: 
потужну армію чисельністю до 
250 тисяч осіб з відповідним бю-
джетним фінансуванням, високи-
ми статками службовців, якісним 
забезпеченням та відповідністю за 
стандартами до армій НАТО.

Тож найбільш помітні зміни 
стосуються наступного. По-пер-
ше, збільшується матеріальне за-
безпечення. Згідно з реформою, 
щорічне бюджетне фінансування 
сектору безпеки та оборони має 
становити не менше 5% від ва-
лового внутрішнього продукту. 
Причому частина зазначених ко-
штів спрямовується на підвищен-
ня престижу військових професій. 
Збільшується грошове утриман-
ня військовослужбовців шляхом 
підвищення посадових окладів та 
окладів за військовим званням. Па-
ралельно відбувається централіза-
ція закупівель.

По-друге, змінюється сама си-
стема мобілізаційної підготовки 
та мобілізації. Тепер вона врахо-
вує особливості збройної агресії в 
сучасних умовах. Військова освіта 
оптимізується з урахуванням кра-
щих практик країн-членів НАТО. 
До того ж, переглядаються квалі-
фікаційні вимоги до кадрів – аж до 
висунення пріоритетом не тільки 
професійних, а й особистих яко-
стей людини.

По-третє, Україна відновлює 
програми розробки перспективних 
зразків озброєння та військової 
техніки. Нові зразки впроваджу-
ються в повсякденну службу одно-
часно з оптимізацією всіх систем 
та норм забезпечення військових.

По-четверте, змінюється і функ-
ціональна структура Збройних 
Сил: враховуються швидкість ре-
агування на загрози та готовність 
до виконання завдань. Дублюючі 
та зайві структури скорочуються. 
Планується повна реорганізація 
Генштабу, об'єднаного оператив-
ного штабу, всіх видів Збройних 
сил, оперативних командувань.

По-п’яте, особлива увага нада-

ється відновленню військової інф-
раструктури, включно з перегля-
дом розташування місць постійної 
дислокації з'єднань та частин ЗСУ. 
Цікаво, що саме сьогодні триває 
реалізація найбільш масштабного 
проекту будівництва гуртожитків 
для військовослужбовців-кон- 
трактників за всю історію ЗСУ. І це 
лише частина потужної програми 
забезпечення військових власним 
житлом.

СТАТКИ ТА ПОБУТ 
ВІЙСЬКОВИХ

Чи не головними вигодона-
бувачами реформування стають 
військові. По-перше, суттєво зро-
стають заробітні плати в цій галу-
зі. Як відомо, станом на сьогодні 
саму лише надбавку за участь в 
АТО було збільшено з 7, 5  тис. 
грн до 10 тис. грн на першій лі-
нії та з 3, 5 тис. грн до 4, 5 тис. 
грн – на другій. Тож наразі захист 
своєї держави стає престижним не 
лише на словах.

До того ж, служити стало, якщо 
так можна сказати, комфортніше. 
Почнемо з військової форми. Змі-
нилося фактично все: від взуття 
до касок та шоломів. Сьогодні і по 
літній, і по зимовій формі військо-
вих вітчизняна армія наближаєть-
ся до стандартів НАТО.

Зо дві сотні армійських столо-
вих вже переведено на нову си-
стему, яка передбачає широкий 
раціон, включно з ананасами та 
іншими делікатесами. Не обділе-
ні увагою й хлопці на передовій. 
Для них було розроблено нові сух-
пайки. Процеси вдосконалення 
продовжуються.

Повертаючись у «тил», слід 
зазначити, що наразі будується 
понад 90 житлових комплексів, 
квартири в котрих отримають 
контрактники. Особлива увага 
приділяється гуртожиткам для 
військових.

ОНОВЛЕННЯ ОЗБРОЄННЯ
Зростає якість забезпечення 

армії озброєнням та військовою 
технікою. До ЗСУ поставлено 
1500 новітніх та модернізованих 
зразків ОВТ. До того ж, прийнято 
на озброєння 19 новітніх зразків.

Україна поступово відходить 
від практики імпортування техні-
ки на користь розвитку власного 
виробництва. Йдеться про найріз-
номанітніші види озброєнь: від 
танків до літаків. Приміром, вже 
відомо про те, що наша держава 
спільно з Туреччиною створить 

турбореактивний військово-тран-
спортний літак Ан-188. Проект 
літака передбачає повну відповід-
ність стандартам НАТО, як в ча-
стині обладнання, так і в питанні 
тактики застосування літака. Він 
матиме вантажопідйомність до 50 
тонн та зможе перевозити військо-
ву техніку всіх видів, військове 
та будівельне обладнання, гелі-
коптери, до 300 солдатів, а також 
гуманітарні вантажі, палети і кон-
тейнери.

Буквально днями в Украї-
ні вперше за 19 років відбулося 
бойове застосування мобільного 
зенітного ракетного комплекса 
С-300В1. Тож ситуація змінюється 
на краще чи не щомісяця.

Одночасно з цим зростає сту-
пінь володіння технікою україн-
ськими військовими. Можна 
згадати, що у травні минулого 
року найкращий танковий взвод 
України вперше взяв участь у 
міжнародних змаганнях, відомих 
як Танковий біатлон «Сильна Єв-
ропа». Вони посіли почесне 5-те 
місце серед найсильніших танко-
вих армій світу.

ПЕРШІ ПІДСУМКИ
Згідно з ключовими докумен-

тами, реформування українських 
збройних сил має завершитися до 
2020 року. За цей період часу наші 
війська мають отримати повну су-
місність з військами НАТО. Як 
ми вже переконалися, йдеться про 
системні зміни. І певні результати 
вже є.

Суттєво було підвищено якість 
та показники підготовки військ. 
Ми не просто більше ніж в півто-
ра рази наростили кількість бри-
гадних та батальних навчань, а й 
впровадили цілу низку стандартів 
НАТО для проведення підготовки 
службовців. До того ж, в експлуа-
тацію було введено Центр імітаці-
йного моделювання.

Тривають зміни і в системі 
управління та оборонного плану-
вання. Оптимізовано структуру та 
чисельність апарату Міністерства 
оборони. 40% структур Генераль-
ного штабу приведені до типової 
структури штабів НАТО. Понад 
200 фахівців пройшли навчання з 
оборонного та стратегічного пла-
нування. Триває створення Шко-
ли оборонного менеджменту та 
Вищих академічних курсів з пи-
тань оборонного планування на 
основі спроможностей. Одночас-
но з цим розширюється мережа 

військових навчальних закладів. 
Найближчим часом запрацюють 
Військовий інститут танкових 
військ, факультети військової під-
готовки, нові військові кафедри.

Покращується медичне забез-
печення за рахунок розгортання 
профільних реабілітаційних від-
ділень, поставок до ЗСУ санітар-
них автомобілів, включно з тими, 
які надаються в рамках міжнарод-
ної підтримки. До речі, наші іно-
земні партнери допомагають нам 
із анестезіологічними станціями, 
військовими аптечками тощо. Їх-
ній внесок не обмежується мате-
ріальними речами. Адже безцін-
ним є досвід, яким вони діляться 
з нашими військовими. Сьогодні 
з ЗСУ та МОУ співпрацюють 66 
іноземних радників з чотирнад-
цяти країн-членів НАТО. Завдя-
ки такій роботі за стандартами 
альянсу вже було підготовлено 10 
батальйонів, 25 рот та понад 1400 
національних інструкторів.

РОБОТА ТРИВАЄ
Згідно з положеннями рефор-

ми, вже до 2020 року ми маємо 
створити ефективну, мобільну, 
оснащену сучасним озброєнням, 
військовою і спеціальною тех-
нікою армію. Маючи вже перші 
доволі успішні результати, країна 
повинна переходити з кількісних 
змін на якісні. Наразі для цього 
встановлено 28 оперативних ці-
лей реформування, які поділені 
за п’ятьма стратегічними напрям-
ками: керівництво силами обо-
рони, планування та управління 
ресурсами, набуття оперативних 
спроможностей, логістичне за-
безпечення, професіоналізація та 
кадровий резерв.

Виконання відповідних за-
вдань дозволить не лише закрі-
пити вже досягнуті успіхи, а 
й закласти фундамент для по-
дальшого розвитку українського 
війська, який, у свою чергу, га-
рантує безпеку України у майбут-
ньому. Адже, як сказав під час 
нещодавнього святкування Дня 
Незалежності Президент Украї-
ни Петро Порошенко: «Наша 
українська армія – це армія миру... 
Справжній мир обов’язково на-
стане на нашій землі. Забезпечити 
мир і перемогу може тільки боє- 
здатна армія, і вона день за днем 
стає дедалі сильнішою».

За матеріалами 
Луганщина.ua

Реформування ЗСУ не тільки стало одним з найбільших 
здобутків нинішньої влади, а й фактично врятувало Україну як 
державу.

Лідер РПЛ вимагає від уряду 
дати людям гарантований 

державою інсулін
Тисячі хворих на цукровий діабет 

стали жертвами аморальності вла-
ди. Забезпечення людей безкоштов-
ним інсуліном звалили на місцеві 
бюджети, а там грошей нема. 
Перед реальною загрозою жит-
тю опинилися, серед інших, 160 
інсулінозалежних мешканців міста 
Ватутіна на Черкащині. У ситуацію 
втрутився лідер Радикальної партії 
Олег Ляшко.  

Самотня та майже сліпа 
пенсіонерка Тетяна Побережська 
вже 9 років живе з діагнозом «цу-
кровий діабет». А значить – її  жит-
тя залежить від щоденного прийо-
му інсуліну. Раніше його видавали 
безкоштовно, але з літа препарату 
немає. В аптеці кажуть: держава не 
дає грошей.

У відчаї Тетяна Побережська 

попросила про допомогу особисто 
лідера Радикальної партії Олега 
Ляшка. Оскільки проблема з без-
коштовним інсуліном – болюча 
і масова, їй присвятили окреме 
засідання штабу гарячої лінії теле-
патруля «Час справедливості». 

На сьогодні, доповіла народний 
депутат РПЛ Альона Кошелєва, за-
галом по країні держава забезпечує 
потребу в інсуліні лише на 44% - 
тобто ситуація катастрофічна. 

Життя людей йде на дні, жор-
стко відкоментував Олег Ляшко. 
Тож приїхав спочатку до Тетяни 
Побережської – вислухав, заспокоїв 
жінку – і вже разом з нею рушив на 
серйозну розмову до Черкаського 
обласного департаменту охорони 
здоров’я. Питання одне: чому нема 
ліків, які має гарантувати держава?  

За словами заступника началь-
ника облздраву Олега Найдана, на 
всі звернення до МОЗ відповідь 

одна – місцеві бюджети мають самі 
віднайти кошти для забезпечення 
діабетиків. А грошей нема. Олег 
Ляшко наголосив: підніматиме це 
питання на державному рівні, але 
інсулін для Тетяни Побережської 
місцева влада повинна знайти вже 
зараз. 

Після поїздки на Черкащину 
лідер Радикальної партії напра-
вив звернення прем’єр-міністру та 
міністру охорони здоров’я. Вимога: 
негайно відновити 100-відсоткове 
забезпечення хворих на діабет 
ліками.

«Такої несправедливості в 
Україні дуже багато… Ця історія 
показує: насправді всі розмо-
ви влади про реформи, про те, 
що люди мають можливість 
лікуватися, – брехня. Блеф. Щоб 
люди лікувалися, треба відновити 
державний контроль за цінами. 
Мільйони українців можна було б 

рятувати, якби були доступні 
ціни на ліки. Життя люди-
ни не повернеш, тому мої 
пропозиції до законодавства 
дадуть можливість знизи-
ти, як мінімум, на 30-40% 
вартість ліків», – наголосив 
Олег Ляшко.

Інсулін для Тетяни 
Побережської знайшовся – 
вже за кілька днів вона отри-
мала довгоочікуваний препа-
рат у ватутинській аптеці. 

Олег Ляшко добив-
ся справедливості щодо 
конкретної людини. Але зу-
пинятися на досягнутому 
не збирається, адже десятки 
тисяч хворих в Україні по-
требують системної допо-
моги та конструктивних державних 
рішень. 

Програма «Час справедливості з 
Олегом Ляшком» виходить: щочет-
верга о 21:50 на телеканалі «Дон-
бас».

Гаряча лінія телевізійного 

патруля «Час справедливості з 
Олегом Ляшком»: 0800-508-008. 
Дзвінки по Україні безкоштовні, 
приймаються щодня, з 8:00 до 
21:00.

Олена МАЛЬЦЕВА. RP

Пенсіонерка Тетяна Побережська 
та Олег Ляшко
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Ще влітку, готуючись до роботи із 
першачками, Майя Євгенівна пройшла 
ретельну підготовку: успішно завершила 
«Онлайн-курс для вчителів початкової 
школи», що складав 60 годин, отри-
мала сертифікати, що підтверджують 
успішне проходження онлайн-курсів 
«Робота вчителів по-
чаткових класів з 
дітьми з особливими 
освітніми потребами», 
«Недискримінаційний 
підхід у навчанні», 
онлайн-курс «Домедич-
на допомога», успішно 
завершила та отримала 
сертифікат з курсу «Ма-
тематика. Арифметика, 
рівняння та нерівності». 

На теперішній час 
учитель та учні першо-
го класу в тандемі отри-
мують задоволення від 
ранкових зустрічей, на 
яких хором вимовляють 
привітання-віршики, 
котрі пише сама Майя Євгенівна. І кож-
ного тижня вигадує якісь нові. 

«Діти надихають мене. Спостерігаючи 
за ними, коли вони вживаються у роль 
зайчика чи лисички, користуючись теа-
тральними ляльками, коли малюють ма-
шинки чи квіти, принцес чи суперменів у 
межах тематичних тижнів, кожного разу 
у кожній дитині бачу великий потенціал», 

– ділиться своїми враженнями Майя 
Євгенівна. Вона стовідсотково впевне-
на у своїх вихованцях, тому, заручив-
шись підтримкою батьків, вихователів та 
адміністрації закладу, прийняла рішення, 
що її учні обов’язково повинні брати 
участь у освітніх олімпіадах. І не по-

милилася. Сімнадцять першокласників 
отримали сертифікати Міжнародної 
олімпіади «Осінь 2018» від проекту 
«Всеосвіта» і посіли чотири призових 
місця з української мови та п'ять призо-
вих місць із математики.        

 У листі-подяці директор ТОВ 
«Всеосвіта» І.М. Литвиненко зазначив, 
що Майя Євгенівна  проявила себе як 

педагог, який усвідомлює важливість 
проведення додаткових заходів з ме-
тою виявлення і розвитку творчих 
здібностей учнів, підвищення загальної 
зацікавленості школярів до отримання 
нових знань, а також підняття самооцінки 
та впевненості в своїх силах у дітей. 

Особливу подяку за створення умов 
для самореалізації педагогів і середо-
вища для проведення олімпіад вис-
ловлено Олені Вікторовні Горбенко, 
керівнику навчального закладу, від 
організаторів Міжнародної олімпіади: 
«Плекання інтересу школярів до нау-
ки – це багатосторонній процес. Він 
починається, перш за все, зі шко-
ли, освітнього середовища, в якому 

зростає дитина, а також 
– з  підтримки мудрих 
педагогів та наставни-
ка-директора. Тому Вам, 
як директору школи, 
ми хочемо висловити 
окрему щиру подяку 
за підготовку навчаль-
ного середовища для 
дітей, за участь Вашої 
школи у підготовці 
учнів до олімпіад, а та-
кож за її значний вне-
сок в інтелектуальний 
розвиток Українських 
школярів!»

Класовод 1-го класу 
Щастинської санаторної 
школи-інтернату Майя 

Чукур разом їз своїми вихованцями 
без остраху запевняють, що готові бра-
ти участь у наступних проектах та 
олімпіадах, тож вони впевнено крокують 
цікавими, пізнавальними сходинками 
НУШ.  

Ю. ПРЯНИЧКІНА, заступник 
директора з виховної роботи.

Проведенню цього заходу, зви-
чайно, передувала чимала копітка 
робота, велику частину якої за 
традицією взяла на себе сільська 
рада. Виконуюча обов’язки сіль-
ського голови Світлана Борисівна 
Шиповська ніколи не залиша-
ється осторонь всього, що від-
бувається в селі. Так би мовити, 
тримає руку на пульсі, завжди 
у самісінькому вирі подій. Їй не 
потрібно нагадувати по кілька 
разів, вона знає наперед, що і як 
зробити, щоб було якнайкраще. 
Підтримку знаходить і в своєму 
колективі, і серед мешканців на-
селеного пункту. Тож і цього разу 
вона разом із співробітниками 
сільської ради потурбувалась про 

все. Відповідальність за музич-
не оформлення та фото на довгу 
пам’ять взяв на себе Юрій Євдо-
кимов.

На святковий захід зібралось 
багато мешканців села. Спонсори 
проведення свята – сільська рада 
та орендарі сільгоспугідь М.О. 
Кранцевич, О.М. Вєрєтянніков, 
І.М. Мирний та В.П. Лічевський 
– зробили все від них залежне, 
щоб подарувати людям гарний 
настрій. Наприклад, фермери 
підготували для дітлахів солодкі 
подарунки, яблука, для сільської 
ради  - мікрохвильову піч, а для 
всіх мешканців села – запашні та 
смачні куліш й шашлики.

Привітальним словом відкрила 

зустріч директор Райгородсько-
го СБК Валентина Євдокимова 
та передала слово в.о. сільського 
голови С.Б. Шиповській. Світла-
на Борисівна відзначила важли-
ву роль працівників сільського 
господарства у розвитку села. По-
дякувала фермерам, орендарям 
за їхню невтомну роботу, подяку-
вала за тісну співпрацю, поба-
жала хороших пісень, міцних 
урожаїв, та щоб лелеки частіше 
залітали з дітками та онуками. 
Та це були ще не всі приєм-
ності від працівників сільської 
ради. Світлана Шиповська 
разом з іншими співочими ко-
легами та мешканками села 
заспівали чудову пісню «Ми 
родом из деревни». Світлана 
Борисівна зауважила, що рай-
городці не соромляться того, 
що вони – сільські мешканці. 
Навпаки – пишаються цим! Бо 
навчені працювати, не бояться 
складнощів, та ще й відпочива-
ють як – з «вогником», дружно 
та весело!

Активно долучились до свят-
кового заходу головний бухгалтер 

Райгородської сільської ради 
Наталія Бикова (разом з Оле-
ною Антоновою  виступила 
в ролі ведучої) та спеціаліст 
сільради Марина Мухіна (як 
завжди, радувала своїми во-
кальними здібностями), а та-
кож землевпорядник Олена 
Дюкарева та бібліотекар Те-
тяна Губанова.

Не оминули увагою кон-
цертну програму вихованці 
дитячого садочку «Тополек», 
які запросили всіх на «Осін-
ній ярмарок». Продовжив 
веселу ярмаркову тему до-
рослий колектив дитячого 
садочку на чолі з завідуючою 

Оленою Вікторівною Нікотіною у 
складі Валентини Гевліч, Вален-
тини Мальцевої, Тетяни Ільїно-
вої, Наталії Бєляєвої, Олесі До-
лженко, Алли Орлової та Наталії 
Глазунової.

Чудово виступили з піснями 
та віршами й інші райгородські 
таланти: Маша Мальцева, Тимур 

Чумаков, Тетяна Лєбєдєва, Ірина 
Андрєєва, Людмила Глазунова, 
Марія Чумакова, Ольга Ковален-
ко та Сергій Луньов.

На святковий захід завітали 
дружні доярочки, які присвятили 
цій нелегкій справі багато років 
свого життя. Ніна Олександрів-
на Грицаєнко – бригадир МТФ, 
доярки Лідія Іванівна Яроцька, 
Надія Андріївна Мальцева та 
Ольга Андріївна Бородіна в ці дні 
святкують свої ювілеї з дня на-
родження. Тож для них пролуна-
ла їхня улюблена пісня «Голубая 
ночь». Чому саме ця пісня? Жінки 
згадали, як діставалися на роботу 
рано зранку, а додому дуже часто 
поверталися вже так пізно, що на 
село вже лягала ця загадкова, тиха 
блакитна ніч, коли зорі устеляють 

небо, а місяць освітлює шлях сво-
їм холодним сяйвом… Багато те-
плих слів на адресу колег сказала 
Ніна Олександрівна Мацай, яка 
протягом багатьох років очолюва-
ла профспілкову організацію сов-
госпу «Побєда». Ювілярки були 
приємно здивовані та подякували 
за увагу.

А свято тривало – слова подя-
ки на адресу сільської ради й фер-
мерів, які допомогли влаштувати 
таке чудовий захід, святковий 
бенкет. 

Користуючись нагодою, пра-
цівники культури щиро приві-
тали  працівників та ветеранів 
місцевого самоврядування, де-
путатів з професійним святом. 
«Від усього серця бажаємо вам 
міцного здоров’я, наснаги, ви-
тримки, оптимізму. Хай ніколи 
вас не покидають віра, надія, 
любов. Нехай ваша професій-
ність та досвід, а також творче 
ставлення до виконання своїх 
обов’язків сприяють розбудові 
та розвитку нашого села та всі-
єї нашої держави»!

М. ТИХОНОВА.

Отличное настроение подарили нам, жи-
телям села Айдар-Николаевка, участники ху-
дожественной самодеятельности, подготовив 
чудесный концерт ко Дню работников сель-
ского хозяйства.

Теплые слова в адрес сельских жителей, 
бывших и нынешних работников аграрной 
сферы, которых в зале собралось около ста 
человек, сказали председатель районного со-
вета В.В. Макогон и руководитель КФХ «Ай-
дар-Овощ» А. Л. Павлов.

Встречали всех гостей праздника красиво 
– с караваем. Все номера концертной про-
граммы были яркими, трогательными, краси-
выми. Но, конечно, больше всего повеселили 
юмористические номера: частушки, веселые 
танцы и сценка «Кумушки». Насмеялись мы 
от души!

Также стоит отметить, что к месту прове-
дения мероприятия был организован подвоз 
жителей. О том, чтобы мы без проблем и с 
комфортом добрались до клуба, а потом до-
мой, позаботился Алексей Леонидович Пав-
лов.

А после концерта всех нас ожидал празд-
ничный стол, также накрытый благодаря уси-
лиям руководства «Айдар-Овощ».

Такие трогательные забота и внимание 
очень важны в современном мире. Именно 
это делает нас добрее, сплоченнее, заставляет 
более оптимистично смотреть в будущее.

От души благодарим всех, кто организовал 
это праздничное мероприятие. Мы получили 
массу положительных впечатлений!

С уважением – 
жители с. Айдар-Николаевка 

З. ГОНЧАРОВА, М. БОНДАРЬ,                     
В. ЛИТВИНОВА, М. БАКУЛИНА.

 
 

«НУШ – це простір для творчого натхнення, який надає можливості для 
втілення в освітній процес усіх найкращих педагогічних надбань, та водночас,  
спонукає шукати нові нестандартні підходи, допомагає розкритися дитині як 
особистості на ранньому етапі розвитку. І це - найголовніше»,  – так вважає 
класовод 1-го класу Щастинської обласної загальноосвітньої санаторної школи-
інтернату І-ІІ ступенів Майя Євгенівна Чукур.

 

Село Райгородка зі своїми працьовитими мешканцями вміє й 
трудові звершення робити, й відпочивати цікаво та яскраво. Ось 
нещодавно зібралися райгородці та гості села на святковий захід, 
який присвятили саме людям праці, тим, які працювали та пра-
цюють на землі,  прославляючи своїм трудом рідну землю та Малу 
батьківщину.
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Ось і настав грудень, ви-
пав перший сніг, і вже ско-
ро в Україні розпочнеться 
передноворічна кампанія з 
реалізації святкових ялинок. 
Разом з піднесеним святковим 
настроєм постає актуальним 
питання охорони хвойних 
лісових насаджень від неза-
конних рубок. 

Для протидії браконьєрству 
Н о в о а й д а р с ь к о ю 
райдержадміністрацією вида-
не розпорядження від 20 ли-
стопада 2018 року № 530 «Про 
посилення охорони хвойних 
насаджень у передноворічний 

період 2018 року на території Новоайдарського району», яким перед-
бачений комплекс заходів щодо організації продажу молодняка ялинок 
та попередження самовільних рубок у передноворічний період. Зокре-
ма, міському, селищному та сільським головам рекомендовано визна-
чити місця для реалізації новорічних ялинок у населених пунктах та 
на ділянках за їх межами за наявності належно оформлених лісового 
або лісорубного квитків, а відділу поліції ГУ Національної поліції 
України спільно з ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство» 
- здійснити перевірки щодо охорони хвойних насаджень, законності 
перевезення та торгівлі новорічними ялинками. У разі виявлення по-
рушень винні особи будуть притягатись до відповідальності в установ-
леному чинним законодавством порядку. Графік рейдів розроблений та 
затверджений головою райдержадміністрації.

З метою проведення роз’яснювальної роботи серед населення про 
шкоду, що заподіюється незаконними порубками молодняків хвойних 
порід та про відповідальність за скоєння цих порушень,  адміністрація 
ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство»  нагадує, що 
самостійна заготівля дерев без дозвільних документів заборонена. 
Придбати новорічні ялинки можна в лісництвах, де бажаючі зможуть 
самостійно вибрати собі новорічне дерево з числа зростаючих, що 
підлягають вирубці. Коштувати новорічні дерева в лісництвах будуть 
менше, ніж на торгових точках. Контактні телефони та адреси   лісництв 
можна знайти на сайті  підприємства (за посиланням в інтернеті                                                                                                                                        
http://www.nl.luglis.gov.ua).

Також нагадуємо, що адміністративним кодексом України за неза-
конну рубку новорічних ялин передбачений адміністративний штраф 
у розмірі від п’яти до десяти неоподаткованих мінімумів доходів гро-
мадян (85 – 170 грн.) і на посадових осіб – від семи до дванадцяти 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян (119 - 204 грн).  Поруш-
нику, крім адміністративного штрафу, належить відшкодувати шкоду, 
заподіяну лісовому фонду за кожне зрубане дерево в розмірі від 403 до 
800 грн. з конфіскацією заготовлених новорічних ялин.

Ціни на новорічні ялинки на майданчиках державного підприємства 
лісомисливського господарства встановлені такі: ялинка висотою до      
2 м – 93 грн., від 2 до 3 м – 99 грн., більше 3 м – 222 грн. На кожній 
ялинці має бути чіп зі штрих-кодом, який дає можливість отримати 
інформацію про місце вирощування та реалізації ялинок. Цього року 
планується продати 4000 ялинок по всіх лісництвах району.

Ялинки, що будуть реалізовуватись лісомисливським господарством, 
вирощені на спеціальних ялинкових плантаціях і передбачені для спи-
лювання у передноворічний період, тобто шкоди лісовому фонду таким 
чином не завдається.

Свято наближається, тож бажаємо всім гарного передноворічного 
настрою!

Л. СВИРИДА, завідувач сектору з питань інфраструктури.

 
 

Новоайдарська районна державна лікарня 
ветеринарної медицини  інформує, що в рамках про-
ведення кампаніїї з пероральної вакцинації диких 
м’ясоїдних тварин проти сказу на території Луганської 
області, з 3 грудня 2018 року на території Новоайдарсь-
кого району розпочнеться осіння кампанія по назем-
ному розкладанню пероральної антирабічної вакци-
ни «ОРІСВАК» проти сказу тварин. Основна цільова 
група імунізаціїї - це поголів’я основних переносників 
сказу - диких м’ясоїдних тварин (червоної лисиці, 
тощо) в лісових масивах, посадках, зонах навколо на-
селених пунктів. При розкладанні приманок для диких 
м’ясоїдних тварин на території мисливських угідь бу-
дуть створені бригади, в яких візьмуть участь представ-
ники Держпродспоживслужби, лісники, мисливці та 
фахівці єгерської служби.

Дані заходи проводяться задля збереження 
благополучної епізоотичної та епідеміологічної ситуації 

по сказу на теренах Новоайдарського району.
Пероральна вакцина ОРІСВАК являє собою прямо-

кутний брикет–приманку коричневого кольору з вакци-
ною всередені. Вакцинація тварини відбувається в мо-
мент поїдання приманки з вакциною. Вакцина безпечна 
для домашніх тварин навіть при поїданні десятикратної 
дози (десять брикетів), але необхідно попередити дітей 
від переміщення, ігор та поїдання вакцини.

Довідково: Сказ – гостра вірусна хвороба, збудник 
якої передається через покуси, та характеризується 
враженням центральної нервової системи. На сказ 
хворіють всі види тварин, птиця, а також людина.

Д. ЄМЦЕВ, 
начальник Новоайдарської РДЛВМ.

 
 

23 листопада в Києві відбувся черговий 
Всеукраїнський форум, ініційований лідером партії 
“Батьківщина” Юлією Тимошенко, "Нова соціальна 
доктрина: Нові можливості для кожного". Проект 
“Екосистема життя людини”, презентований в рам-
ках форуму, є четвертою складовою Нового курсу 
України і являє собою покроковий план дій у на-
прямку реформування систем науки і освіти, охоро-
ни здоров’я, пенсійного забезпечення, екологічного 
захисту і особистої безпеки громадян.

Під час виступу Юлія Тимошенко на конкретних 
цифрах, прикладах та кейсах вкотре продемонстру-
вала, яким чином може трансформуватися систе-
ма після зміни влади. Зокрема, замість складної 
у втіленні та незрозумілої для більшості грома-
дян медичної реформи, яку сьогодні намагається 
впроваджувати уряд, з’явиться обов’язкове ме-
дичне страхування. Такий підхід дозволить людям 
пенсійного віку, людям з інвалідністю, малозабез-
печеним верствам населення отримувати навіть 
дороговартісне лікування безкоштовно. Всі страхові 
внески за них сплачуватиме держава.

Якісні зміни стосуються і пенсійного забезпечен-
ня українців. Юлія Тимошенко у своїй промові за-
певнила всіх у тому, що чинну солідарну пенсійну 
систему буде замінено на персоніфіковану. Це 
означає, що для кожного українця буде створено 
свій приватний банківський гарантований держа-
вою рахунок. Буде пораховано усі внески, частково 
індексовані та осучаснені, і буде прораховано депо-
зитну ставку, яка мала бути сплачена за весь період 
зберігання грошей у банку.

Одним із ключових напрямків соціальної сфе-

ри лідер партії “Батьківщина” бачить у здійсненні 
комплексної молодіжної політики. Зокрема, вона 
наголошує на важливості інвестування у людський 
капітал, що означає впровадження адекватних норм 
витрат на освіту кожної дитини та на оплату праці 
освітян, відродження системи професійно-технічної 
освіти, осучаснення стипендій, модернізації учбо-
вих закладів. Крім того, після перемоги на прези-
дентських виборах, Юлія Тимошенко запровадить 
програму мікрокредитування бізнесу для того, щоб 
врешті-решт вирішити проблему з безробіттям 
серед молодих людей. Вони зможуть отримати 
мікрокредити без застави під 3% річних під готовий 
бізнес-план.

Однією із пропозицій лідера партії “Батьківщина” 
є і впровадження доступної і прозорої житлової 
програми для молоді. Адже на сьогодні приблизно 
80% української молоді не мають власного житла, 
для того, щоб гідно жити та створювати сім’ї.

Саме тому, Юлія Тимошенко наголошує на 
збільшенні соціальних виплат. Відтак, після зміни 
влади, виплата при народженні першої дитини ста-
новитиме 50 тис. грн, другої – 100 тис. грн, а після 
народження третьої і більше – сума сягатиме 150 
тис. грн.Слід зауважити, що Юлія Тимошенко доволі 
відкрито проводить свою виборчу кампанію, має 
комплексну програму щодо якісної трансформації 
країни. Саме цим і зумовлене її незмінне лідерство 
у президентських рейтингах протягом всіх останніх 
соціологічних опитувань.

Владислав ДЗІВІДЗІНСЬКИЙ, 
політолог.

 

RP

План регуляторної діяльності Співаківської сільської ради 
на 2019 рік

№/№ Вид та назва 
регуляторного 

акту

Ціль прий-
няття

Строк 
підготовки

Найменуван-
ня підрозділу, 

відповідального 
за розроблення 
проекту регуля-

торного акту
1. Про затвер-

дження ста-
вок місцевих 
податків та 
зборів

Приведення у 
відповідність 
до норм чин-
ного законо-
давства

ІІ квартал 
2019 р.

Виконав-
чий комітет 

сільської ради

2. Про затвер-
дження  на 
т е р и т о р і ї 
Співаківської 
сільської ради  
ставок земель-
ного податку

Приведення у 
відповідність 
до норм чин-
ного законо-
давства

ІІ квартал 
2019 р.

Виконав-
чий комітет 

сільської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Співаківської сільської ради 
№ 29/5 від 28.11.2018 року.

План–графік здійснення заходів з відстеження результативності регулятор-
них актів, розроблених Співаківською сільською радою  на 2019 рік

№/№ Вид та назва регуляторного акту Тип відстеження Контрольний тер-
мін виконання

1. Про затвердження ставок місцевих 
податків та зборів 

Базове ІІ квартал 2019 року

2. Про затвердження ставок місцевих 
податків  та зборів

Повторне ІІ квартал 2020 року 

3. Про затвердження ставок місцевих 
податків  та зборів

Періодичне ІІ квартал 2023 року

4. Про затвердження на території Співа-
ківської сільської ради ставок  земель-
ного податку 

Базове ІІ квартал 2019 року

5. Про затвердження на території Співа-
ківської сільської ради ставок  земель-
ного податку

Повторне ІІ квартал 2020 року 

6. Про затвердження на території Співа-
ківської сільської ради ставок  земель-
ного податку

Періодичне ІІ квартал 2023 року

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Співаківської сільської ради № 29/5 від 28.11.2018 року.



7«ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        №  99-100      7  ГРУДНЯ      2018 р.

6 лет светлой памяти 
РЫЖКОВА Николая Ивановича 

(09.05.1954 – 04.12.2012)

   Тебя уж нет, а мы не верим, в 
душе у нас ты навсегда. И боль 
свою от той потери мы не изле-
чим никогда. Не слышно голоса 
родного, не видно добрых, милых 
глаз… Зачем судьба была жесто-
ка? Как рано ты ушел от нас…

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.

ДОМ, с. Денежниково.                         
050-108-36-33.

2-комнатную КВАРТИРУ в 
центре поселка, 066-567-71-74.

МУТОНОВУЮ ШУБУ, б/у, со-
стояние новой. Размер L (48 р.). 
095-190-84-24.

КУР-НЕСУШЕК. 050-168-20-21.

продам

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.

куплю

Высокое качество, 
точный вес, доставка 

066-928-50-36

   Адміністрація та трудовий колектив КЗ «Новоайдарська об-
ласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» 
висловлюють глибоке співчуття медсестрі Стефановій Людмилі 
Анатоліївні з приводу передчасної смерті її матері.

пОМНИМ . . .

СпУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. 
продажа. Установка. Ремонт.    
Обслуживание. 099-336-87-79.

СпУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. 
Установка, ремонт. 066-718-79-40.

пассажирские перевозки ком-
фортабельным микроавтобусом, 
Счастье - Новоайдар - Харьков. 
050-475-31-63, 068-900-72-75.

услуги

работа

аренда

разное

Оголошується конкурс на заміщення посад оперуповноважених 
Новоайдарського відділу поліції ГУНП в Луганській області.

Вимоги до кандидатів: громадянство України; вік від 18 років; 
вільне володіння українською мовою; вища освіта; високий рівень 
фізичної підготовки; знання Конституції України, ЗУ «Про Націо-
нальну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції».

Звертатися за телефоном: 050-942-90-46.
 А. ТЕРЕХОВА, 

начальник СКЗ Новоайдарського Вп ГУНп 
в Луганській області, капітан поліції.

Новоайдарський ВП запрошує на службу!

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

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

Президиум районного совета ветеранов, союз ве-
теранов Афганистана, общественная организация 
инвалидов-ветеранов Чернобыля сердечно поздрав-
ляют с Днем рождения воина-интернационалиста 
уважаемого ВЕСЕЛОВА Михаила Михайловича; 
членов Совета ветеранов, уважаемых ЛЫСЕНКО 
Анну Ивановну, ВОЛКОДАВ Анну Романовну!

Сердечно поздравляем с Днем рождения! 
В жизни любви желаем, удачи, вдохно-
вения. Пусть радость и веселье не по-
кидают дом, достаток и гармония всегда 
пусть будут в нем!

Срочно СНИМУ ЖИЛЬЕ на ваших условиях                                     
(с. Колядовка, Алексеевка, Волкодаево, Новоалексан-
дровка Новоайдарского р-на). Порядочность и свое- 
временную оплату гарантирую. 099-463-73-43.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие строительных специаль-
ностей: БЕТОНЩИКИ, КАМЕНЩИКИ, МОНТАЖ-
НИКИ, КРОВЕЛЬЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. 

Работа в с. Колядовка, Новоайдарский р-н. Оплата 
высокая, сдельная. Справки по телефону 050-077-55-95.

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

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

Розпорядженням голови Новоайдарської районної державної адміні-
страції «Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регу-
ляторних актів на 2019 рік» від 16 листопада 2018 року № 501 затверджено 
план діяльності Новоайдарської районної державної адміністрації з підго-
товки проектів регуляторних актів на 2019 рік, з яким також можна ознайо-
митись на сайті райдержадміністрації http://ndar.loga.gov.ua у розділі «Ре-
гуляторна політика» (підрозділ «Планування регуляторної діяльності»).

план діяльності Новоайдарської районної державної адміністрації 
з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

№/№ Вид та 
назва 

регулятор-
ного акту

Ціль 
прий-
няття

Строк 
підготовки

Найменуван-
ня підрозділу, 

відповідального 
за розроблення 
проекту регуля-

торного акту

Т. НОВИКОВА, заступник, в.о. голови райдержадміністрації.

Повідомлення

пОЗНАКОМЛЮСЬ С ЖЕНЩИНОЙ 45-50 лет, любящей домаш-
ний уют и нормальные человеческие отношения.

О себе: 60 лет, ценю взаимопонимание и поддержку. Давайте встре-
тимся, побеседуем! 099-748-49-70.

Передплата від Укрпошти триває!!!
Продовжується передплата на друковані видання на 2019 рік через 

Укрпошту. Усіх охочих отримувати вітчизняну чи зарубіжну періодику 
запрошуємо оформити передплату у поштових відділеннях зв'язку або 
через листонош.

Офіційно повідомляємо, що жодних змін у процедурі оформлення 
передплати чи її доставки не відбулось, поштові відділення та листоно-
ші працюють у штатному режимі, послуги з передплати залишаються 
для компанії в пріоритеті.

Дякуємо за порозуміння та сподіваємось на подальшу співпрацю.
З повагою, І. МІСЮРА, начальник відділу поштових послуг.

план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік 
по Райгородській сільській раді

№/№ Вид та назва 
регуляторного 

акту

Ціль прийняття Строк 
підготовки

Найменування підрозділу, 
відповідального за розроблення 

проекту регуляторного акту

1. Про затвердження 
місцевих податків та 
зборів.

Реалізація державної 
політики в податковій сфері, 
спрямована на поповнення 
доходної частини бюджету 
Райгородської сільської ради 

ІІ квартал 
2019 р.

Виконком Райгородської 
сільської ради

С.Б. Шиповська, секретар сільської ради.

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

102 сообщает
Новоайдарский отдел полиции  ставит в известность владельцев 

охотничьего оружия, проживающих на территории района, что по 
состоянию на 7.12 2018 года все виды охоты ЗАПРЕЩЕНЫ, до осо-
бого распоряжения.

Для этих целей усилены мобильные передвижные группы для 
контроля в ночное и дневное время по выявлению фактов незакон-
ной охоты.

В декабре 2018 года у многих владельцев охотничьего оружия 
истекает срок его  регистрации. Необходимую консультацию и блан-
ки для перерегистрации вы можете получить в отделе разрешитель-
ной системы Новоайдарского ОП.

Контактный телефон 0669744770.

С. ТИХАНОВ, старший инспектор по контролю за оборотом 
оружия в сфере разрешительной системы 

Новоайдарского Оп, майор полиции. 
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Директор Олексіївського СБК 
Микола Михайлович Гапонов 
разом з солістами та колектива-
ми підготували цікаву концерт-
ну програму. Ведучі Роман По-
клонський та Альона Підгорна 
чудово впоралися зі своєю рол-
лю, продекламувавши багато 
гарних  віршів та представивши 
талановитих учасників концер-
ту. Олексіївці – народ працьо-
витий, але й відпочивати вміють 
ох, як добре! Знаходять час після 
роботи чи домашніх справ, щоб 
зібратися на репетицію, відпра-

цьовувати репертуар, підбирати 
вдалі композиції, які точно бу-
дуть до вподоби всім глядачам.

Тож, чим вражали самодіяль-
ні артисти цього разу? Тут дійс-
но було на що подивитися, чому 
здивуватися. Першими вийшли 
на сцену Н. Кошман та Т. По-
дройко з піснею «Давай, роди-
но». Їм вдало вдалося налашту-
вати всіх на творчу атмосферу. 
Естафету у них жваво перейняв 
дитячий вокальний ансамбль, 
який заспівав гарну пісню «Рід-
на Україна». 

Тріо у складі Н. Кошман,               
Т. Подройко та Л. Гапонової ви-
конало композицію «Утренний 
Луганск». Багатьох ця компози-
ція розчулила до сліз. А ось хор 
Олексіївського сільського Бу-
динку культури порадував ви-
конанням кількох пісень: «За-
ветний уголок», «Рідня, моя 
рідня» та «Пускай вам светит 
солнце». Кожна з цих компо-
зицій зворушила, викликала 
щиру добру посмішку.

Чудовим виконанням пісні 
«Мій рідний край» вразило 
дитяче вокальне тріо  у складі 
Анастасії Черткової, Сергія 
Тищенка та Юлії Тищенко. 
Жіночий вокальний ансамбль 
підготував до творчого звіту 
цікавий номер «Хорошая не-
веста», який всім прийшовся 
до смаку. А ось змішаний во-

кальний ансамбль порадував 
піснею «Не грусти, калина». 
«Неудачное свидание» - ком-
позицію з такою назвою під-
готував вокальний квартет. 
Виконання вдалося на всі 
100%.

Гарно виходить виконува-
ти народні пісні у колорит-
ного дуету у складі В. Лебідь 
та Л. Гапонової. Цього разу 
вони гарно й переконливо ви-
конали народну пісню «А он 
ничей».

Нікого не залишили бай-
дужими виступи юних музи-
кантів. Ніжне соло на сопілці 
«Одинокий пастух» викона-

ла талановита дівчинка Юлія 
Тищенко під акомпанемент                           
М. Олексієнко. Своїм прочи-
танням композиції «The best» 
порадувала інша талановита ді-

вчинка Настя Черткова, також 
виконавши соло на сопілці.

Оркестр народних інстру-
ментів зіграв на радість публіці 
«Словацький народний танок» 
та варіації на тему української 
народної пісні «Їхав козак за Ду-
най». Неможливо було стримати 
оплески, коли джаз «Меккі Мес-
сер» лунав у виконання інстру-
ментального ансамблю.

Гарну фінальну крапку твор-
чого звіту поставила талановита 
співачка Наталія Тищенко. Вона 
виконала оптимістичну й дуже 
красиву пісню «Мир над Украї-
ною».  Не дивно, що підспівува-
ла їй вся без винятку глядацька 

зала. «Хай же мир і дружба по-
єднають всіх, і дзвенить дитя-
чий безтурботний сміх. Нам 
зоріє доля світла і ясна. Рідна 
мати-Батьківщина, ти у нас 

одна»! – цими чудовими слова-
ми завершується концертна про-
грама.

Творчий звіт пройшов на од-
ному диханні. Прихильники та-
лантів односельців та гості свят-
кового заходу не приховували 
захоплення та позитивних емо-
цій. «Звичайно, сподобалось! – 
лунала відповідь. – А чи могло 
бути інакше? У нас, в Олексіїв-
ці, мешкають дуже талановиті 
люди»! Та ми в цьому й не сум-
нівалися ані скільки. Молодці, 
випробування творчим звітом 
пройшли гідно!

М. ТИХОНОВА.

Звичайно, цей день не можна 
називати святом в традиційно-
му розумінні цього слова, проте 
він підкреслює необхідність до-
сягнення повного забезпечення 
рівних прав людей з обмежени-
ми можливостями та їх участі в 
житті суспільства. Мета, заради 
якої цей день був проголоше-
ний, – це дотримання прав лю-
дини і участь інвалідів в житті 
суспільства. 

Проведення Міжнародного 
дня людей з інвалідністю спря-
мовано на привернення уваги до 
проблем цієї категорії суспіль-
ства, захист їх гідності, прав та 
благополуччя, на переваги, які 
отримує суспільство від їхньої 
участі в політичному, соціаль-
ному, економічному і культурно-
му житті. В Україні проведення 
цього дня встановлене Указом 
Президента, починаючи з 1993 
року.

Міжнародний день людей з 
інвалідністю – день підведення 
підсумків зробленого для цієї 
категорії громадян, аналізу фак-
тичного становища людей з осо-
бливими потребами в суспіль-
стві і визначення планів щодо 
поліпшення їх життєвого рівня.

Особливе ставлення до цього 
дня в Дмитрівському обласному 
психоневрологічному інтернаті. 
Для підопічних створюються 
максимально комфортні умови 
перебування, постійно поліп-
шуються умови та надання до-
помоги.

На виконання Законів Укра-
їни «Про соціальні послуги», 
«Про державні соціальні стан-
дарти та державні соціальні 
гарантії», відповідних наказів 
Міністерства соціальної полі-
тики України в Дмитрівському 
обласному психоневрологічно-
му інтернаті створені наступні 
інноваційні відділення:

- відділення підтриманого 
проживання (для підопічних, 
що мають високий рівень адап-
тації та автономної активності 
з можливим наступним вста-
новленням їм III групи інвалід-
ності і трудовим влаштуван-
ням);

- відділення паліативного/
хоспісного догляду (для підо-
пічних, яким встановлено діа-
гноз невиліковного прогресу-
ючого захворювання, з метою 
забезпечення їм максимально 
можливої якості життя шляхом 

розв'язання фізичних, психоло-
гічних і духовних проблем);

- відділення інтенсивного 
медичного догляду (для підо-
пічних, що мають важкі сома-
тичні та неврологічні розлади, 
глибокий ступінь слабоумства, 

дезорієнтовані у місці, часі, 
навколишньому оточенні, не 
спроможні до самообслугову-
вання, найпростіших трудових 
навичок і спілкування з іншими 
особами, мають потребу у пов-
ному медичному та побутовому 

догляді);
- відділення соціальної ре-

абілітації (для підопічних, що 
мають інтелектуальний дефект, 
який не перешкоджає опано-
вуванню нескладних профе-
сій і систематичному заняттю 
працею, не мають виражених 
емоційно-вольових порушень, 

спроможні до побутового само-
обслуговування, мають санітар-
но-гігієнічні навички). 

Спеціалістами інтернату 
сформовані пакети документів 
підопічних стосовно надання 
соціальних послуг, в яких ви-

значена ступень індивідуальних 
потреб отримувача соціальних 
послуг у наданні послуг, за-
повнені індивідуальні плани на-
дання соціальних послуг, карти 
визначення індивідуальних по-
треб особи в наданні соціальних 
послуг тощо.

З підопічними – отримувача-
ми соціальних послуг – укладе-
ні договори про надання вище 
перелічених соціальних послуг.

Кожного дня персонал               
ДОПНІ відповідально та уваж-
но ставиться до виконання своїх 
обов’язків, щоб зробити життя 
людей з особливими потребами 
більш яскравим, наповненим 
сенсу. Наші підопічні вміють 
дружити, вони мають «золоті» 
руки, займаються спортом та 
рукоділлям, організовують до-
звілля. Часто саме в нашому ін-
тернаті вони відчувають родин-
не тепло, родинний затишок. 
Їхні успіхи і маленькі перемоги 
надихають нас на роботу. Ми 
й надалі будемо турбуватися 
про своїх підопічних. Нехай 
їхнє життя буде безтурботним 
та сповненим позитивних вра-
жень!

І. ФРОЛЬЧЕНКО, директор 
Дмитрівського ОПНІ.

Творчий звіт артистів художньої самодіяльності села 
Олексіївка в рамках фестивалю «Луганщина – світанок України» 
зібрав багато охочих поринути у світ прекрасного та вкотре насо-
лодитися творчістю місцевих співаків та музикантів.

Кожного року 3 грудня ми приділяємо максимальну увагу людям з особливими потребами, людям 
з інвалідністю. Чимало людей у суспільстві вважають інвалідність обмеженням. У Міжнародний 
день людей із інвалідністю світовій спільноті нагадують про цю особливу верству населення з ме-
тою інтеграції осіб із інвалідністю у життя суспільства.


