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ЯК ЗУСТРІЧАВ
КЕРІВНИКА ОБЛАСТІ
БІЛОВОДСЬКИЙ РАЙОН

ВІДТЕПЕР НИЖНЬОЮ ЛАНКОЮ СТАЄ ОБ'ЄДНАНА ГРОМАДА, ДАЛІ
«ДЕКІЛЬКА ГРОМАД» УТВОРЮЮТЬ ОКРУГ (ЯКИЙ ПРИХОДИТЬ НА ЗАМІНУ
РАЙОНАМ), А ДАЛІ ЛИШАЮТЬСЯ ОБЛАСТІ. З КОНСТИТУЦІЇ ПРОПОНУЮТЬ
ПРИБРАТИ НАЗВИ ОБЛАСТЕЙ ТА ЇХНЮ КІЛЬКІСТЬ, ЗАЛИШАЮЧИ
ФОРМУЛЮВАННЯ «ОБЛАСТІ ТА АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ»
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НА ЛУГАНЩИНУ
ПРИХОДИТЬ СВЯТО

Т

риває грудень. Час, коли в
коловерті буденних турбот
з’являються думки про ялинки
та подарунки. Кожен начебто
робить звичайнісінькі щоденні
справи, але все вже відбувається
у передчутті чогось незвичайного. До створення святкового
настрою та незабутніх вражень,
як завжди, долучаються працівники культури. Чого ж очікувати
жителям Луганщини? Завісу
таємничості відкрила Аліна
Адамчук, начальник Управління
культури, національностей та
релігій Луганської облдержадміністрації

Евеліна БОГДАНОВА
– Новорічна казка на Луганщині вже стартувала?
– Так, цьогоріч новорічно-різдвяні заходи розпочалися вже 14
грудня. У межах програми «Український Схід» за підтримки Міністерства культури у місті Сватовому відбувся концерт «Різдвяне диво» за
участі відомої української співачки,
телеведучої, заслуженої артистки
України Анжеліки Рудницької, заслуженої артистки України Марини
Одольської, українського поета Артема Полежаки та фольклорного гурту
GG «ГуляйГород». Я дуже вдячна
друзям Луганщини за незабутні враження.
– Судячи з відгуків людей,
гарний початок свят. Чого очікувати далі?
– На мешканців та гостей Луганщини чекатиме насичена подіями
програма. Отримати новорічний настрій та наповнитись духом Різдва
можна буде як з улюбленими щорічними заходами, так і з новими, цікавими подіями.
Вже 17 грудня культурно-мистецьку акцію «Сяйво таланту» за
участі обдарованих дітей прийматиме Старобільщина. Власні творчі
досягнення презентуватимуть в районному Будинку культури колективи
зі всієї Луганщини. «Сяйво таланту»
– це завжди відкриття нових імен,
пошук оригінальних ідей і проектів,
свято дитячого таланту.
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Обласна влада обіцяє
не допустити Алчевська-2
в Троїцькому районі
Цими днями на рівні Києва та Москви вирішується подальша доля контракту на
транзит російського газу. Урядовці запевняють: як би не розвивалися події після 31
грудня (коли добігає кінця строк поточного договору), Україна готова до несподіванок і має спокійно закінчити опалювальний сезон. Це загалом. Але технічні проблеми все ж можуть виникнути в окремих населених пунктах, визнав голова НАК
«Нафтогаз» Андрій Коболєв. Серед них – майже весь Троїцький район Луганщини
Луганщина.ua
Проблема, про яку йде мова, – з ряду тих,
якi перманентно виникають на прикордонних територiях завдяки нашому спiльному з
Росiєю радянському минулому. I якi не вирiшувалися через проблеми з фiнансуванням,
недолугiсть мiсцевої влади чи просто вiдсутнiсть полiтичної волi.
Наприклад, до села Зоринiвка Мiловського району вода поставлялася з сусiдньої
держави, i, коли влiтку цього року росiяни
«перекрили кран», село залишилися без живильної вологи. Адже за часи незалежностi
нi власних свердловин, нi альтернативного

ПРЕМ'ЄР РОЗКАЗАВ,
КОЛИ БУДЕ ВІДОМА
ЦІНА ГАЗУ НА
НАСТУПНИЙ РІК

водогону населений пункт так i не отримав.
Подiбна iсторiя взимку сталася iз електроенергiєю. В авральному режимi Зоринiвку тодi
приєднали до української мережi.
У Троїцькому районi ситуацiя куди бiльш
загрозлива. Тут лише 4 села – Новочервоне,
Тарасовка, Тимонове та Малоолександрiвка –
отримують газ вiд українського газопроводу.
Iншi – залежать вiд Росiї.
– На сьогоднi ведуться переговори на державному рiвнi щодо продовження термiну дiї
транзитного договору. Якщо питання не вирішиться до 31 грудня цього року, Троїцький

У ПОШУКАХ
ІНВЕСТИЦІЙ:
ЛУГАНЩИНА ЧЕКАЄ
НА ДОРОЖНІЙ БУМ
СТОР. 2

район повинен бути готовим до життєдiяльностi в умовах надзвичайного стану, – каже
голова Троїцької райради Сергiй Терещенко.
– Якщо всi можуть в таких ситуацiях скористатися газом зi сховищ, ми – нi, бо не «закiльцьованi» i не пiдключенi до загальної системи.
«Через газорозподiльчу станцiю смт Троїцьке Троїцького району безпосередньо з територiї Бєлгородської областi Росiйської Федерацiї здiйснюється постачання природного
газу у 21 населений пункт з населенням понад
14000 осiб. На територiї Троїцької селищної
об’єднаної територiальної громади знаходяться 66 багатоквартирних житлових будинкiв,
працює 49 об’єктiв соцiальної сфери, зокрема
2 заклади охорони здоров'я, якi опалюються
газовим автономним опаленням. Через ГРС
село Воєводське Троїцького району Луганської
областi здiйснюється постачання природного
газу в 11 населених пунктiв нашої громади, в
яких налічується 18 об’єктiв соцiальної сфери», – такi факти наводять жителi Троїцького
району в своєму листi до президента
України Володимира Зеленського.

НА ЩО ЗВЕРНУТИ
УВАГУ ОТРИМУВАЧАМ
СОЦДОПОМОГИ,
ЩОБ НЕ ЛИШИТИСЯ ЇЇ
СТОР. 3

СТОР. 7
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У БАЙДІВЦІ ВІДКРИЛИ
МЕМОРІАЛЬНУ
ДОШКУ В ПАМ'ЯТЬ
ПРО ЗАГИБЛОГО МОРПІХА
СТОР. 8
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ОФІЦІЙНО

ЖИТТЯ РЕГІОНУ
ПОДРОБИЦІ

У проєкті конституційних змін децентралізації влади,
який пропонує глава держави Володимир Зеленський, немає згадки про особливий порядок самоврядування окремих районів Донбасу. Документ зареєстрований на сайті парламенту
Особливого
статусу немає

Проєкт є фактичним продовженням реформи децентралізації,
яка триває ще з 2015 року, коли
розпочалось об'єднання сіл, селищ
та міст у «спроможні громади»
з паралельною передачею їм
фінансових ресурсів та додаткових
адміністративних повноважень.
Процес об'єднання громад має
завершитись до середини наступного року.
Схожий конституційний проєкт
децентралізації в 2015 році подавав
і тодішній президент Петро Порошенко. Проте схвалення документу
було заблоковано в Раді через
згадку у прикінцевих положеннях
про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької
і Луганської областей. Зараз такого
положення немає.
Схвалення конституційної децентралізації є одним з положень
Мінських угод, проте «з урахуванням особливостей окремих районів
Донбасу». Раніше Володимир Зе-

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВІД ПРЕЗИДЕНТА:
ДОКЛАДНІШЕ ПРО НОВИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ
Водночас голів окружних та
обласних рад обиратимуть за принципом ротації на період не більше
одного року.

ленський вказував, що прописувати
особливі повноваження окремих
районів Донбасу в Конституції не
має наміру.
На повну конституційна система
децентралізації має запрацювати з
березня 2021 року.
Схвалення проєкту конституційних змін передбачає кілька голосувань на двох чергових сесіях, а
фінальне ухвалення потребуватиме
підтримки 300 депутатів.

Державні
уповноважені

Округи
замість районів

Загальна концепція конституційної
децентралізації дуже схожа з тим,
що почали впроваджувати в 2015
році й не змогли внести до Конституції через суперечки навколо повноважень окремих районів Донбасу.
Нинішню систему територіально-адміністративного поділу країни
змінюють.
Відтепер нижньою ланкою стає
об'єднана громада, далі «декілька
громад» утворюють округ (який
приходить на заміну районам), а

далі лишаються області. Раніше
райони пропонували перейменувати у повіти.
З Конституції пропонують прибрати назви областей та їхню кількість,
залишаючи формулювання «області
та Автономна республіка Крим».
Для зміни назви області не потрібно буде змінювати Конституцію.
Всі питання перейменувань і зміни

меж областей, громад та округів
визначатимуться законом.
Вертикаль районних та обласних
державних адміністрацій на чолі з
їхніми головами також змінюють.
Після реформи і надалі будуть
обиратись окружні та обласні ради
з власними виконавчими органами,
які мають отримати реальну владу в
окрузі та області.

Для нагляду за законністю та
конституційністю в округи та області
уряд та президент спільно призначатимуть префектів. Вони зможуть
працювати на посаді не більше
трьох років в одному місці. Префект
зможе зупиняти дію актів місцевого
самоврядування через їхню можливу невідповідність Конституції та
законам.
Якщо ж місцева рада ухвалює акт, який створює загрозу
цілісності України, президент за
поданням префекта зупиняє дію
акту й відстороняє голову ради та
весь її склад. На заміну президент
зможе призначати тимчасового
державного уповноваженого.
Паралельно з цим Конституційний Суд має перевірити конституційність дій місцевої ради.
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«Президент пiдписав Закон України «Про Державний бюджет
України на 2020 рiк», який Верховна Рада ухвалила 14 листопада
2019 року. Мiнiмальна заробiтна плата у мiсячному розмiрi з 1
сiчня 2020 року – 4723 грн», – йдеться в повiдомленнi.
У Державнiй податковiй службi пояснюють, що I група
фiзосiб-пiдприємцiв сплачуватиме 1249,26 гривнi на мiсяць
(1039,06 гривнi єдиного соцiального внеску та 210,2 гривнi єдиного податку), II група – 1983,66 гривнi на мiсяць (1039,06 гривнi
ЄСВ та 944,6 гривнi єдиного податку).
III група (без ПДВ) – 1039,06 гривнi на мiсяць та 3% вiд доходу за мiсяць для тих ФОПiв, якi сплачують податок на додану
вартiсть, або 5% вiд доходу для тих, хто ПДВ не платить, та III група (з ПДВ) – 1039,06 гривень на мiсяць та 3% вiд доходу i 20% ПДВ.
Окрiм цього, у прив'язцi до мiнiмальної заробiтної плати змiнюється i сплата туристичного збору: для внутрiшнього туризму
(до 0,5% вiд мiнiмальної заробiтної плати) – 23,62 грн та для в’їзного туризму (до 5% вiд мiнiмальної заробiтної плати) – 236,15
грн.
Податок на нерухомiсть (не бiльше 1,5% вiд мiнiмальної заробiтної плати за 1 кв.м) – 70,85 грн.

– Ми займаємося цим питанням, воно на контролі у
прем'єра. Була нарада, на якій
піднімали його. Тому що кілька областей мають цю проблему. Наприклад, наші сусіди
харків'яни. Ми обговорюємо
цю тему з профільними міністерствами, шукаємо якийсь
варіант виходу, – повідомив
губернатор.
Загалом він має впевненість, беручи до уваги останні події, що відключення газу
не відбудеться. У великій вірогідності підписання нового

– Це насправді також фактор, який сильно
впливає на ціну газу. Тому якою насправді буде
ціна газу в січні та в лютому цієї зими ми побачимо, коли стане зрозуміло, чи буде цей контракт. Це дійсно залежить від цього, – заявив
Гончарук.
Нагадаємо, 31 грудня 2019 року закінчується
дія договору між господарюючими суб'єктами

України та Росії щодо умов транспортування
російського природного газу українською територією до Європи. Наразі сторони ведуть переговори щодо підписання нової угоди.

ЗАЯВА

В МЗС НЕ ВИКЛЮЧАЮТЬ ПОНОВЛЕННЯ
ЗАЛIЗНИЧНОГО СПОЛУЧЕННЯ З ОРДЛО
Мiнiстр закордонних справ Вадим
Пристайко не виключає вiдновлення
залiзничного сполучення з окупованими районами Донецької та Луганської
областей пiсля вiдкриття нових КПВВ
на Донбасi
Луганщина.ua
Про це вiн заявив в iнтерв’ю УНIАН, вiдповiдаючи на
запитання про можливiсть вiдкриття на сходi України
залiзничного КПВВ для пасажирського сполучення.
– Я не виключаю нi пасажирського, нi вантажного сполучення. У нас дуже багато роботи, яку треба зробити,
щоб вiдновити це сполучення. Безумовно, якщо є iнфраструктура, тут не складно порахувати, де є автомобiльнi
шляхи, де є залiзничнi шляхи i де взагалi можливий
перехiд людей. Але не тiльки. Є певнi дiлянки, якi не
пов’язанi безпосередньо з переходами, – зазначив вiн.

Засідання районної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

контракту – запевняє і міністр
енергетики Олексій Оржель.
– Я можу сказати впевнено, що з січня ми отримаємо
транзит газу з урахуванням
українських інтересів, – сказав
міністр в ефірі каналу 1+1.
Та все ж завдання обласної
та районної влади – готуватися
до різного розвитку подій, чим
посадовці безпосередньо і займаються.
– Ми проговорювали все з
нашими ДСНСниками. Вони
готові і розгортати намети,
і встановлювати системи індивідуального опалення, і ставити гармати теплові, – каже
Сергій Гадай. – Тобто ми готові
до екстреної ситуації.
Районна комісія з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій вже розробила план
заходів. Троїцьке.City пише,
що в районі збирають інформацію від кожної організації і
установи про те, що потрібно
зробити, щоб урегулювати роботу в разі відключення газу.
По сільським радам і старостинським округам роблять
подворовий обхід депутати
та представники місцевого
самоврядування і виявляють
людей, які не мають альтернативного опалення.

Мирна акція троїчан на площі перед районним БК

А що буде далі?

Отже, доля маленького району на півночі Луганщини наразі залежить від
домовленостей, які досягнуть великі країни. В будь-якому випадку, в очільника області є плани, як у подальшому зняти з «газової голки», принаймні,
соціальну сферу.
– Є превентивна міра. Я домовився з чеським інвестором. Вони в наступному
році будуть заходити і встановлювати в бюджетних об'єктах наших – школах,
садочках, лікарнях – твердопаливні котельні. У чому їхня відмінність від наших
підприємців? У тому, що вони готові піти по системі 20 на 80. Тобто. Є у нас
гроші на те, щоб в наступному році побудувати, образно кажучи, 5 котелень.
Вони зроблять 15 чи 20. Просто ми підпишемо з ними дорожню карту щодо
фінансування і будемо потім щороку закривати їм ту суму, яку ми винні.
За його словами, це буде не лише заміна теплосистеми, але одразу й утеплення, і заміна вікон: «Те, що область своїми силами робила б п’ять років,
чехи готові зробити за рік».

ПЛАНИ

ДОРОГИ ЛУГАНЩИНИ: В ПОШУКАХ ІНВЕСТИЦІЙ

Точна ціна на газ у 2020 році стане відомою після завершення переговорів з
російським «Газпромом», адже напряму
залежить від їхній результатів. Про це
прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сказав в ефірі телеканалу ICTV

Луганщина.ua

Обласна влада обіцяє не допустити
Алчевська-2 в Троїцькому районі

За матеріалами видання
«Новое время»

Прем'єр сказав, коли буде відома
ціна газу на наступний рік

З 1 сiчня 2020 року розмiр мiнiмальної заробiтної
плати зросте до 4723 грн, тому розмiри податкiв, що
їх сплачуватимуть пiдприємцi на спрощенiй системi
оподаткування, дещо змiняться. Про це повiдомляє
пресслужба ДПС

Люди налякані і побоюються, в разі зриву переговорів щодо транзиту,
повторення в своєму селищі
алчевських подій 2006-го року,
коли серед лютих морозів стотисячне місто залишилось без
опалення. 13 грудня троїчани
влаштували акцію, щоб привернути увагу громадськості
до свої проблеми, пише Троїцьке.City.
За два тижні, які залишилися до часу «Ч», провести сюди
«українську трубу», звісно, не
вдасться. Та й ціна питання, за
даними глави райради, – 300
мільйонів гривень. Але ситуація відома на вищому рівні
влади та знаходиться під контролем. В цьому «Луганщину.
UA» запевнив голова облдержадміністрації Сергій Гайдай.

ПРОБЛЕМА

ГАРЯЧА ТЕМА

ЦИФРИ

У ДПС пояснили,
як змiняться податки
для ФОП наступного року

«1

3

На Нормандському самiтi лiдери країн висловили
побажання, аби в перiод 30 днiв було визначено новi
можливi КПВВ на сходi України. Пристайко розповiв,
що очевидним кандидатом для вiдкриття нового КПВВ
є Золоте, де з українського боку давно вже побудований КПВВ.

В жовтні президент України Володимир Зеленський особисто
перевірив відремонтовану ділянку
траси Н-08 Запоріжжя – Маріуполь, проїхавшись нею за кермом
автомобіля. 130 кілометрів цієї
дороги було побудовано менш ніж
за три місяці. Яскравий приклад, як
нова команда у владі підходить до
вирішення питань, зокрема таких
болючих, як стан доріг. Наступного
року в Україні планують реалізувати низку не менш амбітних проєктів. Кардинальні зміни, хочеться
вірити, чекають і на Луганщину
Евеліна БОГДАНОВА

Весняне будівництво

– Навесні 2020 року плануємо масштабний
ремонт доріг. Я переконаний, що за короткий
термін автошляхи України відповідатимуть
європейським стандартам, – наголошує прем’єрміністр України Олексій Гончарук.– Ми беремо на
себе політичну відповідальність за те, що робимо,
і маємо намір робити це надалі. Тому що переважна більшість міністрів – це молоді люди, які
збираються ще десятки років жити у цій країні.
Саме так глава Кабміну говорить про команду
технократів в уряді, сформовану монобільшістю
«Слуги народу», та її плани. Якщо взяти конкретно дороги, то за словами президента Володимира Зеленського, «якщо всі дороги так будуватимемо (як трасу Н-08, – ред.) – ми встигнемо за
чотири з половиною роки зробити найважливіші
траси нашої країни».
Доволі смілива заява, тим не менше, вона
підкріплюється діями. Зокрема вже відомо,
що, окрім коштів держбюджету, на відновлення дорожньої інфраструктури будуть залучати
інвестиції. 22 листопада в Лондоні було підписано

фінансову угоду між Україною та Європейським
інвестиційним банком, а також меморандум про
порозуміння між урядом та ЄБРР щодо спільної
реалізації проекту на загальну суму 900 мільйонів
євро. Ці гроші в повному обсязі підуть на будівництво і реконструкцію доріг.
– Вже через три роки траса Київ-Одеса стане
першим автобаном європейського рівня на всій
протяжності, – навів приклад Олексій Гончарук на
власній сторінці у фейсбуці.
Масштабне будівництво доріг наступного року
є одним із завдань нового очільника Державного
агентства автомобільних доріг України Олександра Кубракова. Наразі в Укравтодорі триває
підготовка плану відновлення доріг на 2020 рік.

Луганщина
не пасе задніх

”

Міністр інфраструктури

Луганщина теж сподіваєтьУкраїни Владислав
ся на дорожній бум. Пошук
Криклій: «Якщо влада взаємодії між МФО та оргадодаткових джерел фінансування не припиняється. 11
на місцях потребує підтримки, нами місцевої влади.
грудня в Мінінфраструктури
– Якщо влада на місцях
– ми готові її надати. Очікуємо,
під час зустрічі з представпотребує підтримки, – ми
що вже в 2020 році розпочниками Європейського банку
готові її надати. Очікуєнеться реалізація перших про- мо, що вже в 2020 році
реконструкції та розвитку
голова Луганської обласної
розпочнеться реалізація
ектів з відновлення місцевих
державної адміністрації
перших проектів з відновдоріг за кошти ЄБРР»
Сергій Гайдай відзначив, що
лення місцевих доріг за
регіону вкрай необхідні кошти на відбудову
кошти ЄБРР, – зауважив міністр інфраструктури.
двох об’єктів дорожньої інфраструктури.
На засіданні в Міністерстві інфраструктури
Мова йшла про так званий дорожній трикутник зазначили, що наступним кроком буде розробка
Сєвєродонецьк-Сватове-Старобільськ-Сєвєрорегуляторної бази, необхідної для фінансування
донецьк довжиною 163 км та автомобільний міст
подібних інвестиційних проектів. А поки був
через річку Сіверський Донець між Лисичанськом представлений вже розроблений проект алгота Сєвєродонецьком.
ритму залучення коштів ЄБРР до фінансування
– Дорожнє покриття зруйноване на 83 % та по- розвитку доріг на місцевому рівні.
требує негайного відновлення, – прокоментував
Сергій Гайдай трикутник Сєвєродонецьк-СватоУ пошуках інвесторів
ве-Старобільськ-Сєвєродонецьк. – З відбудовою
Приклади успішного співробітництва в
зазначених напрямків збільшиться пасажиропочастині відновлення місцевих доріг вже є – 29
тік та скоротяться логістичні витрати, насамперед, жовтня прем’єр-міністр України підписав з
товаровиробників та трейдерів.
ЄБРР Меморандум щодо програми фінанМіністр інфраструктури України Владислав
сування регіональних доріг, перший транш
Криклій, своєю чергою, наголосив, що зараз
якого склав 300 мільйонів євро. В межах цих
важливим завданням є вироблення алгоритму
коштів ЄБРР кредитуватиме обласні державні

адміністрації під місцеві гарантії. Першими
скористаються новими можливостями на
Херсонщині.
Пропозиції з відновлення доріг за кошти
міжнародних фінансових інституцій готують і
в Луганській області. Пошуком інвесторів для
відбудови доріг і взагалі для розвитку Луганщини
очільник регіону Сергій Гайдай займається майже
з першого дня на цій посаді.
Перемовини з потенційними інвесторами, які
готові вкладати кошти у розвиток Луганщини,
глава ЛОДА провів під час Першого інвестиційного форуму RE:think. Invest in Ukraine в
Маріуполі. Відбуваються вони також на всіх
можливих площадках.
Паралельно триває просування теми приєднання гілки Кіндрашівська-Нова – Лантратівка
до мережі залізничних доріг України, обласна
влада на чолі з Сергієм Гайдаєм вже домовилася
про фінансування техніко-економічного обґрунтування проекту Агенцією США з міжнародного
розвитку (USAID). Адже сама ідея відновлювати
дороги, якщо ними будуть й далі проїжджати
перевантажені зерновози, взагалі втрачає сенс.
Сподіваємося, 2020-й дійсно стане для Луганщини початком «Великого будівництва».
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РОБОЧА ПОЇЗДКА

Сергій Гайдай продовжує знайомство з Луганщиною.
Як зустрів керівника області Біловодський район
Місяць тому, проводячи колегію облдержадміністрації,
її новопризначений керівник Сергій Гайдай пообіцяв,
що за півроку побуває в кожному районі області, щоб
бути в курсі досягнень та проблемних питань територій.
З того часу він встиг здійснити робочу поїздку до Троїцького району, і ось тепер, 13 грудня, завітав на Біловодщину. Які об’єкти встиг відвідати очільник Луганщини та з ким зустрітися, – розповідаємо далі
Ганна СИМОНОВА

Біловодчани мали до губернатора питання щодо соціальної сфери,
ЖКГ та охорони здоров’я

Сходи чи ліфти?

Напередодні візиту губернатора у Біловодську відкрили коворкінг-центр – це така
сучасна форма організації робочого простору. Коворкінг у
районній бібліотеці відкритий для всіх членів громади. Тут сподіваються, що він
дасть можливість проводити
будь-які зустрічі та заходи у
комфортних умовах з необхідним технічним оснащенням. І
Одним з перших відвідав нову
локацію саме Сергій Гайдай.
До речі, левову частину коштів на обладнання коворкінгу надано в рамках проекту
ООН «Ефективне врядування і
залучення громадян задля досягнення правосуддя, безпеки,
захисту довкілля та соціальної єдності у Східній Україні».
Вміння біловодчан залучати
донорів для подібних проектів
справило на керівника облдержадміністрації позитивне враження.
– Біловодська громада бере
участь у багатьох проектах,
активно залучаючи кошти від
іноземних донорів і не тільки.
Громада рухається. Це головне.
Можна сидіти і скиглити, що
все погано: поруч війна, область погано фінансується… А
можна робити так, як роблять
тут – розвиватися, – наголосив
він під час зустрічі з місцевим
активом.
Поняття
району
для
Біловодщини нині – майже
номінальне. Два роки тому
всі тамтешні селищні та сільські ради об’єдналися в одну
ОТГ. В умовах проведення реформи, проблем тут, звісно,
теж вистачає.

Так, представники ОТГ
запропонували очільнику Луганщини збільшити фінансування обласної програми, в
межах якої проводився конкурс проєктів щодо впровад-

що соціальними мають бути
не ліфти, а сходи, – відповів на
це Сергій Гайдай.

Про гордощі
та прикрощі

Місцеві жителі, традиційно, мали до губернатора питання щодо соціальної сфери,
а також щодо функціонування ЖКГ та закладів охорони
здоров’я. З роботою останніх
керівник ЛОДА якраз ознайомився під час візиту.
Зокрема, він оглянув комунальні некомерційні підприємства «Центр первинної
медико-санітарної допомоги»
та «Біловодська багатопрофільна лікарня».
Цьогоріч
для
місцевої
«первинки» за кошти держсубвенції збудовано лікарську амбулаторію (загальна
сума проекту складає 13 млн
676, 8 тис. грн), придбано
спеціалізований автомобіль,
три портативні телемедичні
комплекси для дистанційної діагностики. Крім того,
за кошти громади комплект
рентгенівсько-діагностичний,
портативний
ультразвуковий діагностичний сканер,
два портативні телемедичні
комплекси для дистанційної
діагностики, інше медичне
обладнання та меблі.
– Амбулаторія сучасна, комфортабельна, але я одразу побачив декілька недоліків, яких

За останні роки в розвиток медицини на Біловодщині вкладено сотні мільйонів

ження децентралізації. Адже
6 млн гривень на область
вже замало: і громадянська
активність зросла, і ціни на
матеріали збільшились.
Голова Біловодської районної ради Петро Самойлов, в
свою чергу, висловив занепокоєння у зв’язку зі скороченням штатів держслужбовців,
яке має відбутися у січні. Мовляв, навіть зараз є проблема із
дійсно професійними управлінськими кадрами.
– Я добре знаю президента –
він реально хоче змінити стан
справ в країні на краще. Як
відомо, королів робить свита,
тому для цього потрібна «велика чистка». У владу мають прийти нові люди. Але я вважаю,

не має бути у принципі. Ефективність використання коштів, витрачених на ремонт,
обов'язково перевірить аудит,
– наголосив Сергій Гайдай.
Тут варто додати, що за день
до візиту в Біловодськ губернатор надіслав листа до прем’єрміністра
України
Олексія
Гончарука з проханням призначити ревізію та аудит
облдержадміністрації та всіх її
всіх структурних підрозділів за
2018-19 роки. Отже, попереду
нас з вами можуть чекати «відкриття» щодо витрат бюджету.
Можливо, більш значущі, ніж
недоліки у сільській амбулаторії.
Але не треба забувати й про
хороше. Говорячи про здобут-

ки, в Біловодській ОТГ в першу чергу згадують багатопрофільну лікарню, яка за останні
кілька років перетворилася на
передовий медичний заклад,
якому можуть позаздрити деякі великі міста. Авжеж, на
це знадобилися значні кошти:
впродовж 2017-19-го років на
розвиток лікарні виділено 152
млн 274 тис. грн, з них з місцевого бюджету – майже 107
млн, за рахунок медичної субвенції – 45,6 млн. На капітальні
видатки витрачено з місцевого
бюджету 51,6 млн грн.
У «ББЛ» проведено капремонт хірургічного відділення,
першого поверху поліклініки,
реконструкцію двоповерхового корпусу з облаштуванням

приміщень для клініко-діагностичної лабораторії, відкрито
стоматологічне
відділення,
відділення анестезіології та інтенсивної терапії, банк крові,
створено та оснащено новим
обладнанням відділення променевої діагностики.
Взагалі тут є все необхідне
обладнання за вимогами Національної служби здоров’я
України для того, щоб з 1 квітня наступного року укласти договір за програмою медичних
гарантій. Оглядаючи лікарню,
очільник Луганщини навіть
пожартував:
– Якби я був жінкою і постало питання «Тут чи не тут?», то
відповідь була б однозначною
– народжувати у Біловодсько-

Коворкінг-центр – поки що незвичне явище для маленького Біловодська

Місцеву ДЮСШ сьогодні відвідують 228 вихованців

му пологовому будинку. Мені
дуже сподобалось!
Наразі тривають капітальні ремонти терапевтичного
відділення з облаштуванням
приміщень для відділення
паліативної допомоги та відділення фізичної реабілітації,
а також приміщень відділення
екстреної (невідкладної) медичної допомоги.
Втім, залишаються і певні
труднощі, про які розповів генеральний директор лікарні
Роман Чередниченко:
– Головна проблема – кадри. Є наочна – дефіцит
спеціалістів близько 25 %, і
прихована – якщо, підуть на

пенсію «ветерани», то не вистачатиме до 40 % фахівців. Але це
не тільки проблема Луганщини, а, нажаль, загальний тренд.
Її біловодчани вирішують, запрошуючи на роботу медиків
з тимчасово непідконтрольної
частини області. Цього року їх
приїхало двоє. Новим докторам місцева влада купує житло.
Громадою вже придбано сім
квартир.

В освіті не все гладко

Загалом програма візиту
Сергія Гайдая на Біловодщину
була досить щільною. Окрім
закладів охорони здоров’я, він
встиг побувати і на двох об’єк-

тах освітньої сфери. Перший з
них – дитячий садок № 4.
Реконструкцію будівлі ДНЗ
почали ще у 2017-му році. За
цей час у ремонт вклали більше 12,2 млн гривень. Було
замінено віконні блоки, дах,
внутрішні та зовнішні двері,
проведено монтаж системи
опалення,
відремонтовано
електромережу, зроблено зовнішнє утеплення стін, змонтовано зовнішній та внутрішній
водопровід тощо.
Відкривши заклад, місцева влада планує створити 31
робоче місце та 110 додаткових місць дошкільної дитячої освіти. Але вже тривалий
час не вдається ввести об’єкт
в експлуатацію через те, що
територією дитсадка проходить високовольтна ЛЕП.
Наразі серед відповідних
відомств точиться дискусія
про те, як вирішити проблему. Сергій Гайдай пообіцяв
взяти питання на контроль
та вплинути на нього в межах своїх повноважень.
Ще один пункт програми
перебування очільника Луганщини – Біловодська дитячо-юнацька спортивна школа,
де сьогодні навчаються 228
хлопців та дівчат у 17 групах.
У 2018-2019 роках тут також
провели ремонт: замінили покрівлю, вікна та двері, систему
опалення та вентиляції, провели утеплення фасаду, ремонт
кабінетів та роздягалень, стін
та підлоги, уклали нове спортивне покриття на ігровому
майданчику.
Загалом
використано
близько 4,7 млн гривень, майже порівну вклалися місцевий
та державний бюджет.
Але з’ясувалось, що і в цій
сфері є проблема – відправлення юних спортсменів на
змагання в інші регіони. Вона
загальна для всієї області. Отримати довідку про оформлення спецдозволу на перевезення дітей можна лише у
Територіальному сервісному
центрі МВС в Лисичанську і
тільки за особистим зверненням.
– Ото й діджиталізація
послуг, – пожартував голова облдержадміністрації. А
перейшовши на серйозний
тон, пообіцяв втрутитись у
ситуацію.

Сергій Гайдай з незмінним керівником ТОВ «Племінний завод «Біловодський»
В’ячеславом Філоненком

понад 4000. Протягом року там
працюють 85 осіб.
Підприємство створене 17
років тому і з того часу є постійним учасником міжнародних виставок та конкурсів. У
2018 році завод відзначений
«Золотою медаллю» Міністерства аграрної політики та
продовольства України в конкурсі «За кращу продукцію,
технологію, наукову розробку» за високі досягнення в селекційно-племінній роботі у
галузі свинарства. Дипломом
Міністерства аграрної політики та продовольства України
– за зразкове збереження генофонду породи свиней.
Цьогоріч – Дипломом Міністерства аграрної політики та
продовольства України. Також
підприємство
нагороджено
Подякою міністра аграрної
політики та продовольства
України «За сумлінну працю
та досягнуті результати в ім’я
економічного зміцнення та розвитку України».
Біловодчани і справді запроваджують новітні технології в галузі свинарства
щодо селекційно-племінної
роботи та нарощують обсяги
збуту племінного поголів’я.

Тобто, вклад в розвиток області племзавод робить значущий, що не зміг не оцінити
Сергій Гайдай. Він відзначив,
що його політика – це економіка, в якій підтримка місцевого виробника – завжди
пріоритет.
– Щоб відповідати сучасним
стандартам галузі, Біловодський племзавод щорічно до 90
% зароблених грошей реінвестує у розвиток, а відповідно,
й підтримує громаду. Сьогодні
його засновник та незмінний
керівник В’ячеслав Філоненко
замислюється над створенням
переробного
підприємства.
Тож, безумовно, обласна влада
буде підтримувати такі ініціативи, – повідомив журналістам
голова облдержадміністрації
Сергій Гайдай.
Він також наголосив, що
після ремонту покриття дорожнього трикутника Сєвєродонецьк-Сватове-СтаробільськСєвєродонецьк, який заплановано на наступний рік, значно
скоротяться логістичні витрати товаровиробників та трейдерів.
Це має стати стимулом для
розвитку луганського агробізнесу.

Є з ким працювати

Нарешті, ще один пункт у
порядку денному очільника
Луганщини – ТОВ «Племінний завод «Біловодський». Це
підприємство, яке, зважаючи
на загальну нерадісну обстановку в економічному житті
Луганщини, дає привід для
оптимізму.
Завод спеціалізується на вирощуванні племінних свинок
полтавської м’ясної породи
та товарної свинини. Середньорічне поголів’я становить

Не дарма біловодчани отримали державну нагороду
за високі досягнення в селекційно-племінній роботі
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РОБОЧИЙ ЩОДЕННИК

СОЦІУМ
КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА

«1

Цього ж дня у «Світлиці» Луганського обласного центру народної творчості
відкриється виставка майстрів
народного мистецтва, філій обласного народного клубу «Золоте Руно» «Різдвяне диво», яка триватиме аж до 31 січня 2020 року.
– Попереду перше з низки грудневих свят – День
Святого Миколая. Впевнена, цьогоріч на дітей очікує
щось неймовірне.
– На Миколая для дітей відбудеться показ інтермедії та
казки «Новорічні пригоди Котигорошка». Святковий захід
збере у залі Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру дітей-сиріт та позбавлених
батьківського піклування.
Але ми потурбувалися, щоб
казку побачив кожен охочий
– театральні покази в Сєвєродонецьку відбудуться ще 20,
22, 24, 26, 27 та 28 грудня поточного року, а також 5 січня
року наступного. А 4 січня цю
казку побачать юні мешканці
Новопскова.
Також 19 грудня обласний
краєзнавчий музей на базі
експозиції «Природа нашого краю» відкриє виставку
«Різдвяні мандри». Вона працюватиме впродовж місяця.
Гостей чекатимуть цікаві майстер-класи та перегляд пізнавальних відеосюжетів.
Ми підготували цікаві івенти і для юних IТ-шників. Ще у

На Луганщину приходить свято
вересні на Луганщині почала
діяти мережа Code Club, яка
об’єднала дитячі клуби програмування зі всієї області, а
взагалі ця мережа функціонує у 32 країнах світу. І Ось 21
грудня учасників мережі Code
Club у Луганській області чекає новорічний турнір «Happy
Counter-Strike», який відбудеться в обласній бібліотеці.
– Тобто задіяли всіх, і
навіть тих, хто більше цікавиться технологіями та інтернетом?
– Сучасний світ вимагає. Для
проведення свят, звичайно,
задіяні інтернет-ресурси. Наприклад, в соцмережі Facebook
на сторінці обласного центру
народної творчості відбудеться інтернет-конкурс дитячої
поетичної творчості «Прийди,
Святий Миколаю!». А з 16 грудня 2019-го і аж до 31 січня 2020
року на сторінці клубу «Золоте
Руно» буде працювати інтернет-виставка дитячої творчості
«Різдвяна зірочка».
– Новий рік, Різдво – улюблені свята не тільки дітей,
але й дорослих. Чим цьогоріч здивуєте їх?
– 21 грудня 2019 року відбудеться концерт Академічного
симфонічного оркестру Луганської обласної філармонії,

Виступ Академічного симфонічного оркестру
під керівництвом диригента Курта Шмідта

20193203143
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності)
ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності,
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Планована діяльність ТОВ «ПРІДА» проводиться в межах північно-східної частини ділянки «Кіровська Західна»
з подальшою апробацією запасів в ДКЗ України та отримання спеціального дозволу на користування надрами з
метою видобування вугілля на зазначеній ділянці.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа,
обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої
діяльності)
2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРІДА»,
код ЄДРПОУ 41519195
93404 ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ ЄГОРОВА, БУДИНОК, 22.
Контактний номер телефону: +380660777571
(повне найменування юридичної особи, код згідно з
ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та офіційно

присвячений святкуванню Різдва Христова, диригент – Назар Яцків, солістка – Вікторія
Задворна, творчість якої відома не тільки в Україні, але й
за кордоном. У неперевершеному її виконанні ви почуєте
оригінальні версії оперної
класики в рок-обробці, також
твори з кращих європейських
і американських мюзиклів,
рок-опер, популярної класики
в стилі опера-кросовер. До концерту увійдуть цікаві музичні
твори композиторів К. М. Вебера, Е. Л. Уеббера, Е. Морріконе та Д. Вільямса. Приємним
сюрпризом для всіх присутніх
стане виконання авторських
композицій Вікторії.
5 січня на Різдвяний концерт з програмою «Нове
свято стало» запрошує наш
відомий ансамбль пісні і танцю «Радани». До концертної
програми увійдуть святкові
українські пісні, народні пісні,
колядки, фольклорні пісні.
На шанувальників народного
мистецтва чекає святкова новорічна програма, насичена
приємними сюрпризами та
музичними подарунками.
11 січня Академічний симфонічний оркестр під керівництвом диригента Курта
Шмідта (Австрія) представить
святковий новорічний концерт «Новорічна подорож від
Карпат до Альп». На прихильників чекає легка приємна
програма, насичена святковою музикою.
А 18 січня нас всіх чекає
приємна подія – концерт
естрадного ансамблю пісні і
танцю «БеZмеж» Луганської
обласної філармонії з новою
програмою. У концерті до свята Водохреща артисти підготували динамічні святкові твори
відомих українських виконавців та зарубіжних гуртів.
– Як ми бачимо, тривають останні приготування до
святкування в кожному місті,
кожному селі та селищі.
– Атмосфера свята пануватиме по всій Луганщині.
Місяць новорічних та різ-

повідомили про це відповідному контролюючому органу і
мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної
особи або місце провадження діяльності фізичної особи підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер
телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Луганської
обласної державної адміністрації.
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження
планованої діяльності та орган, який розглядатиме
результати оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде: отримання
спеціального дозволу на користування надрами (промислова розробка родовища).що видається: Державною
службою геології та надр України
(вид рішення про провадження планованої діяльності,
орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих
громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів)
з моменту офіційного опублікування цього оголошення
(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та
іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки
впливу на довкілля.

Зустріч з поетом Артемом Полежакою

двяних свят розпочнеться
із церемоній відкриття новорічних ялинок. 19 грудня відкриють ялинки у містах Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Кремінна, Попасна,
Сватове, Старобільськ, смт
Білокуракине, Марківка, Мілове, Новопсков, Станиця Луганська, Троїцьке, Біловодській,
Чмирівській, Лозно-Олександрівській, Нижньодуванській,
Привільській ОТГ, 25 грудня –
у смт Новоайдар.
В Сєвєродонецьку основні
святкові заходи відбуватимуться на двох локаціях. На площі
біля міського Палацу культури
на гостей чекатимуть концертно-ігрові програми «Святий
Миколай, в гості завітай!» та
відкриття казкового містечка
– 19 грудня, «Новорічна феєрія»
– 28 грудня, «Щедрий вечір Маланки» – 13 січня. З 19 по 26
грудня у великій залі Палацу
культури відбудеться показ дитячої музичної віртуально-новорічної історії «Новорічні
пригоди в країні «Сновидіння».
У цей же час там працюватиме
«Резиденція Святого Миколая
та Санта Клауса».
Ще організатори передбачили, що з 25 грудня до 7 січня
в місті працюватимуть пересувні атракціони. На площі Миру
8 січня відбудеться міська концертно-розважальна програма
«Коляда в наше місто загляда».

Протягом усього строку громадського обговорення
громадськість має право подавати будь-які зауваження
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під
час громадських слухань із внесенням до протоколу
громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться 23.01.2020 о
11.00 годині в приміщенні Попаснянської районної державної адміністрації: Луганська область, місто Попасна,
площа Миру, будинок 2.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться: не заплановано.
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або
уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля
та іншої доступної інформації щодо планованої
діяльності
Департамент екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації. Поштова
адреса: 93405, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
проспект Центральний, 54 б, тел./факс: (06452) 4-2156, 4-40-68, 4-21-58; електронна пошта: lugeco@loga.
gov.ua. Контактна особа: Пономаренко Євген Володимирович.
(зазначити найменування органу, місцезнаходження,
номер телефону та контактну особу)
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються

Також, до новорічних і різдвяних свят у містах обласного
значення, районних центрах,
селах та селищах заплановано
проведення безлічі святкових
заходів. Будуть проходити новорічні концерти, святкові
ранки, дискотеки, інтерактивні заходи, квести, казки для
дітей, вистави, мюзікли, обрядові дійства, майстер-класи
тощо.
Так, у Рубіжному заплановано проведення міського фестивалю Різдвяних вертепів.
У Попасній вже традиційним
стало проведення вертеп-фесту. У Біловодській ОТГ відбудеться новорічний дитячий
традиційний кінофестиваль
«Чарівна магія кіно». У планах
Марківського району – проведення фестивалю новорічної
пісні. В Лисичанську, Кремінському,
Новоайдарському,
Новопсковському, Сватівському та Старобільському
районах, а також Красноріченській та Новопсковській
ОТГ буде показано новорічні
дитячі мюзікли та тематичні
казкові вистави. У Троїцькій
ОТГ відбудеться флешмоб
«Щедрик».
Тобто свято вже поруч, серед нас, варто лише відкрити
своє серце позитивним емоціям, посміхнутись, обійняти
рідних, друзів і повірити, що
все буде добре.

зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Департамент екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації. Поштова
адреса: 93405, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
проспект Центральний, 54 б, тел./факс; (06452) 4-2156, 4-40-68, 4-21-58; електронна пошта: lugeco@loga.
gov.ua. Контактна особа: Пономаренко Євген Володимирович.
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього
строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці
другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої
діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується
планованої діяльності)
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу
на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне
від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може
ознайомитися з ними
1. Попаснянська районна державна адміністрація: Луганська область, місто Попасна, площа Миру, будинок 2.
2.Офіс ТОВ «ПРІДА» Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вулиця Єгорова, будинок, 22.
Ознайомитись зі звітом можливо, починаючи з
20.12.2019 року.
(найменування підприємства, установи, організації,
місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)
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КОМПЕТЕНТНО

ПЕРЕВІРКА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ
ВИЯВИЛА ЧИСЛЕННІ ПОРУШЕННЯ: НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ ОТРИМУВАЧАМ

Тим, хто неправомірно отримує соціальну підтримку,
рано чи пізно доведеться за це відповідати. Це ще раз
засвідчили результати масштабної перевірки надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям, яку здійснило Мінсоцполітики за підтримки
Світового банку. Понад 33 мільйони гривень повертатимуть до бюджету громадяни, шо надали недостовірні
дані для отримання цього виду соціальних виплат
Під час перевірки вперше в
Україні було застосовано комплексний підхід до підтвердження достовірності інформації, яку
надали заявники для призначення
державної соціальної допомоги.
Дані осіб, які одержували цей вид
підтримки, звірялися з реєстрами
державних органів Державної
фіскальної служби, Пенсійного
фонду України, Державного центру
зайнятості.
Також опрацьовувалися рекомендації, сформовані Мінфіном за
результатами верифікації. А саме:
інформація щодо достовірності
наданих документів, одночасного
отримання одного виду соціальної
допомоги в різних місцях, наявності квартир, будинків, транспорт-

них засобів, земельних ділянок,
вартісних покупок тощо. У низці
місцевих управлінь соціального
захисту подібну всеохоплюючу звірку даних було здійснено
вперше.

Найчастіше порушення – надання недостовірних відомостей

У переважній більшості випадків
підставами для повернення коштів
були недостовірні дані про заробітну плату та інші доходи, приховування володіння двома і більше
квартирами, автомобілями та
іншими транспортними засобами,
сільськогосподарською технікою. А
також наявності у власності сімей
земельних ділянок та отримання

ПРАВКИ

УКРАИНЦАМ РАЗРЕШАТ МЕНЯТЬ
ФОРМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
Министерство социальной политики инициирует
изменения в порядок предоставления льгот в денежной форме, чтобы позволить льготникам менять
форму получения субсидий в любой период. Об этом
сказал заместитель министра социальной политики
Виталий Музыченко
– Министерство сейчас инициирует внесение изменений
в порядок предоставления льгот в денежной форме для того,
чтобы позволить льготникам не только до 15 октября менять
форму получения субсидий, а делать это в любой период отопительного сезона, – сказал Музыченко.
Он пояснил, что принятие таких изменений позволит
льготнику в любой период изменить форму предоставления
льготы, если по каким-то причинам поставщик услуг несвоевременно и некачественно выполняет свою функцию.
– На сегодняшний день этот проект постановления проходит процедуру согласования с центральными органами исполнительной власти. Мы предлагаем, чтобы с 1 января 2020
года те льготники, которые хотят перейти на наличную форму
(предоставления льгот, – ред.), могли это сделать в любой момент, – отметил замминистра.
Он также призвал льготников обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства, чтобы уточнить информацию о начислении или неначислении соответствующей льготы.

Укринформ

доходів від них; коштів від продажу
продуктів власного виробництва,
тощо. У низці випадків йдеться
про суми не в одну тисячу гривень,
які були неправомірно отримані за
декілька років надання соціальної
допомоги.
За підсумками перевірки у
більше ніж 5 тис. випадків було
переглянуто право на призначення
соціальної допомоги. Наразі вирішуються питання про повернення
коштів до бюджету, що дасть
змогу спрямувати їх на підтримку
тих, хто цього справді потребує.
Виявлена сума порушень складає
3,7% від обсягу коштів, які було
надано у січні 2019 року одержувачам цього виду соціальної
підтримки.
Загалом було перевірено
правильність надання соціальної
допомоги по майже 53 тисячам
особових справ, що становить 21%
від кількості отримувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у січні 2019
року. Разом з тим було проаналізовано та перевірено більше 70
тис. відомостей стосовно доходів
членів малозабезпечених сімей,
їхнього майнового стану, здійснення вартісних покупок, перебування на обліку в ПФУ чи центрах
зайнятості тощо. Лише запитів по
відомостям, які могли вплинути на
право отримання соціальної допомоги, було здійснено 44 тис.
Така масштабна робота дала
змогу напрацювати унікальний
матеріал, який стане підґрунтям для створення системи, що
значно підвищить якість заходів з

контролю при наданні соціальної
підтримки. Адже отримані дані про
порушення планується використати
при розробці «профілів ризику» –
набору характерних ознак отримувачів, що найчастіше зловживають і
шахраюють при одержанні соціальної допомоги. І саме до таких категорій громадян соціальні інспектори придивлятимуться уважніше. У
сусідній Румунії перехід до подібних вибіркових перевірок дозволив
на 86% збільшити ефективність
контролю у сфері соціальних виплат
і не турбувати зайвими перевірками
законослухняних громадян.
У Мінсоцполітики переконані:
удосконалення контролю при наданні соціальної підтримки дасть
змогу більш адресно допомагати
тим, хто цього справді потребує.

На що звернути увагу
отримувачам?

Фахівці Мінсоцполітики рекомендують перед поданням заяви на
призначення соціальної підтримки
проконсультуватися в місцевому
управлінні соціального захисту
населення – адже будь-яка інформація, взята, приміром, з інтернету,
може вже застаріти і не відповідати
чинній нормативній базі, яка постійно вдосконалюється.
Це дасть можливість перед
поданням заяви на отримання
підтримки від держави:
– ще раз пересвідчитися, що,
відповідно до закону, ви справді
маєте право на цей вид соціальної
допомоги;
– вказати у заяві та декларації
необхідні дані (склад сім’ї, доходи,

майновий стан, тощо), як того
вимагає чинне законодавство для
призначення конкретного виду
підтримки.
Важливо: вказані дані мають
бути актуальними і відповідати
дійсності на момент призначення
(перепризначення) соціальної
підтримки. А у разі, коли у ході
отримання соціальної допомоги
по будь-якій із задекларованих
позицій щось зміниться, слід
одразу повідомляти про це орган,
що призначив підтримку.
Не слід забувати, що державна
соціальна допомога – це гроші
платників податків, призначені
на підтримку тих, кому сьогодні
найважче. Тому слід відповідально
ставитися до надання відомостей,
на підставі яких будуть надаватися
ці кошти.
Якщо вам відомі факти незаконного надання чи отримання
субсидій, інших видів соціальної
допомоги, соціальних послуг,
повідомляйте на «Гарячу лінію»
0-800-502-757 (з 9.00 до 18.00 у
робочі дні без обідньої перерви).
Подати офіційне звернення чи
скаргу з питань надання житлових субсидій та інших питань
соціального захисту можна за
телефоном «Урядової гарячої
лінії» 15-45.
Матеріал підготовлено в
межах проекту Міністерства
соціальної політики України
«Модернізація системи соціальної підтримки населення
України», що впроваджується
за сприяння Світового банку.

УВАГА!
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СВІТОГЛЯД
ВАЖЛИВА ДАТА

Сьогоднi архiвна справа
стала важливою складовою
багатьох сфер суспiльства.
Незважаючи на умови,
у яких перебуває Луганщина, державну полiтику
у сферi архiвної справи i
дiловодства тут реалiзують 30 архiвних установ.
Напередоднi Дня архiвiста
розповiдаємо, яким був для
них рiк, що минає
Луганщина.ua
У 2019-му вiдбулось багато
важливих для України подiй:
черговi вибори президента,
вибори народних депутатiв та
вибори до мiсцевих органiв
влади. Архiвнi установи областi
органiзували науково-технiчне
опрацювання документiв виборчих комiсiй та прийняли
близько 4000 одиниць зберiгання виборчої документацiї вiд
окружних виборчих комiсiй.
Активно продовжують створюватися об’єднанi територiальнi громади. Зараз їх на Луганщинi вже 24. У 17 ОТГ вiдбулись
першi вибори. Держархiв спiль-

ХРАНИТЕЛІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ
но з Центром розвитку мiсцевого самоврядування проводять у
новостворених громадах семiнари, що значно допомагають налагодити дiловодство та архiвне
зберiгання документiв.
Тим часом зростає попит
на документи соцiально-правового
характеру:
архiвнi
довiдки про адмiнiстративно-територiальний
устрiй,
пiдтвердження стажу роботи, майнових прав, вступу в
спадщину, довiдки про пiдтвердження родинних зв’язкiв, довiдки для закриття пiдприємств тощо. Доволi багато
звернень надходять з питань
вивчення генеалогiї для встановлення родинного зв’язку
чи написання наукових робiт.
Отже, з урахуванням випробувань, якi випали на долю
України, архiвiсти Луганщини
розумiють надзвичайну важливiсть недопущення втрат
архiвних документiв. Оцифрування документiв НАФ України
є запорукою їх збереженостi. З
2017 року на книжковому сканерi, який був отриманий Держархiвом завдяки гранту вiд
мiжнародних партнерiв, уже

оцифровано понад 4126 справ,
виготовлено 365030 цифрових
копiй.
Для збереження пам’ятi про
живих i полеглих воїнiв – учасникiв АТО/ООС – Держархiвом
запроваджено проект «Пам’ятайте героїв АТО». Проект сприяє
поповненню архiвного фонду
документами особового походження учасникiв вiйни. В його
межах архiвнi установи областi
зiбрали понад 200 анкет та 496
архiвних документiв.
В майбутньому цi матерiали
стануть базою для документаль-

них видань та фiльмiв про героїв
сучасностi. З частиною цих документiв мали змогу ознайомитися вiдвiдувачi пересувної художньо-документальної виставки,
присвяченої Дню захисника
України.

Ще архiвiсти плiдно попрацювали над виявленням маловiдомих постатей, уродженцiв
нашої областi, учасникiв Української революцiї. На сьогоднi iнформацiя, яку надав Центральний державний архiв вищих
органiв влади, зiбрана на 18 осiб.
Результатом вагомої кропiткої роботи став збiрник документiв «Двiчi депортованi: лемки на Луганщинi 1944-1946 рр.»,
у якому висвiтлюються iсторичнi подробицi примусової депортацiї українцiв.
Ще одним напрямом дiяльностi архiвних установ є iнформування суспiльства про наявнiсть
архiвних документiв та їхня популяризацiя. Результатом стають
документальнi
онлайн-виставки, статтi в ЗМI та радiопередачi
до знаменних i пам’ятних дат з
iсторiї України та Луганщини.

Звернення в.о. директора Державного архiву
Луганської областi Свiтлани Трiщун

Користуючись нагодою, сердечно вiтаю з прийдешнiм професiйним святом
шановних колег – хранителiв нацiональної спадщини! Наша iз вами кропiтка праця слугує шляхетнiй метi – зберiгати таємницi i скарби минулих
поколiнь, вiдкривати маловiдомi сторiнки iсторiї та поповнювати знання
про свiй народ. Бажаю усiм архiвiстам невичерпного простору для нових
вiдкриттiв та задоволення вiд професiйної дiяльностi!

ШАНА

ПРОЕКТ

Ніколи не пізно зближувати регіони

У БАЙДІВЦІ ВІДКРИЛИ
МЕМОРІАЛЬНУ ДОШКУ
В ПАМ'ЯТЬ ПРО
ЗАГИБЛОГО МОРПІХА
Урочисте відкриття меморіальної
дошки в пам'ять про загиблого
на Донбасі старшого матроса
Степана Криля відбулося 13
грудня. Дошку розмістили на
стіні Байдівської загальноосвітньої школи Старобільського
району, в якій навчався морпіх
В заході взяли участь ветерани російсько-української війни Старобільського
району, волонтери, представники органів
влади міста Старобільськ та Шульгинської
об’єднаної територіальної громади, військового комісаріату, вчителі та учні навчального закладу, друзі, військові побратими з
батальйону морської піхоти, з якими проходив військову службу Степан, та небайдужі
жителі селища.
Хвилиною мовчання присутні вшанували
пам’ять воїна-захисника та всіх полеглих у зоні
проведення АТО і ООС.
Військовослужбовець виконував завдання
у складі окремої бригади морської піхоти імені
контрадмірала Михайла Білинського Військово-Морських Сил ЗС України. 16 жовтня 2019
року Степан героїчно загинув, захищаючи
нашу Батьківщину від збройної агресії Російської Федерації.

Група ЦВС бригади морської піхоти

Три роки поспiль Луганська
облдержадмiнiстрацiя, Львiвська обласна рада, Мiнiстерство
освiти, Мiнiстерство культури,
асоцiацiї Єврорегiон «Карпати –
Україна» та «Ради Львiвщини»
реалiзовують конкурс освiтнiх,
культурних та медiйних обмiнiв
мiж закладами Львiвської та Луганської областей у межах програми секторальної пiдтримки
регiонального розвитку. I, як вже
вiдомо, успiшний проект триватиме далi, поглиблюватиметься
та розширюватиметься й на iншi
областi України
Евелiна БОГДАНОВА
Коли започатковувався проект «Змiнимо Україну разом», головною його
метою було розвiнчання роками нав’язуваних стереотипiв про кардинальнi
вiдмiнностi мiж Схiдною та Захiдною
Україною. Робити це вирiшили шляхом професiйних обмiнiв у сферах
культури, освiти та медiа.
За час дiї проєкту тисячi людей – дорослих i дiтей Сходу та Заходу країни –
змогли вiдвiдати iншу частину країни,
обмiнятися досвiдом, познайомитися з
традицiями й потоваришувати.
Цьогорiч переможцями конкурсу обмiнiв мiж закладами Львiвської
та Луганської областей за програмою
«Змiнимо країну разом» стали 5 медiйних, 12 культурних та 15 освiтнiх проектiв, синхронiзованих мiж двома областями.
В обмiнах взяли участь понад 600 учнiв i вчителiв, 130 культурних дiячiв iз
Львiвщини та Луганщини, свої iнiцiативи реалiзували медiйники 7 газет, 2
телерадiокомпанiй та медiацентру.
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Груднева зустріч освітян зі Львівщини на теренах Луганщини

У 2020-му межi проекту «Змiнимо
Україну разом» будуть розширюватися,
спiвпраця мiж рiзними регiонами країни
– поглиблюється. Днями було укладено
мiж Мiнiстерством освiти i науки України, Львiвською обласною радою, Львiвською обласною державною адмiнiстрацiєю, Iвано-Франкiвською обласною
державною адмiнiстрацiєю, Луганською
облдержадмiнiстрацiєю – обласною вiйськово-цивiльною адмiнiстрацiєю, Донецькою облдержадмiнiстрацiєю – обласною
вiйськово-цивiльною
адмiнiстрацiєю,
Асоцiацiєю «Єврорегiон Карпати – Україна», ТОВ «ДТЕК». З боку Луганської облдержадмiнiстрацiї документ пiдписав
Сергiй Гайдай.
– Впевнений, що разом – ми дуже потужна сила, яка не тiльки буде продовжувати, але й покращувати цю спiвпрацю,
i вона пiде на користь всiй державi, – наголосив голова Луганської облдержадмiнiстрацiї – керiвник обласної вiйськово-цивiльної адмiнiстрацiї Сергiй Гайдай.
Глава Львiвської обласної ради
Олександр Ганущин зауважив, що з
розширенням мапи дiї якiсть виконання завдань, якi ставились пiд час фундацiї проєкту, зросте.

Вiдповiдальний секретар - Евелiна Богданова,
дизайнер - Олександр Журавльов, коректор - Ольга Колос.
Адреса: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардiйський, 21. Тел.: +38-066-813-79-09,
e-mail: vistilug@gmail.com (редацiя газети), сайт: www.luganskua.com

Поки завершуються останнi цьогорiчнi професiйнi обмiни мiж Заходом
та Сходом, Меморандум надає старт подальшiй спiвпрацi регiонiв вiд Донбасу
до Карпат.
– Конкретнi заходи, зокрема візити
дітей, наукова, культурна спiвпраця
будуть розпочатi вже з сiчня, – прокоментував подiю Денис Шмигаль,
голова Iвано-Франкiвської облдержадмiнiстрацiї.
Павло Кириленко, глава Донецької облдержадмiнiстрацiї, висловив
готовнiсть Донеччини долучитися до
проєкту. А голова Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї Маркiян
Мальський зауважив, що, якби регiони
України почали подiбну спiльну роботу ранiше, в країнi, напевно, не почалося б i вiйни, яка триває на сходi.
– Але нiколи не пiзно зближувати
регiони України, тому давайте працювати над цим спiльно, – пiдсумував
очiльник Львiвщини.
Проект «Змiнимо Україну разом» –
потужний i надважливий в нинiшнiх
умовах. Але це всього лише iнструмент.
А ось чи станемо ми єдиною нацiєю, залежить вiд кожного з нас.
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