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Президент хоче максимально
зберегти районні лікарні
«МИ ЧЕКАЄМО ВІД УРЯДУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ, ДЕ БУДУТЬ
ЗБЕРЕЖЕНІ ЛІКАРНІ. Я ВПЕВНЕНИЙ, ЩО НАЙБЛИЖЧИМ
ЧАСОМ ЦЮ ПРЕЗЕНТАЦІЮ ПОБАЧИМО МИ, В ОФІСІ
ПРЕЗИДЕНТА, А ПОТІМ УЖЕ СУСПІЛЬСТВО ТЕЖ ЇЇ
ПОБАЧИТЬ І РОЗГЛЯНЕ»

У «ВЕЛИКОГО
БУДІВНИЦТВА» –
ПЕРШИЙ
ДЗВОНИК

стор.2

стор.2

ТРОЇЦЬКИЙ
РАЙОН: НА ПОРОЗІ
РЕФОРМУВАННЯ

Д

о реформи субрегіонального рівня чиновники на
місцях відносять по-різному.
Тих, хто проти укрупнення
районів, якоюсь мірою можна зрозуміти: вони не хочуть
втрачати вже здобутий статус і
повноваження. Втім, більшість
районних керівників чудово усвідомлюють, що інших
варіантів розвитку територій, а
тим більше – сільських, просто
не існує. Таку ж думку поділяє
голова Троїцької РДА Олег
Сліпець. Новий адміністративно-територіальний розподіл
та інші теми у нашій з ним
розмові

Сергій КУЗНЄЦОВ
– Отже, згідно з реформою,
нинішній Троїцький район має
увійти до складу укрупненого
Сватівського. Чи прогнозуєте
ви якісь труднощі у зв’язку з
цим?
– Перш за все зазначу, що
рішення щодо створення нових
районів розширює можливості
використання результатів реформи децентралізації. Повноваження та ресурси повною
мірою переходять до новоутворених громад. Водночас розмежовуються компетенції між районним рівнем і рівнем громад,
чітко окреслюються питання,
пов’язані з охороною здоров’я,
освітою, культурою тощо.
З іншого боку, серед пересічних громадян зберігаються
деякі побоювання. Наприклад,
незрозумілим для людей є статус
адміністративного центру нового району. Разом з тим їх турбує,
що через укрупнення колишній
райцентр втратить своє колишнє
значення.
Так само серед населення
зараз жваво обговорюється
питання стосовно того, що все
буде сконцентроване в новому
районному центрі, котрий буде
більш віддаленим, ніж колишній. Але ж це та подібні питання можна розв'язувати
по-різному.

»6

ЖКГ області:

від політики до прагматики
Для розвитку будь-якої сфери потрібні грошові вкладення. Найменше їх останні десятиріччя вкладалося в житлово-комунальний сектор. На Луганщині
ситуацію посилила війна. Наразі інвестиції йдуть активно, але, враховуючи
нинішній стан ЖКГ, їх потрібно набагато більше. Як відновлюється комунальна
сфера області та які проєкти готуються на найближчу перспективу – розповів
Віталій Сурай, директор Департаменту ЖКГ Луганської облдержадміністрації
Евеліна БОГДАНОВА
– Розкажiть про iнвестицiї у сферу
ЖКГ областi.
– Iнвестицiї йдуть постiйно, з рiзних
джерел. Найближчi новi проєкти пов'язанi
зi сферою водопостачання та водовiдведення. На сьогоднi в межах Надзвичайної кредитної програми для вiдновлення України
вже пiдписано угоди на суму 8,482 млн грн з
МКП «Сватiвський водоканал», ще на 36 млн
грн – з КП «Рубiжанське ВУВКГ».
– На якi саме цiлi будуть використанi
кошти?
– У Сватовому роботи будуть пов’язанi
з фiнансуванням комплексного проєкту з

УРЯД ВИЗНАЧИВСЯ
З ПОРЯДКОМ КОМПЕНСАЦІЇ
ЗА ЗРУЙНОВАНЕ
НА ДОНБАСІ ЖИТЛО
СТОР. 2

капiтального ремонту аварiйних дiлянок
водопровiдних i каналiзацiйних мереж, а в
Рубiжному вiдбудеться велика реконструкцiя
очисних споруд.
– Тобто Рубiжне нарештi виправить
проблему з потраплянням стокiв до
«очисних»?
– Наразi Департаментом ЖКГ проводяться роботи з реконструкцiї каналiзацiйної насосної станцiї, що розташована на перехрестi вулиць Студентської та Померанчука,
що дозволить виключити транспортування стокiв по аварiйному каналiзацiйному
колектору. Процес на завершальнiй стадiї.

Сподiваюся, до листопада цього року ми
вже введемо КНС в експлуатацiю.
До речi, будiвництво насосної станцiї
розпочинали ще до 2000 року. Об'єкт «заморожували». У 2012 роцi управлiння ЖКГ Луганської облдержадмiнiстрацiї знову взялося за будiвництво, але завадили вiйськовi дiї. У 2017
роцi ми повернулися до процесу, бо питання
є стратегiчно важливим для мiста.
– Якi ще проєкти наразi реалiзуються у
сферi ЖКГ областi?
– Наразi тривають роботи за дворiчним
проєктом вартiстю 64,485 млн грн на Бiлогорiвському водогонi, який перебуває на балансi ЛКСП «Лисичанськводоканал». Там прокладений новий водогiн довжиною майже 6
км, залишається пiдключити його до наявного магiстрального водогону.
Через те, що довгий час були складнi
вiдносини з Лисичанською мiськрадою,
яка робила все, щоб ситуацiю погiршити,
процес затягнувся в часi. Наразi керiвництво в мiстi змiнилося. Питання перейшло
з полiтичної площини до прагматичної.

ПЕДКОНФЕРЕНЦІЯ-2020:
ГОЛОВНЕ – ЯКІСТЬ
І БЕЗПЕКА ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ

ІЗ СТАРОБІЛЬСЬКИХ
ВУЛИЦЬ ПОЧАЛИ
РЕМОНТ ДОРОГИ НА
НОВОАЙДАР

ПЕРСПЕКТИВИ
ЛИСИЧАНСЬКОЇ ВЦА:
ЩО ПРИЙДЕ НА ЗМІНУ
ПОЛІТИЧНИМ ЧВАРАМ?
СТОР. 4
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ОФІЦІЙНО

ЖИТТЯ РЕГІОНУ
ЗАЯВА

Уряд незабаром має
представити план збереження районних лiкарень
та надання медичних
послуг у сiльськiй мiсцевостi. Про це повiдомив
Президент України Володимир Зеленський пiд
час спiлкування з представниками ЗМI в межах
робочої поїздки до Полтавської областi
Луганщина.ua
– Ми чекаємо вiд мiнiстра
охорони
здоров’я,
вiд
прем’єр-мiнiстра
України
цiєї презентацiї, де будуть
збереженi лiкарнi. А там, де
їх немає, буде дуже швидко
побудована
iнфраструктура, щоб людина з малень-

ПРЕЗИДЕНТ АНОНСУВАВ ПРЕЗЕНТАЦІЮ ПЛАНУ
ЗБЕРЕЖЕННЯ РАЙОННИХ ЛІКАРЕНЬ
кого села змогла потрапити
в найкоротший термiн до
опорної лiкарнi. Якщо це
далеко, то на мiсцi повинна
бути лiкарня того чи iншого
рiвня. Я впевнений, що найближчим часом цю презентацiю побачимо ми, в Офiсi
Президента, а потiм уже суспiльство теж її побачить i
розгляне, – розповiв глава
держави.
Президент
зауважив,
що пiд час робочих поїздок
регiонами України часто
дiзнається iнформацiю про тi
чи iншi психiатричнi лiкарнi
та тубдиспансери, якi планувалося закрити в межах
медичної реформи, яку ухвалила попередня влада.
Тому доводиться в «ручному

режимi» втручатися, щоб не
допустити закриття таких
важливих медзакладiв.

– Тому ми поправимо цю
медичну реформу – це має
зробити МОЗ – i виправимо

ПО ПОРЯДКУ

таку фiнансову несправедливiсть та iншi речi, – сказав
Володимир Зеленський.
За словами Президента,
необхiдно також виправляти
несправедливу ситуацiю з рiзним рiвнем заробiтних плат
серед лiкарiв рiзних ланок медицини.
– Що стосується бiдностi
– перш за все, питання до заробiтних плат, до медичної
реформи, яка, ми знаємо,
частково має плюси, а частково – великi мiнуси через ту
нерiвнiсть заробiтних плат
медикiв рiзних ланок – «первинки» та iнших лiкарiв. Iснує
велика рiзниця, несправедлива, нечесна. Так не буде – такi
речi ми будемо виправляти, –
наголосив глава держави.

ВАРТО ЗНАТИ

СКАЗАНО-ЗРОБЛЕНО

У День знань, 1 вересня, в оновленому вигляді зустріли своїх вихованців заклади освіти Луганщини,
які цьогоріч брали участь у національній програмі «Велике будівництво». Урочистості з цього приводу
– у Лисичанську, Сєвєродонецьку
та Кремінній – відвідав голова
обласної державної адміністрації
Сергій Гайдай
Ганна СИМОНОВА
ЗОШ № 14 у Лисичанську, окрім 1 вересня, святкувала ще й іншу знаменну
подію – 30-ту річницю від початку своєї
роботи. Відкриваючи лінійку, директор
школи Людмила Стрельцова зазначила,
що школа відзначає свій ювілей та зустрічає понад 900 учнів з новим сучасним обличчям завдяки регіональній
цільовій програмі енергозбереження та
програмі Президента України «Велике
будівництво».
На реалізацію проєкту було виділено
12,9 млн грн. У 2020 році в навчальному

У «Великого будівництва» –
перший дзвоник
виглядали так гарно, щоб тут було тепло
та комфортно навчатися, – підкреслив
Сергій Гайдай.
Наступною школою, куди завітав голова обласної державної адміністрації,
стала загальноосвітня школа № 10 міста
Сєвєродонецька.
– На цьому святі головними мають
бути тільки вчителі. Наша справа маленька – дати вам можливість працювати та
виховувати дітей у належних умовах. Усе
інше залежить тільки від вас, шановні педагоги. Учні, хочу вам побажати закласти
тут, у вашій школі, міцний фундамент
зі знань, які будуть супроводжувати усе
ваше життя, – сказав у вітальному слові
Сергій Гайдай.
У 24 класах школи № 10 навчається
641 учень. У межах «Великого будівництва» цьогоріч тут проводять термомодернізацію будівлі з метою енергозбереження приміщення. Виконані роботи з

КПВВ «СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА»
ПЕРЕЙШОВ НА ОСІННІЙ РЕЖИМ РОБОТИ
З 1 вересня КПВВ у районі проведення
операції Об’єднаних сил переходять на
осінній режим та продовжують функціонувати в умовах карантинних обмежень.
Зокрема за осіннім графіком функціонуватимуть КПВВ «Станиця Луганська» та
КПВВ «Мар’їнка» й «Новотроїцьке»

Запрацював механізм
монетизації
«пакунку малюка»
З 1 вересня почав працювати новий механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги «Пакунок малюка», повідомляє Мінсоцполітики
Луганщина.ua
«Відтепер у батьків є право обирати, що для їх малюка є необхідним: чи потрібен їм одяг, якщо в них вже є діти, особливо
діти, які мають маленьку різницю у віці, або якщо дитина має
алергію і їй не підходять засоби, передбачені у натуральній формі пакунку», – зазначають у Міністерстві.
Згідно з оприлюдненим роз’ясненням, отримати грошову
компенсацію замість одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка» можуть громадяни України, іноземці та особи без
громадянства, у яких народилася дитина та які разом з нею на
законних підставах проживають на території країни, є її батьками, патронатними вихователями, прийомними батьками,
батьками-вихователями, опікунами (якщо батьки відмовилися
від новонародженої дитини в пологовому будинку (відділенні),
перинатальному, неонатальному центрі) і забезпечують належні умови для догляду за нею та її виховання.
Крім того, громадяни, які у 2020 році не отримали «пакунок
малюка» в натуральному вигляді, можуть звернутися по грошову
компенсацію протягом 12 місяців від дня народження дитини.
Для отримання АТ «КБ «ПриватБанк» відкриває поточний рахунок отримувачу грошової компенсації зі спеціальним режимом використання та отримання картки для виплат «Пакунок
малюка». Далі батьки звертаються до структурного підрозділу
з питань захисту населення за місцем проживання з заявою та
відповідним пакетом документів. Про прийняття рішення про
надання допомоги отримувачу надсилається повідомлення.
Після зарахування коштів на картку для виплат «Пакунок малюка» отримувачі самостійно витрачають гроші виключно на
купівлю дитячих товарів та товарів для породіллі, придбати які
можна у закладах торгівлі та інтернет-магазинах, які приєдналися до реалізації пілотного проєкту з монетизації одноразової
натуральної допомоги «Пакунок малюка».
У Мінсоцполітики наголошують, що кошти можуть бути витрачені протягом року з дня їх зарахування на рахунок.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів на засіданні 29 липня прийняв
рішення про запровадження виплати 5 тисяч гривень на одного
новонародженого замість видачі «пакунків малюка».

Луганщина.ua
Перетин осіб та транспортних засобів лінії розмежування
здійснюватиметься з 07.00 до 18.30. В напрямку тимчасово
окупованої території перетин контрольних пунктів в'їзду/
виїзду – до 18.00.
Нагадаємо, що у зв'язку із запровадженням посилених протиепідемічних заходів на території України
змінено режим функціонування контрольних пунктів
в'їзду/виїзду та порядок пропуску осіб, транспортних
засобів через лінію розмежування в Луганській та
Донецькій областях.
В умовах карантину перетин лінії розмежування
проводиться з дотриманням усіх протиепідемічних

норм: температурний скринінг, засоби індивідуального
захисту, соціальна дистанція.
Пропуск осіб з тимчасово окупованої території через
КПВВ здійснюється за умови їхньої згоди на проведення
заходів обов’язкової самоізоляції, перевірки спроможності
встановлення електронного сервісу «Дій вдома» або надання згоди на обсервацію.
Водночас пропуск осіб з підвищеною температурою тіла
вище 37,20С та таких, що підтверджують контакти протягом
останніх 14 діб з особами, хворими на COVID-19, проводитиметься окремо.

ГАРНІ НОВИНИ

Затверджено порядок компенсації
за зруйноване на Донбасі житло

Кабмін 2 вересня затвердив порядок
використання коштів, передбачених у
держбюджеті для здійснення грошової
компенсації постраждалим, житлові
будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок бойових дій на Донбасі,
повідомляє «Урядовий портал»
Луганщина.ua
У Держбюджеті на 2020 рік на ці цілі передбачено 20 млн грн. Розмір компенсації
постраждалим визначатиметься за показни-

ками опосередкованої вартості спорудження житла в регіонах України, але не більше
300 тис. грн.
Бюджетні кошти розподілятимуться серед
громадян на підставі інформації про житло постраждалих, яку збиратимуть регіональні органи
соціального захисту населення та органи місцевого самоврядування.
Постраждалими визнаються громадяни
України, іноземці та особи без громадянства,
житлові будинки чи квартири яких пошкоджено чи зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації, викликаної збройною агресією РФ. Грошова
компенсація надаватиметься постраждалим, які
є власниками житла на контрольованій урядом
України території та яке було зруйноване після
14 квітня 2014 року.
Обстеження пошкодженого та зруйнованого
житла, його облік проводитимуть органи місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності – військово-цивільні адміністрації. Також вони складатимуть списки постраждалих та видаватимуть
довідки про визнання особи постраждалою.
Рішення про надання грошової компенсації
та її розмір на основі складених списків прийматимуть спеціальні комісії.
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У 30 років як нова. Школа № 14 м. Лисичанськ

закладі виконано утеплення та оздоблення зовнішніх стін та цоколю, утеплення та
заміна покрівлі, заміну віконних блоків
та зовнішніх дверних блоків, улаштування пандусу, навісу та укосів, встановлено пожежну сигналізацію. Як результат
– економія енергоресурсів складе 379,8
Гкал/рік.
Наступний крок – ремонт внутрішніх
приміщень навчального закладу. В тому,
що він обов’язково буде зроблений, колектив та учнів запевнив очільник області.
– Усі дорослі заздрять дітям, адже
шкільні роки є найяскравішими. Наразі
це найбезпечніший період життя – батьки та педагоги відповідають за вас, проте
настане час, коли ви візьмете усю відповідальність на себе. У дорослих все не
зовсім легко, не зовсім просто, але все
буде залежати виключно від вас. Головне
завдання влади – робити все, щоб школи

Яскравий дитсадок – окраса села Бутове

утеплення та оздоблення зовнішніх стін,
утеплено горище, фундамент, замінено
вікна та зовнішні двері.
Обсяг фінансування у 2020 році склав
9,5 млн грн. Всього профінансовано 6,88
млн грн. Стан виконання робіт становить
70 %. Плановий термін завершення виконання робіт – 30 жовтня 2020 року.
Цьогоріч у межах програми «Велике
будівництво» в Сєвєродонецьку також
реалізовано проєкт термомодернізації
будівлі ЗОШ № 5. Під час візиту до цього
навчального закладу очільник Луганщини звернувся до педагогів та подякував за
їхню самовіддану працю:
– Дуже хочеться, щоб іноді ваші учні
поверталися до вас зі словами вдячності
за вашу роботу, за ваш час, за ваші нерви,
які вони будуть вам тріпати. Сподіваюсь,
що шкільну пору вони будуть згадувати і
дякувати за внесок у формування їхньої
особистості зі шкільної парти.

Особливий перший дзвоник у сєвєродонецькій школі №5

У 20 класах ЗОШ № 5 навчається
536 учнів. Тут виконано роботи з утеплення та оздоблення зовнішніх стін,
утеплено горище, замінені вікна та
зовнішні двері, виконано капітальний
ремонт вхідної групи, утеплення та
оздоблення фундаменту, улаштування пандусу, піддашків та навісів над
запасними входами. Поточного року
фінансування робіт здійснюється за
кошти ДФРР та обласного бюджету на
загальну суму 8,512 млн грн.
Директори шкіл щиро подякували за «нові, яскраві обличчя» своїх навчальних закладів, але поскаржилися,
що самотужки зробити їх такими ж сучасними зсередини не в змозі. Тож Сергій Гайдай пообіцяв сєвєродонецьким
освітянам продовжити ремонти шкіл і
наступного року.
Так само продовжується реконструкція об’єктів, які з 2014 року займає КЗ

ся голова облдержадміністрації Сергій
Гайдай до кадетів та передав на баланс
закладу спортивне обладнання та 40 комплектів форми.
– 230 наших вихованців, серед яких
і 115 першокурсників, відтепер зміцнюватимуть своє здоров'я, готуватимуться
до вступу у виші на сучасному стадіоні.
У закладах середньої освіти України я
таких спортивних комплексів не бачив,
– наголосив начальник ліцею полковник
Валерій Ємбаков під час урочистостей.
1 вересня відбулося відкриття ще
двох реконструйованих у межах реалізації ініціативи Президента «Велике будівництво» об’єктів. Відтепер навчаються
в сучасних умовах понад 210 учнів Бондарівської гімназії та Ліснополянської
загальноосвітньої школи.
Зокрема, там виконані роботи з утеплення та оздоблення зовнішніх стін,
замінено віконні та зовнішні дверні

Кадети на відновленому футбольному полі

«Луганський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою
«Кадетський корпус імені героїв Молодої
гвардії». Шість років тому навчальний
заклад «перемістився» з Луганська до
Кремінної. Цьогоріч тут велося «Велике
будівництво» спортивного комплексу. На
його відкриття і завітав очільник області.
Відкритий спортивний комплекс це:
футбольне поле зі штучним газоном та
біговими доріжками, волейбольний та
баскетбольний майданчики зі штучним
покриттям, смуга перешкод військового
зразка, гімнастичний майданчик та майданчик із тренажерами, стрілецький тир,
тенісні корти, трибуни для глядачів.
– Сьогодні я пишаюся кожним ліцеїстом. А що буде у майбутньому – залежить тільки від вас. Плануйте та досягайте своїх цілей. Не підведіть Луганщину,
Україну, батьків та самих себе! – звернув-

блоки, зроблено капітальний ремонт
окремих приміщень, утеплення та оздоблення фундаменту, побудовано ганки,
пандуси тощо.
А напередодні очільник Луганщини
Сергій Гайдай у межах робочої поїздки
на Старобільщину взяв участь у відкритті дитячого садку «Колосок» у селі
Бутове Чмирівської ОТГ, ремонт якого
також здійснено за програмою «Велике
будівництво».
До речі, спілкуючись із журналістами після урочистостей у Кремінній, Сергій Гайдай акцентував, що нещодавно
область відвідала моніторингова група
з Міністерства розвитку громад та територій України та проінспектувала об’єкти «Великого будівництва».
За результатом Луганщина увійшла до
трійки кращих областей за якістю будівництва та ремонтів.
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ВЕКТОР РОЗВИТКУ
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– Цей проєкт завершується. Але вже
було анонсовано наступнi
«вливання» в Лисичанський
водоканал. Розкажете про
них детальнiше?
– Наразi видiляємо 3 мiльйони з обласного бюджету на
придбання каналопромивочної машини. Вона допоможе
вирiшити майже всi проблеми
з каналiзацiєю. Такої машини
ще немає у жодного комунального пiдприємства областi.
Отже, вирiшивши власнi проблеми, на нiй можна буде заробляти, надаючи послуги iншим населеним пунктам.
Також Мiнiстерству з питань
реiнтеграцiї
вдалося
включити два об’єкти ЛКСП
«Лисичанськводоканал»
до
реєстру проєктiв, якi будуть
фiнансуватися
наступного
року за кошти держбюджету.
Але стовiдсоткову гарантiю видiлення на них коштiв я, зрозумiло, поки надати не можу.
– Якi це проєкти?
– Перший стосується забезпечення населення центральної
та пiвнiчної частини мiста Лисичанська, а також мiст Новодружеська та Привiлля питною водою iз Захiдної фiльтрувальної
станцiї КП «Попаснянський районний водоканал». Колись звiдти йшов водогiн у Лисичанськ,
але через полiтичнi чвари труби
демонтували. Також катастрофiчно знизилися об’єми води,
що транспортуються мережами
КП «Попаснянський районний
водоканал» на тимчасово окуповану територiю.

ВЕКТОР РОЗВИТКУ

ЖКГ області: від політики до прагматики

За словами Віталія Сурая, найближчі нові проєкти у ЖКГ Луганщини
пов'язані зі сферою водопостачання та водовідведення

Але ми розумiємо, що Захiдну фiльтрувальну станцiю потрiбно зберегти. По-перше,
тому, що це водогони на сотнi
мiльйонiв гривень. Якщо їх
не експлуатувати, вони стануть непридатними. По-друге,
колись тимчасово окупованi
територiї повернуться пiд контроль української влади, i воду
потрiбно буде туди постачати.
Цей проєкт передбачає
будiвництво магiстрального
водогону вiд 47 пiкету водогону дiаметром 1200 мм КП «По-

паснянський районний водоканал» до камери перемикань
ЛКСП «Лисичанськводоканал».
Там вода дуже хорошої якостi,
i вона дешевша, нiж вода Бiлогорiвського водозабору.
На реалiзацiю проєкту у
2021 роцi передбачаються кошти для ЛКСП «Лисичанськводоканал» в об’ємi 50 млн грн.
– А другий проєкт?
– Наступним проєктом,
вартiсть якого складає 30
млн грн, буде реконструкцiя

аварiйного водогону, яким
постачається вода в мiста
Новодружеськ та Привiлля.
Наразi там 700 мм труба, яку
замiнимо на нову, меншого
дiаметру. Це унеможливить
втрати води та забезпечить
стабiльне водопостачання.
Облдержадмiнiстрацiя гарантує розробку до 31 грудня цих
проєктiв. Пiсля цього чекатимемо на фiнансування у 2021 роцi.
– Також Сергiй Гайдай
анонсував готовнiсть фран-

цузiв фiнансувати окремi
проєкти.
– Так, це реконструкцiя та
капiтальний ремонт об’єктiв
КП «Попаснянський районний
водоканал», а також будiвництво заводiв з опрiснення шахтних вод у мiстах Лисичанську,
Золотому, Кремiннiй. Iнвестицiй передбачається на суму
75 млн євро, або 880 млн грн.
Поки розглядається видiлення
першого траншу в 33 млн євро.
У вереснi повинна вiдбутися
зустрiч
технiчних
спецiалiстiв, потiм буде пiдписаний ряд вiдповiдних документiв. На цей проєкт вже
передбачено кошти в бюджетi
Францiї, i чотири французьких
компанiї виявили бажання
взяти у ньому участь. Реалiзовуватиметься вiн не ранiше
нiж через рiк, адже на всi роботи ще потрiбно розробити
документацiю.
До цього часу Попаснянському водоканалу також потрiбно якось виживати, тому
приймаємо ряд iнженерних та
технiчних рiшень, а також почали проводити iнвентаризацiю основних фондiв. Все, що
не стосується магiстральних
водогонiв, ми передаватимемо
на мiсця – у громади. Це їхня
зона вiдповiдальностi.
Те саме проводитимемо i
по «Старобiльськводi». Майно

пiдприємства буде передано
територiальним громадам. Вiдповiдальнiсть за надання послуг
буде на полiтиках та менеджерах мiсцевого самоврядування,
як це i повинно бути. Ну а ми,
звичайно, як допомагали до сьогоднi, так i будемо допомагати.
– Чи є рух у створеннi системи поводження з вiдходами?
– Щодо будiвництва полiгону – розроблено проєкт та його
технiко-економiчне обґрунтування. Вартiсть будiвництва –
715 млн грн. Ми максимально
популяризуємо його, але поки
цiкавостi з боку iнвесторiв немає, i можливiсть отримати
кредит на його реалiзацiю пiд
1-2% рiчних також вiдсутня.
Наведу приклад Францiї.
Там на вiдповiднi цiлi передбачаються кредити пiд 0,1%
рiчних строком на 40 рокiв з
вiдстрочкою платежiв на 10
рокiв. Такий кредит вирiшив
би проблему. Звичайно, бiльш
спроможнi областi намагаються збудувати в себе полiгони
власним коштом. Наприклад, у
Краматорську побудовано два
великих сучасних полiгони. А
тi областi, якi мають обмеженi
фiнансовi можливостi, як Луганська, наприклад, готовi були
б будувати полiгони в кредит на
лояльних для себе умовах.

Зустріч Сергія Гайдая з представниками ООН щодо перспектив реконструкції Попаснянського водоканалу

– Якi є варiанти: складувати смiття в себе чи вивозити
в iншi областi?
– Бiльш-менш окупиться перевезення машиною вiдходiв
на вiдстань не бiльше 40 км в
один бiк. Тож навiть Донецька область – це не вихiд. Тому
ми нацiленi спочатку хоча б
зменшити кiлькiсть несанкцiонованих звалищ, а захоронення будемо здiйснювати в
тих мiсцях, якi на сьогоднi є.
Для цього наразi Старобiльськ
отримав смiттєвоз. Також видiленi кошти на придбання ве-

КРОКУЄМО ДАЛІ

30 серпня ЦВК остаточно прийняла рішення, що вибори у восьми
громадах Луганщини, зокрема й у
Лисичанську та Сєвєродонецьку, не
відбудуться. Тож військово-цивільні адміністрації в цих містах працюватимуть довше, ніж до 25 жовтня.
Як працюватимуть – дивимося на
прикладі Лисичанська
Луганщина.ua

Вода камінь точить

Звичайно, підбивати підсумки роботи ВЦА в
місті за місяць з дня утворення зарано, але подивитися, чи є зміни, варто.
Очолив ВЦА в Лисичанську Олександр Заїка,
діючий військовий. З першого дня на посаді
він озвучив, що серед пріоритетів його роботи
– розв'язання проблем водопостачання та
водовідведення в місті. Очільник області Сергій
Гайдай також наголосив, що не залишить Лисичанськ без уваги – область буде допомагати.
Наразі вода подається лисичанам за
погодинним графіком. Часто води немає і в
ці проміжки часу через пориви на водогонах. Для безперебійного водопостачання,
розповів голова ВЦА журналістам, вже є

Дорогу подужає той, хто йде

Є й інші зрушення. «Подарунком» ВЦА
лисичанам до Дня Незалежності України стало
відновлення руху електротранспорту.
Тролейбуси прибрала з маршрутів колишня
влада. За офіційною версією – через карантин. Але містяни так не вважають. На їхню
думку, електротранспорт зупинився через
борги комунального підприємства за спожиту
електроенергію. За останні десятиліття два з
трьох маршрутів скасували, останній – обрізали наполовину. Доля мідних тролей, які
зняли з недіючих ліній, невідома.
Парк електротранспорту в КП «Лисичанське
тролейбусне управління» майже знищено –
якщо колись вулицями міста курсували майже
40 тролейбусів, то цілих їх зараз залишилося
лише три і ще один в стані, коли його ще
можна відновити.

У будь-якому разі, ці три тролейбуси з 24 серпня курсують за маршрутами, чим містяни задоволені. Хоча для 90-тисячного міста тролейбусів
дуже мало, особливо враховуючи встановлені
карантинні обмеження. Це також турбує очільника військово-цивільної адміністрації Лисичанська. Замінити парк тролейбусів на нові через
стан тролей не вдасться, проте оновити його на
тролейбуси з пробігом, але в доброму стані, за
словами Олександра Заїки, можливо.
В місті незабаром почнеться й ремонт доріг. У
Лисичанську вони чи не найгірші. А в зимовий
період, особливо на підйомах до міста, – ще й
вкрай небезпечні.
– В питанні відновлення доріг нам теж дуже
допоможе область – 15 кілометрів дороги до
Золотого йдуть через Лисичанськ. Вони будуть
відновлені у найкоротший термін. Приблизно у
двадцятих числах вересня почнеться ремонт. Ще
4 кілометри автодоріг у місті будуть відремонтовані за кошти обласного бюджету. Ринкова
площа, залізничний вокзал у нас будуть з новим
асфальтом, – констатує очільник ВЦА Лисичанська. – Також плануємо придбати дві одиниці
снігоприбиральної техніки.
Також найближчим часом, за словами Олександра Заїки, за допомогою обласної влади на
8 вулицях Лисичанська буде встановлено нове
LED-освітлення. Проєкт вже реалізовується.
Для безпеки в місті встановлять смарт-камери
відеоспостереження.

Розруха не в клозетах, а в головах

Наведемо ще один приклад змін у Лисичанську. Лисичани знають, в який смітник
перетворилася відома в народі Ісаєва балка.
Тут знаходиться справжня Братська могила 205

воїнів – захисників Лисичанська, полеглих у боях
за місто у 1941-1943 роках.
Проблему занедбаного пам’ятника на Братській могилі та несанкціонованого сміттєзвалища
навколо нього підняли небайдужі містяни в
соцмережах. Місцеве комунальне підприємство
«ЛКАТП-032806» відреагувало майже миттєво
– територію очистили. Волонтери зі свого боку
також долучилися до наведення ладу. Цікаво,
що серед волонтерів був і глава ВЦА Лисичанська Олександр Заїка.
Хто-небудь міг собі уявити колишнього мера
міста та депутатів міськради за прибиранням
сміття? Навряд чи. Але все ж таки лисичанам
має бути соромно, що ними ж привезене в Ісаєву
балку будівельне та побутове сміття прибирає
людина з Донеччини, яка отримала військовий
наказ і прибула «витягати місто з прірви».

Ставка на політичну
незалежність

Отже, в Лисичанську завершилися політичні
чвари й мало-помалу починаються зміни. Перші
підсумки роботи ВЦА в Лисичанську планують зробити за три місяці, адже до цього часу
Олександр Заїка не мав навіть заступників – їхні
кандидатури майже місяць погоджувалися
командуванням Об’єднаних Сил. Лисичан збентежило, що на ці посади подавалися люди, які
пов’язані з колишньою владою. Втім, це було їхеє
законне право.
– Я пообіцяв у міськраді, що «шашкою махати»
не буду, – нагадав Олександр Заїка. – Але
заступниками в мене будуть люди, які прийдуть зі
сторони, не замішані в політиці, незалежні.

За матеріалами «Зміст» та «ІРТА»

1 вересня новим керівником «Лисичанськводоканала» призначено
Юрія Євтушенка. Раніше він займав аналогічну посаду в Слов'янську, та
має досвід роботи у сфері більше 30 років.
Під час представлення колективу, Євтушенко заявив, що знайомий з
усіма труднощами підприємства та готовий їх вирішувати.

– Незабаром опалювальний сезон. Чи будуть проблеми з призначенням номiнацiй на газ?
– Технiчно всi пiдприємства
готуються, i особливо великих
проблем з цим немає. Але є ситуацiї, коли майбутнi змiни в
законодавствi можуть вплинути на призначення номiнацiй.
Про що це? Багато теплопостачальних
пiдприємств
областi отримують номiнацiї

на газ, тому що сумлiнно виконують умови договорiв про
реструктуризацiю боргiв за
природний газ, укладених у
2017-му. А ось поточнi платежi
сплачують у міру сил. Наразi
вже є законопроєкт, за яким
заборгованiсть, що виникла за
перiод з 2017 по 2020 рiк, може
бути додана до щомiсячних
платежiв з реструктуризацiї.
Платежi збiльшаться в рази.
Але вiрогiднiсть того, що
закон буде прийнято до початку опалювального сезону,
невелика. Тож, якщо змiни не

ІНТЕРВ’Ю НОМЕРА
впровадять до 1 жовтня, всi
теплопостачальники областi
будуть з номiнацiями.
– I про електричну енергiю. Як сьогоднi працює система енергопостачання в
областi?
– Кремiнська пiдстанцiя дає
нам абсолютну альтернативу
Луганськiй ТЕС. Наприклад,
автоматичного
вимкнення
енергопостачання вiд Луганської ТЕС через пожежу в Новоайдарському районi абоненти
навiть не вiдчули. Тож сьогоднi є можливiсть вiдновити
роботу на повну потужнiсть
таких пiдприємств, як ПрАТ
«Сєвєродонецьке обєднання
«Азот», ТОВ «НВП «Заря».
Луганська ТЕС майже рiк –
з червня по квiтень – працювала на газi. У квiтнi за домовленiстю сторiн вугiлля пiшло
на ТЕС з шахти «Обухiвська»
(РФ) через Кiндрашiвку–Лантратiвку, i ТЕС почала знову
працювати на вугiллi. Але
продовжує працювати лише
один енергоблок. Другий запускати немає сенсу, адже
собiвартiсть електрики Луганської ТЕС неконкурентна.
Ситуацiю може змiнити лише
вища цiна на ринку.
Наразi Луганську ТЕС та область з'єднує єдина лiнiя, яка
йде на пiдстанцiю «Ювiлейна».
Потрiбно забезпечувати бiльшу надiйнiсть енергопостачання, тому в «Укренерго» розглядається питання будiвництва
ще двох нових лiнiй вiд Луганської ТЕС до пiдстанцiї «Лисичанська».

АСФАЛЬТУ БУТИ

ДОРОГА ПРИМІРЯЄ ОБНОВУ

ПЕРСПЕКТИВИ ЛИСИЧАНСЬКОЇ ВЦА: ЩО ПРИЙДЕ НА ЗМІНУ ПОЛІТИЧНИМ ЧВАРАМ?
конкретний план дій і навіть знайдені кошти
на його реалізацію.
– Робота КП «Лисичанськводоканал» досі
повністю саботувалася, – констатує Олександр
Заїка. – Тепер саботаж припиниться.
Першочерговим завданням – зробити водопостачання цілодобовим. Для цього за допомоги
області буде замінено частину зношених труб.
Також буде придбано спеціалізовану техніку
– мулососну каналопромивочну машину, яка
допоможе розв'язати проблему каналізаційних
засмічень.
– Самі з нашим бюджетом ми не впораємося з усіма питаннями. Наразі нам виділяють
кошти: 50 та 23 мільйона гривень. Ці кошти
підуть конкретно на комунікації. Придбання
спецтехніки профінансує область, – зазначає
Олександр Заїка.
Разом з реалізацією антикризового плану, за
словами очільника ВЦА міста, в КП «Лисичанськводоканал» обов’язково буде проведено аудит.
– Водоканал дійсно вели до банкрутства, це
очевидно. Але чи свідомо – зараз я поки сказати
не можу, – зауважує голова ВЦА.

ликих 18-кубових смiттєвозiв
для Маркiвки та Золотого.
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Минулої п’ятниці у межах програми «Велике будівництво» стартував капітальний ремонт на 20-кілометровій ділянці автодороги Н-21 Старобільськ – Луганськ – Донецьк. Дорожні роботи розпочалися з так
званої «нульової точки» – від перехрестя старобільських вулиць Слобожанська та Монастирська – і триватимуть до селища Новоайдар
Наталія БОНДАР
Дорожнє вбрання має властивість зношуватися, особливо
при активному використанні і
рідкому латанні. Останнім часом
стан доріг на Луганщині лише погіршувався, що зі свого боку несло
загрозу безпеці руху автотранспорту. Не став виключенням маршрут зі Старобільська у напрямку
Новоайдару, який знаходиться в
обслуговуванні держави і в той же
час проходить вулицями міста та
кількох прилеглих до райцентру
сіл: Байдівка, Половинкине, Шульгинка. Тож початок дорожнього
будівництва викликав багато позитивних відгуків і у сотень містян, і у
сільських жителів, які користуються цією дорогою щодня.

– Ми всі з нетерпінням чекали
початку робіт у межах державної
програми «Велике будівництво» на території району, – говорить Старобільський міський голова Яна Літвінова.
– Тішить, що плани, які ставить перед
собою держава та обласна влада,
стабільно втілюються в життя; що до
ремонтних робіт залучаються фахівці
та мешканці Старобільського району,
що до нас готові дослухатися та разом
із нами шукати вихід на проблемних
ділянках дороги; що у проєкті також
враховується реконструкція компонентів дорожньої інфраструктури.
Таку впевненість старобільчани мають після тривалого обговорення ходу
капремонту з керівником Служби автомобільних доріг у Луганській області

Павлом Цубером, який здійснив робочу поїздку до Старобільська на початку
поточного тижня. Під час його зустрічі
зі Старобільським міським головою та
представниками підрядної організації
були узгоджені організаційні заходи
ремонту, обговорені деталі та варіанти
вирішення проблеми з водовідведенням та інші важливі питання.
Всього, за інформацією Служби
автомобільних доріг у Луганській
області, на маршруті Старобільськ –
Новоайдар планується відновити 39
км дорожнього полотна. Наразі підрядною організацією ТОВ «Ростдорстрой» ведуться роботи від початку
дороги у Старобільську до межі села
Штормове. На другій, 19-кілометровій
ділянці від Штормового до Новоайдару, очікується підписання договору із
іншим підрядником. Термін закінчення
ремонту – кінець нинішнього року.
У межах поточного ремонту на
ділянці дороги Н-21буде виконано
цілий комплекс робіт. Наразі триває
фрезерування старого асфальту на
міських вулицях, які входять до
переліку проєктних. Дорожники
працюють і в будні, й у вихідні.
Наприкінці цього тижня після
проведення відповідних операцій
вони планують розпочати укладання двох шарів асфальтобетонного
покриття по вулиці Монастирській.
Взагалі, дороги – це одна з
головних проблем у Старобільську.
І, за великим рахунком, людям не
так і важливо, чи вони державного
значення, чи місцевого. Головне
для них – можливість користуватися
комфортними шляхами.
Тож в умовах обмеженого фінансування модернізація вулично-до-

рожньої мережі в межах населених
пунктів потребує залучення в
інфраструктурні проєкти значних
фінансових ресурсів, різноманітних
доступних джерел фінансування.
Одним з таких для Старобільська
стали кошти, виділені на капітальний
ремонт доріг державного значення,
зокрема й тих, що проходять територією міста, у межах всеукраїнської
програми «Велике будівництво».
Поряд з ремонтними роботами на
ділянці дороги Н-21старобільчани
чекають на капітальну реконструкцію дорожнього полотна на інших
критичних напрямках. І, певно, є
передумови, що дочекаються, бо, за
словами голови Укравтодору Олександра Кубракова, «на початку року
амбітний план у Луганській області
складав 193 км доріг, і станом на 27
серпня 133 км з них – вже у верхньому шарі». Додатково планується
почати ремонти ще на 210 км.
Зокрема, за ініціативою Президента
буде відремонтовано 90 км дороги
Н-26 «Чугуїв–Мілове».

– Початок капітального ремонту доріг державного значення в
одному напрямку дає надію, що
далі буде і на інших, – говорить Яна
Літвінова. – Ми висловлюємо велику
вдячність за увагу, яка приділяється
обласною владою нашому місту,
і готові до подальшої співпраці з
усіма владними структурами.
…В той час, коли залізниця на
території області має обмежені
перевізні можливості, відбувається
інтенсивна руйнація дорожнього
полотна через велике навантаження
на нього. А своєю чергою перетворює
наш регіон на «острів», до якого не
можна дістатися нормально. Нам
хороші дороги потрібні, як повітря:
без них важко говорити про економічне зростання, воно неможливе
просто тому, що у сучасному світі все
«вирішує» логістика. Отже, наразі
Луганщина робить перший за роки
війни «ривок»» у цьому напрямку.
Фото автора
та Олександра Сафонова
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МІСЦЕВИЙ ЧАС

НАВІГАТОР

КОРОТКО

«1

ЛIКАРНЯ В НОВОПСКОВI
ПОПОВНИЛАСЯ НОВИМ
ОБЛАДНАННЯМ
КНП «Новопсковське ТМО»
завдяки залишкам коштiв
державної медичної субвенцiї закупило сучасне медичне
обладнання
Так, придбано IФА-аналiзатор,
що дасть змогу медикам визначати, хто з пацiєнтiв перехворiв коронавiрусом та має антитiла до цього
захворювання.
Придбаний IФА-аналiзатор може
виконувати дослiдження одразу 96
проб.
Крiм того, закуплено монiтор
пацiєнта, який потрiбен для вiдстеження стану хворих пiсля операцiї i
хворих у важкому станi, крiоцилiндр,
що забезпечить безперебiйну подачу
кисню у пологовому будинку, а також
електрокардiограф, шприцевий насос i кисневий концентратор.

«ВЕЛИКЕ БУДIВНИЦТВО»
У СТАНИЦI ЛУГАНСЬКIЙ
ТРИВАЄ

У межах проєкту «Велике
будiвництво» у смт Станиця
Луганська триває капiтальний ремонт спортивної зали
КЗ «Станично-Луганська ЗОШ
№1» та реконструкцiя КУ
«Стадiон «Нива»

– Як саме?
– Якщо район географiчно складається з кiлькох територiй з рiвнозначними центрами,
це означає, що можна органи виконавчої влади
розподiляти. Необов’язково все має бути в одному мiстi. Головне, щоб служби дiєво комунiкували
мiж собою. Так, десь треба буде вiдремонтувати
дороги, десь треба буде подумати над громадським транспортом, але все це поступово можна
буде зробити.
Щодо майна. Передбачається, що пiсля
того, як будуть утворенi 1470 громад, вони
набудуть юридичного статусу. Районнi ради,
районнi адмiнiстрацiї у вiдповiдностi до Закону
повиннi провести спiльно з громадами роботу i
вирiшити, якi об’єкти спiльної власностi районiв
i територiальних громад мають бути переданi у
ведення ОТГ. Майно, яке не буде затребуване,
треба або залишити на субрегiональному рiвнi,
або передати в управлiння, наприклад, обласної гiлки влади.
– Конкретнi плюси укрупнення в чому
полягатимуть, на вашу думку?
– Давайте не забiгати наперед, поки все слiд
зважити, порахувати. Для того щоб вiдповiсти
на це питання, потрiбно ще багато чого зробити.
Поживемо – побачимо.
– Добре, перейдемо тодi до справ поточних. У серпнi в Троїцькому районi побував голова облдержадмiнiстрацiї Сергiй
Гайдай. Про що саме йшла мова пiд час
його вiзиту?
– Головними питаннями були iнвентаризацiя земельних дiлянок та вирiшення питань
вiдчуження або обмiну земель сiльськогосподарського призначення приватної власностi
уздовж державного кордону в 50-метровiй
смузi, де ведеться створення фортифiкацiйних споруд «Європейського валу» на державному кордонi.
Фактично, цi дiлянки не вилученi й досi. У мiсцевих бюджетах вiдповiдне фiнансування у разi
покладання обов’язкiв з вилучення цих земель на
мiсцевi органи влади вiдсутнє. Оптимальний шлях
– фiнансування з Державного бюджету.
Сергiй Гайдай запевнив, що обласна влада
серйозно ставиться до проблеми i сприяє її вирiшенню на рiвнi Кабiнету Мiнiстрiв.
– А наскiльки актуальний для Троїцького
району процес iнвентаризацiї землi?
– Гадаю, не секрет, що далеко не всi власники земельних дiлянок сiльськогосподарського
призначення, що обробляють їх самостiйно,
є сумлiнними платниками податкiв. Якщо
людина обробляє свою земельну дiлянку –
це одне, а якщо сусiда, свата, брата, а потiм
ще й реалiзує збiжжя за готiвку, яку нiде не
показує, – це зовсiм iнше.
Лише за скромними пiдрахунками таких земель у районi близько 10 %, а це означає втраченi
можливостi для мiсцевих бюджетiв. Водночас
така людина нарiвнi з сумлiнними платниками податкiв користується всiма соцiальними благами:

Так, капремонт спортивної зали
виконано вже на 40 %. Наразi тривають пiдготовчi роботи, а саме: тинькування, вирiвнювання стiн, залиття пiдлоги, в залі та роздягальнях.
Незабаром учнi отримають змогу займатися фiзичною культурою
та спортом у залi, що обладнаний за
останнiми вимогами.
Щодо
реконструкцiї
споруди
стадiону «Нива», то тут будiвельники
вже демонтували старе покриття бiгових дорiжок, закiнчують укладання
плитки, триває змiцнення ґрунту на
схилах та закладено фундамент з кабелем для подальшого встановлення
стовпiв освiтлення.

За матерiалами пресслужби ЛОВЦА

В НОВИХ УМОВАХ

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

ТРОЇЦЬКИЙ РАЙОН:
на порозі реформування

Ремонт на дорогах району

Традицiйно напередоднi
початку нового навчального року освiтяни зi всiєї
Луганщини зiбрались на
обласну серпневу конференцiю працiвникiв освiти,
яка вiдбулася 28 серпня
в Луганському обласному
академiчному українському музично-драматичному
театрi. Цьогорiч її темою
обрали «Реформування
освiтньої галузi Луганщини:
результати та перспективи». Про що йшла мова?

ПЕДКОНФЕРЕНЦІЯ-2020:

ГОЛОВНЕ – ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Луганщина.ua

Візит Сергія Гайдая у Троїцьке на початку серпня

її дiти ходять до шкiл та дитячих садкiв, усi вони
отримують безкоштовну медичну допомогу. Хiба
це справедливо?
Iнвентаризацiя земельних дiлянок сiльськогосподарського призначення актуальна не тiльки
для Троїцького району, а й для iнших сiльськогосподарських територiй. I хоча сам процес
призводить до додаткових витрат, вони вартi
того: дохiдна частина бюджетiв пiсля iнвентаризацiї з лихвою компенсує їх. За словами очiльника
областi, Луганщина мала б отримати вiд iнвентаризацiї усiх земель майже 2 млрд грн.
Але, на мою думку, все це потрiбно робити вже
пiсля проведення адмiнiстративної реформи. Є й
вiдповiдна позицiя губернатора.
– Чи потрапив цьогорiч Троїцький район до
програми «Великого будiвництва»?
– На жаль, Троїцький район залишився поза
програмою, i жоден наш об’єкт не увiйшов до
цього перелiку. Станом на 31 серпня проєкти
на наступний рiк Троїцькою райдержадмiнiстарцiєю не планувались. Пiсля створення
Троїцької та Привiльської ОТГ мiсцевi бюджети
перейшли до бюджетiв ОТГ, а тому можливостi проводити спiвфiнансування iз районного бюджету в нас немає.
Як ви знаєте, пiд час вiзиту Сергiя Гайдая у Троїцьке, вiн повiдомив, що у 2021 роцi буде вiдремонтовано дорогу Троїцьке–Рубiжне, i якiсть її
буде не гiршою, нiж у вiдремонтованого цьогорiч
автошляху «Станиця Луганська–Сєвєродонецьк».
I це гарна новина.
Крiм того, до кiнця року буде спрямоване
додаткове фiнансування на вiдновлення мiсцевих
дорiг – там, де вiдбувся тендер, але вiдсутня
достатня кiлькiсть коштiв.
– А як просувається ремонт дорiг у районi
зараз?
– Цього року було проведено роботи з
вiдновлення дороги загального користування
державного значення Р-66. Зокрема, на трасi
Р-66 КПП «Демино-Олександрiвка» – Сватове –
Лисичанськ – Луганськ км 13+000- км 24+000 мiж

населеними пунктами с. Лантратiвка i Троїцьке та
км 36+000-км 50+900 мiж селами Аношкине та
Новониканорiвка нашi райавтодорiвцi виконали
поточний ремонт дорожного покриття загальною
площею 9132 м2 на суму 5633 тис. грн.
На аварiйнiй дiлянцi км 35+500- км 36+900 мiж
селами Аношкине – Тополi пiдрядна органiзацiя
провела ремонт асфальтобетонного покриття
проїзної частини загальною площею 8900 м2
протяжнiстю 1,1 км.
Також проведено роботи з облаштування
автобусних зупинок, укрiплення та впорядкування
узбiччя, замiни та встановлення дорожнiх знакiв –
на все те пiшло 350 тис. грн.
– Якi об’єкти соцiальної сфери капiтально
ремонтуються?
– До процесу децентралiзацiї у районi було
реалiзовано 23 проєкти, спрямованi на розвиток
та полiпшення соцiальної iнфраструктури. Обсяг
залучених коштiв становив близько 34 млн грн.
За ці гроші було капiтально вiдремонтовано три
загальноосвiтнi заклади i ще три заклади культури. Так само вдалося вiдремонтувати районний
будинок культури, ДЮСШ, районний будинок
дитячо-юнацької творчостi.
Крiм того, було здiйснено реконструкцiю споруди територiального центру соцiального обслуговування i завершено ремонт будiвлi пiд багатоквартирний будинок для медичних працiвникiв.
– До речi, про медичнi проблеми. На початку року в Троїцькому РТМО виникли проблеми з функцiонуванням деяких вiддiлень. Чи
вирiшенi вони на цей час та у який спосiб?
– Так, була проблема з функцiонуванням iнфекцiйного вiддiлення та харчоблоку, яка виникла
ще до початку другого етапу медреформи та була
пов’язана iз недостатнiм фiнансуванням: запланована медична субвенцiя на 2020 рiк була нижчою
за потребу.
Щоб вирiшити її, у другому кварталi 2020
року на функцiонування означених пiдроздiлiв
лiкарнi було видiлено кошти з бюджету Троїцької громади: 173,631 тис. грн – на харчоблок
та 234,204 тис. грн – на iнфекцiйне вiддiлення,
а ще 46 292 тис. було надано з районного бюджету. З другого пiврiччя 2020 року харчоблок
та iнфекцiйне вiддiлення КНП «Троїцьке ТМО»
фiнансуються за кошти, отрисані вiд Троїцького
району. На перше серпня поточного року на цi
потреби видiлено 637,827 тис.
– Зараз – гаряча пора пiдготовки ЖКГ до
осiнньо-зимового перiоду. Як з цим справи у
районi?
– Все йде згiдно з вiдповiдним розпорядженням голови райдержадмiнiстрацiї. Спiльно з
Троїцьким вiддiлом ГУ ДСНС у Луганськiй областi
розробленi плани попередження та лiквiдацiї
аварiйних ситуацiй на об’єктах систем газо-,
водо- та електропостачання.
На територiї є вiсiм об’єктiв соцiальної сфери
(навчальнi заклади, заклади охорони здоров’я),
якi забезпеченi резервними джерелами енергопостачання. Несподiванок поки не передбачаємо.
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Тема реформування освiти,
як зазначив Юрiй Стецюк, директор Департаменту освiти та
науки Луганської облдержадмiнiстрацiї, вiдкриваючи захiд,
була обрана не випадково. Адже
починаючи з 2014 року набули
чинностi новi редакцiї Законiв
України «Про освiту», «Про фахову передвищу освiту», «Про вищу
освiту» та «Про повну загальну
середню освiту».
– Сучасна полiтика держави у сферi освiти полягає у забезпеченнi кожнiй українськiй дитинi рiвного доступу до
якiсної освiти, що вiдповiдає
її потребам, потребам батькiв,
суспiльства, викликам майбутнього. Вiдповiдно, освiтня галузь
реформується. I в цих умовах
Департамент розв'язує складнi
та вiдповiдальнi завдання, спрямованi на розвиток освiтньої системи регiону, готує керiвникiв
та педагогiв до роботи в Новiй
українськiй школi, – наголосив
Юрiй Стецюк.
Глава профiльного департаменту у власнiй доповiдi багато
уваги призначив практичним
аспектам реалiзацiї реформування освiти Луганщини, окреслив,
як в умовах децентралiзацiї змiнюється структура освiтнього се-

Сергій Гайдай вручає відзнаки вчителям, вихованці яких набрали 200 балів з ЗНО

редовища i наскiльки важливим
є в нинiшнiх умовах ефективний менеджмент в освiтi.
В заходi взяв участь голова
Луганської облдержадмiнiстрацiї – керiвник обласної вiйськово-цивiльної адмiнiстрацiї Сергiй Гайдай. У своєму зверненнi
до педагогiв вiн наголосив:
– Реформа в освiтi – це не тiльки змiни в Мiнiстерствi освiти та
науки. Вона стосується кожної
ланки: Департаменту освiти та
науки
облдержадмiнiстрацiї,
керiвникiв мiст, районiв та ОТГ
областi, органiв управлiння та
закладiв освiти, вчителiв, батькiвської спiльноти, громадськостi та учнiв. Впевнений, потужну державу i конкурентну
економiку може забезпечити
саме згуртована спiльнота творчих людей – вiдповiдальних,

активних i пiдприємливих громадян, якими, на мою думку, i є
працiвники освiти областi.
Очiльник Луганщини також
зупинився на актуальних питаннях розвитку освiти в областi,
зокрема, на вiдсутностi черг до
дитячих садочкiв. Вiдзначив
досягнення Рубiжанської ЗОШ
№ 9, Новопсковського опорного закладу загальної середньої
освiти, Лисичанського багатопрофiльного лiцею та Маркiвської гiмназiї, чиї випускники
склали ЗНО з iсторiї України,
бiологiї та хiмiї на максимально
можливу кiлькiсть балiв.
Сергiй
Гайдай
озвучив
намiри
облдержадмiнiстрацiї
продовжити реалiзацiю в областi проєкту Президента України «Велике будiвництво» та програми «Спроможна школа для

кращих результатiв», у межах
яких державою видiлено Луганщинi майже 85 млн грн.
Але окрiм тенденцiй, якi
диктує реформа освiти, є й
iншi, якi мають значний вплив
на освiтнiй процес. Мова про
карантиннi обмеження через
поширення
коронавiрусної
iнфекцiї. Юрiй Стецюк зазначив, що у зв’язку iз заходами,
спрямованими на запобiгання
коронавiрусної хвороби та збереження життя i здоров’я всiх
учасникiв освiтнього процесу,
цей рiк для освiтян буде дуже
непростим.
– У складних умовах необхiдно буде забезпечити високу
якiсть освiтнiх послуг та продовжити впровадження реформ,
запроваджених Урядом, – констатував вiн.

Умови чинного законодавства та практичнi рекомендацiї щодо органiзацiї освiтнього
процесу, харчування, транспортування учнiв в умовах поширення коронавiрусу окреслив
запрошений на педагогiчну
конференцiю в. о. головного
санiтарного державного лiкаря
Луганської областi Володимир
Жданов.
– Я розумiю, що це накладає
велику вiдповiдальнiсть на кожного педагога, але ми повиннi
всi разом органiзувати безпечне
навчання наших дiтей, – наголосив вiн. – Контроль за виконанням всiх заходiв покладається на
Держпродспоживслужбу.
Серед спiкерiв конференцiї
були також Роман Власенко, голова Попаснянської райдержадмiнiстрацiї; Наталiя Приходько,
керівниця вiддiлу освiти, культури, молодi та спорту виконавчого
комiтету Чмирiвської сiльської
ради Старобiльського району;
Iнна Сухаревська, директорка
Кудряшiвської ЗОШ I-II ступенiв
Кремiнської районної ради; Ольга Коган, завiдувачка обласного
ресурсного центру пiдтримки
iнклюзивної освiти Луганського обласного iнституту пiслядипломної педагогiчної освiти; Максим Бунєгiн, директор Вищого
професiйного училища № 94; Володимир Яковлєв, директор Луганського обласного центру еколого-натуралiстичної творчостi
учнiвської молодi; Тетяна Сiдєльнiкова, директор Луганського обласного центру дитячо-юнацького туризму i краєзнавства.
Педагоги i представники мiсцевого самоврядування обговорили питання утримання шкiл
територiальними громадами,
пiдвищення якостi iнклюзивної
освiти, роботу Нової української
школи в умовах пандемiї тощо.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної
оцінки та проєкту документу державного планування
Повна назва документа державного планування: проєкт Регіональної програми «Питна
вода Луганщини» на 2021-2024 роки (далі - Програма).
Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:
Луганська обласна державна адміністрація.
Передбачувана процедура громадського обговорення:
відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське
обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проєкту Програми розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 01 вересня 2020 року на сайті
Департаменту житлово-комунального господарства Луганської облдержадміністрації та
триватиме до 16 вересня 2020 року.
Відповідно до ст. 12 громадськість в межах строку громадського обговорення має право
подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції
до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проєкту документу
державного планування.
Отримати додаткову інформацію можливо за адресою: вул. Новікова, 4, м. Сєвєродонецьк,
Луганська область, тел.: (06452) 2-12-22.
Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
проєкту Програми подаються до:
відділу розвитку житлово-комунального господарства та ліцензування управління
розвитку житлово-комунального господарства та економічного аналізу Департаменту
житлово-комунального господарства облдержадміністрації.
Відповідальна особа: головний спеціаліст відділу розвитку житлово-комунального господарства та ліцензування управління розвитку житлово-комунального господарства та
економічного аналізу Глумов Ігор (контактні дані: zkhlg@ukr.net, тел. (06452) 2-12-22).
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 16 вересня 2020 року.
Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Розцінки 1 секунди ефірного часу на всіх теле- радіоканалах ПАТ «НСТУ» для розміщення матеріалів передвиборної
агітації кандидатів в депутати місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок коштів виборчих фондів
кандидатів, партій (організацій партій) під час проведення
місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня 2020 року, в ефірі
телеканалу UA:Донбас:
• Телеканал UA:Донбас – 15 грн з ПДВ;
• «Українське радіо. Пульс» – 12 грн з ПДВ.
• Радіо «ГОЛОС ДОНБАСУ» – 12 грн з ПДВ.
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ЗРОСТАННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ: ЕТАПИ І НАСЛІДКИ
Коронавірус боляче вдарив по українській економіці.
Через карантинні обмеження чимало родин на кілька
місяців втратили свій звичний дохід і були змушені
жити на заощадження. За даними НБУ, у першому
півріччі 2020 року заощадження українців скоротилися майже на 6%. Щоб вирівняти ситуацію, Президент
Володимир Зеленський ініціював підвищення мінімальної заробітної плати вже у вересні. За який рахунок планують підвищення і коли чекати наступного?
Центр громадського моніторингу та контролю

Плюс до зарплати
з вересня

Верховна Рада 25 серпня ухвалила закон, який передбачає
підвищення мінімальної заробітної плати до 5 000 гривень
з 1 вересня 2020 року. За розрахунками уряду, збільшення зарплати дасть змогу привести її у
відповідність із реальним прожитковим мінімумом, який зараз фактично сягнув 4 900 грн.
Найперше мають зрости доходи
працівників бюджетної сфери:
вчителів, медиків, соціальних
працівників, оскільки їхні посадові оклади розраховуються
за єдиною тарифною сіткою,
прив’язаною до мінімальної
зарплати.
– Це певні кроки у напрямі дійсно цивілізованого
рівня життя в Україні. Карантин продовжується, але після
серйозної паузи, коли понад
два місяці не працювали ні
підприємці, ні ФОПи, багато
державних підприємств, зараз
дуже важливо трішки підтримати людей», – наголошує Володимир Зеленський.

Експерти кажуть, що навіть
попри невелику суму підвищення у 277 гривень, у кризові часи
воно буде відчутним. Голова
Ради Національного банку Богдан Данилишин зауважує:
– Підвищення мінімальної
заробітної плати так чи інакше
підвищить доходи громадян
і, відповідно, збільшить можливість заощаджень. Тому підвищення мінімальної заробітної
плати навіть до озвученої величини є необхідним і доцільним у
цей момент.
За планом уряду, збільшення заробітної плати восени – це
тільки перший етап. Впродовж
2021 року виплати зростатимуть
ще двічі: з 1 січня – до 6000 гривень, з 1 липня – до 6500 грн.
Наступні підвищення мають передбачити у проєкті державного
бюджету на наступний рік, який
уряд має подати до Верховної
Ради до 15 вересня.

Наслідки підвищення

Підвищення
мінімальної
зарплати планують здійснити за
рахунок надходжень від подат-

ків. У пояснювальній записці до
закону йдеться про збільшення
планових податкових надходжень на 541,3 млн грн, зокрема
– з податку на доходи фізичних
осіб і податку на додану вартість
з вироблених в Україні товарів.
Крім того, додаткові видатки
на оплату праці забезпечать за
рахунок економії на обслуговувані державного боргу. Через
курсову різницю потреба у виплатах зменшилася майже на
3,5 млрд грн.
У Мінфіні прогнозують, що
завдяки збільшенню зарплати у
2020 році близько 1,7 млрд грн
додатково отримає Пенсійний
фонд і ще 1,2 млрд грн – місцеві
бюджети і держбюджет.
– Загалом запропоновані зміни стимулюватимуть зростання
споживчого попиту, забезпечать
детінізацію «сірих» зарплат. Це
дозволить підвищити надходження до бюджету Пенсійного
фонду, зміцнити стабільність
бюджетної та пенсійної системи, а також поліпшить захист
трудових і соціальних прав громадян, – запевняє міністр фінансів Сергій Марченко.
Загалом економісти мають
різні погляди на ініціативу
Президента.
Частина
експертів застерігає щодо ризиків
інфляції і зростання бюджетних витрат, які складно буде
покрити. Так, директор економічних і соціальних програм Центру Разумкова Василь
Юрчишин зауважує:
– Виглядає це так, що видатки з бюджету будуть розширюватися. Треба буде шука-

ти, чим їх покривати. Добре,
якщо за рахунок внутрішніх
ресурсів.
Натомість радник Президента з економічних питань Олег
Устенко заперечує такі закиди
і запевняє, що зростання мінімальної заробітної плати не
призведе до приросту інфляції.
– Підвищення мінімальної заробітної плати суттєвого впливу
на інфляцію не матиме. Прогнозований приріст інфляції буде
на рівні 2%, що на порядок менше, ніж закладено у макроекономічному прогнозі уряду. Так,
підвищення заробітної плати
може впливати на курс гривні,
однак при такій низькій інфля-

ПОКАРАННЯ
На Луганщині за зруйнування знаку «Україна» поблизу
КПВВ «Станиця Луганська» засуджено чоловіка, повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області
Луганщина.ua

ДВА РОКИ ТЮРМИ
ЗА ЗРУЙНУВАННЯ ЗНАКУ «УКРАЇНА»

ції та понад 28 млрд золотовалютних резервів це не вдарить
по курсовим параметрам. Враховуючи обсяги золотовалютних
резервів, на фоні того, що у нас
продовжується співробітництво
з міжнародними інституціями,
на фоні того, що Україна робила успішне розміщення своїх
європейських бондів, говорити,
що мінімальна заробітна плата
підірве курс, як мінімум неправильно, – пояснює Устенко.
Наступного року мінімальна
зарплата має зрости ще на півтори тисячі гривень. Наскільки
ця сума покращить добробут
українців, буде залежати від загальної економічної ситуації.

ГРАБІЖ

CБУ «прикрила»
тіньовий забій на державній шахті
У Луганській області Служба безпеки
України блокувала діяльність групи осіб,
які організували на державній шахті
незаконний видобуток та подальшу реалізацію вугілля, чим завдали державі
серйозні збитки, повідомляє пресслужба 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та
Луганській областях
Луганщина.ua

У правопорушенні за фактом
вчинення хуліганських дій (ч. 3 ст.
296 КК України) визнано винним
мешканця Станично-Луганського
району. Біловодський районний
суд Луганської області засудив
чоловіка до двох років позбавлення волі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні цього року,
перебуваючи напідпитку, поблизу
лінії розмежування в смт Станиця
Луганська, раніше судимий за

хуліганство 52-річний чоловік,
грубо порушуючи громадський
порядок з мотивів явної неповаги
до суспільства, умисно зруйнував
знак «Україна», що знаходився біля
контрольного пункту в’їзду-виїзду
«Станиця Луганська».
Процесуальним керівником
Луганської місцевої прокуратури
№ 2 Луганської області повністю
доведено вину обвинуваченого у вчиненні інкримінованого
кримінального правопорушення.

Довідка

На цей час вирок не набрав законної сили, оскільки триває
строк апеляційного оскарження – 30 днів із дня проголошення вироку.
Луганська обласна загальнополiтична газета «ЛУГАНЩИНА.ЮА» № 29(74).
Засновник - Олександр Смєтанкiн, видавець ТОВ «МГ-МЕДIА».
Реєстр.свiдоцтво ЛГ 1337-458Р вiд 01.03.2018 р.
Головний редактор - Олександр Смєтанкiн.

Оперативники СБУ встановили, що на початку цього року
посадовці керівної ланки однієї з шахт ДП «Первомайськвугілля» організували «тіньовий» вуглевидобуток. Для
цього на ділянці шахти було прокладено нелегальні вугільні
виробітки.
Шахтарів змушували працювати в аварійних умовах, у
«забої» 65-85 сантиметрів заввишки, що є грубим порушенням законодавства. «Чорне золото», яке вони видобували,
зловмисники не обліковували і збували місцевим підприємцям за готівку.
Щодоби шахтоділянка видобувала майже 50-60 тонн
необлікованого вугілля. Для приховування злочинну, керівництво шахти занижувало офіційні показники видобутку.
У межах розпочатого кримінального провадження
співробітники СБ України провели 8 обшуків в адмінбудівлі
шахти, в офісі фірми, причетної до нелегальної схеми, на вугільних майданчиках у містах Золоте і Гірське та за місцями
проживання фігурантів.
Під час слідчих дій вилучено готівку у сумі 120 тисяч доларів США, бухгалтерську, маркшейдерську, товарно-транспортну документацію, жорсткі диски комп’ютерів, які місять
інформацію про офіційні та фактичні обсяги видобутої та

Вiдповiдальний секретар - Евелiна Богданова,
дизайнер - Олег Бублик, 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

Шахтарів змушували працювати в аварійних умовах, у
«забої» 65-85 сантиметрів заввишки

реалізованої вугільної продукції, три вантажні автомобілі та
іншу техніку.
Крім цього, на вугільних майданчиках виявлено майже
1,2 тисячі тонн незаконно видобутого та підготовленого до
«тіньової» реалізації вугілля.
Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна
або заволодіння ним шляхом зловживання службовим
становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб)
Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності та автотранспортні засоби.
Триває збір доказів для притягнення винних до кримінальної відповідальності.
Заходи із припинення протиправної діяльності проводилися під процесуальним керівництвом прокуратури
Луганської області.
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