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МІНІСТЕРКА ЮЛІЯ ЛАПУТІНА ПОБУВАЛА НА ЛУГАНЩИНІ,
ДЕ ВІДВІДАЛА ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО
ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, А ТАКОЖ
ОБГОВОРИЛА ІЗ ГОЛОВОЮ ОБЛДЕРЖАДМІНІCТРАЦІЇ
СЕРГІЄМ ГАЙДАЄМ ПРОБЛЕМИ, ЯКІ НАЙЧАСТІШЕ
ПОРУШУЮТЬ УЧАСНИКИ АТО/ООС
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З-ЗА ШКІЛЬНОЇ
ПАРТИ –
У САМОСТІЙНЕ
ЖИТТЯ

У

середу, 30 червня, увага всього Сєвєродонецька була прикута до юнаків та дівчат, що востаннє
почули шкільний дзвоник
і зробили крок до наступного життєвого етапу.
Зворушливий випускний
бал традиційно відбувся у
Льодовому палаці спорту
Луганщина.ua
Цьогоріч школи Сєвєродонецька
випустили 620 одинадцятикласників. Міський захід у Льодовому
палаці зібрав чимало людей:
благословляли випускників у
самостійну дорогу їхні класні
керівники, батьки, рідні. Учорашніх школярів, а тепер – дорослих
людей – вітали й почесні гості.
– Я в першу чергу хотів би привітати всіх педагогів, які вклали
у вас частинку своєї душі, свого
життя, – звернувся до сєвєродончан голова Луганської
обласної державної адміністрації Сергій Гайдай. – Я вітаю
всіх батьків! Дякую вам за таку
чудову молодь! І безпосередньо
вас, молодь, я так само вітаю!
У вас попереду величезний
шлях. Згодом хтось, можливо,
буде на місці мера, міністра або
президента. Дуже би хотілося,
щоб ви досягли значних висот.
Вірю у вас!
– Попереду у вас складний вибір:
як будувати своє життя, в якому
напрямку рухатися, – зазначив
керівник Сєвєродонецької міської
військово-цивільної адміністрації
Олександр Стрюк. – Але я впевнений, що всі ви повернетесь в
своє рідне місто і докладете максимум зусиль для того, щоб воно
процвітало і розвивалося. Бажаю
вам досягнути мети, якої
ви прагнете!
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Ремонт на
40 мільйонів:
новопсковський

ОЗО

продовжує зміни
Із завершенням навчального року в Новопсковському опорному закладі освіти
стартував масштабний ремонт, що має зробити перебування дітей у школі більш
комфортним і затишним, а водночас дозволить ще й заощадити бюджетні кошти, що спрямовуються на енергоносії. Ремонт розрахований на кілька років та
передбачає утеплення фасаду двох корпусів цоколю, заміну даху, частини вікон
і каналізації. Цьогоріч ремонтники мають освоїти дванадцять мільйонів гривень,
загальна ж вартість ремонтних робіт становитиме сорок мільйонів гривень
Гаррій ВЛАСЮК
Ця триповерхова будівля школи з’явилась у Новопскові сорок років тому. Розрахована вона на 1,5 тис. учнів. З просторими
кабінетами і класами, місткими актовим
та спортивним залами, їдальнею та усіма
зручностями, протягом тривалого часу школа була і залишається базовою для селища
та найближчих сіл, розташованих поруч, а
кілька років тому – офіційно стала опорним
закладом освіти, якому підпорядковано школи-філії в Осинове-1, Осинове-2, Заайдарівці
та Макартетине.
Цього року безпосередньо Новопсковську
школу відвідувало 712 учнів, що для сільської
глибинки немало, а разом зі школами-філіями у закладі загальної середньої освіти про-

БУДІВНИЦТВО ТА
РЕМОНТИ НА ЛУГАНЩИНІ:
СЕРГІЙ ГАЙДАЙ РОЗПОВІВ
ПРО СТАН СПРАВ
СТОР. 3

тягом звітного року навчалося 915 школярів
– це майже стільки ж, скільки у всіх інших
школах Новопсковської громади разом узятих (там цього року було 925 учнів). Тож зважте на важливість і значущість опорного навчального закладу, де великою мірою зростає
та формується майбутнє селища та громади.
Треба сказати, що у Новопсковській ТГ
з належною увагою ставляться до освітніх
закладів, зі збільшенням території громади
жодна сільська малокомплектна школа не потрапила під прес «оптимізації», тобто закриття, скорочення класів також не відбувалося.
У той же час нові вимоги до української
школи вимагають і нових умов, що відрізняються від радянських стандартів. Тож

СТАРОСТА: ЯКІ
ЙОГО ПОВНОВАЖЕННЯ
ТА ФУНКЦІЇ.
ПОЯСНЮЄ ФАХІВЕЦЬ
СТОР. 4

поступово будівля Новопсковської школи
оновлюється та модернізується, у будівлі й
довкола неї відбуваються очевидні перетворення.
Нинішній капітальний ремонт відбувається в межах програми Президента України «Велике будівництво» на замовлення Департаменту будівництва, енергозбереження,
архітектури та містобудування Луганської
ОДА, представники якого контролюють хід
робіт, узгоджуючи ремонтні заходи з відділом освіти Новопсковської селищної ради
і керівництвом навчального закладу.
Відзначу, що це – найбільш потужний,
але далеко не перший проєкт соціальноекономічного розвитку, який реалізується
у школі останніми роками. Раніше вже вдалося відремонтувати шкільний спортзал,
де загартовуються юні вихованці загальноосвітнього закладу. Водночас завдяки участі
в іще одному проєкті, який реалізовувався
на умовах співфінансування з громадськістю, в школі встановили систему відеоспостереження. Тоді допомогли фінансові
донорські організації і частково –
місцеві підприємці.

СЄВЄРОДОНЕЦЬК
ГОТУЄТЬСЯ ДО
ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ
2021-22
СТОР. 5
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ДОПОМОГА ПОРУЧ. НА
ЛУГАНЩИНІ ЗНОВУ
ПОЧАЛИ РОБОТУ ВИЇЗНІ
МОБІЛЬНІ КЛІНІКИ
СТОР. 6
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ОФІЦІЙНО

ЖИТТЯ РЕГІОНУ
ЗУСТРІЧ

Міністерка у справах
ветеранів Юлія Лапутіна
побувала на Луганщині,
де відвідала обласний
Центр відновлювального
лікування та реабілітації
ветеранів війни, а також
обговорила із головою
облдержадмініcтрації
Сергієм Гайдаєм проблеми, які найчастіше порушують учасники АТО/ООС
Луганщина.ua
У Центрі відновлювального
лікування та реабілітації ветеранів війни, що розташований
у м. Рубіжному, Юлія Лапутіна оглянула амбулаторну частину, оснащену унікальним
медичним обладнанням, яке
дозволяє ефективно лікувати
посттравматичні стресові та
адаптивні розлади.
Зокрема, тут можна пройти
процедури транскраніальної
магнітної стимуляції, ударно-хвильової, лазеро- та магнітотерапії, а також освоїти арттерапевтичні методики.
– Бачу, що все добре, – зазначила Юлія Лапутіна.
Медичний заклад, що відповідає найвищим стандартам, утримується коштом
обласного бюджету, який наразі є дуже обмеженим, тому

Міністр та очільник області

обговорили проблеми ветеранів
та визначилися з пріоритетами
частина послуг надається на
платній основі.
Як зазначив директор центру Микола Овчаренко, для
того, щоб ветерани отримували безкоштовне лікування,
необхідно запровадити спеціальний пакет медичних послуг
від НСЗУ, так би мовити, «ветеранський».
Юлія Анатоліївна відповіла,
що наразі Міністерство працює саме над цим питанням,
але не через пакет медичних
послуг. Розробляється механізм надання цільових субвенцій місцевим бюджетам.
У розмові з очільником області міністр зазначила, що її
позиція – сформувати з ветеранів активну частину громадянського суспільства, яка працюватиме на розвиток свого
регіону.
Найболючішими залишаються питання забезпечення
учасників бойових дій, насамперед, АТО/ВПО, житлом
та земельними ділянками.
Ветерани нарікають на непрозорість цих процесів. Сергій Гайдай, пояснив, що він

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ
Літо – час активного будівництва. Для того щоб відповісти
на численні питання жителів
області про те, що вже будується чи планується до відбудови
на Луганщині, 3 липня голова
облдержадміністрації Сергій
Гайдай вийшов у прямий ефір на
фейсбуці. До вашої уваги – стислий виклад висвітлених тем

Будівництво та ремонти
на Луганщині: Сергій Гайдай
розповів про стан справ

Ганна СИМОНОВА

Рік спорту

добився фінансування на добудову двох будинків у Рубіжному та одного – у Кременній,
який, до речі, відповідатиме усім умовам інклюзії. Це
близько 100 квартир, частину
з яких отримають і захисники України.
Окремо обговорили лікування та оздоровлення учасників АТО/ООС.
Пані міністерка пообіцяла пропрацювати можливість
перерозподілу
невикористаних Міністерством коштів на
психологічну реабілітацію та
оздоровлення ветеранів на Луганську область.
Зупинились також на проблемах жінок-військовослужбоаців, які притаманні усій
Україні. Це й нешанобливе
ставлення у суспільстві, і про-

блема дітей, яких мами залишають у притулках на час
контракту із ЗСУ. Для їх вирішення міністр пропонує запровадити посаду гендерного
омбудсмена.
Сторони також обговорили питання створення меморіального комплексу на місці
поховання тимчасово невстановлених захисників України
поблизу Старобільська. Сергій
Гайдай запевнив, що це питання вже вирішується, проте
процес тривалий, оскільки
кладовище знаходиться на землях лісгоспу. Вже розроблена
покрокова дорожня карта цього проєкту.
Зі свого боку Юлія Лапутіна
гарантувала усіляку підтримку
та прискорення його реалізації
на урядовому рівні.

Власне ці ж питання були
обговорені й під час зустрічі
міністра із представниками ветеранських громадських організацій. Як пріоритетні напрями роботи Міністерства Юлія
Лапутіна визначила: створення
умов для переходу з військової
кар’єри до цивільного життя,
розвиток ветеранського бізнесу, зокрема просування бренду
«Зроблено ветераном», а також створення «Ветеранського
українського фонду». «Це буде
державна установа, яка представлятиме усі ветеранські політики. В абсолютно прозорому
форматі», – додала вона.
Значна увага була приділена питанням перевірки законності призначення статусу УБД
та патріотичного виховання
молоді.
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Отже, за словами Сергія Гайдая, наступний – 2022 рік – можна буде назвати
роком спорту на Луганщині. Як ми вже
неодноразово повідомляли, по всій області в межах президентської програми
буде побудовано 215 спортивних майданчиків.
Окрім цього, в планах обласної влади – будівництво басейнів. Зокрема, буде
добудований басейн у Сватовому. Також
наразі ведеться обговорення долі басейну в Лисичанську.
– Ми провели аналіз того басейну,
який є. Спеціалісти кажуть, що краще
все ж таки побудувати новий, ніж відновлювати старий. Тому що витрати
там будуть колосальні. За ці кошти можна побудувати новий басейн з нуля: він
буде більш енергоефективний і більш
сучасний. Тому плануємо цього року
розробляти ПКД, а наступного – початок будівельних робіт, – зазначив з цього приводу Сергій Гайдай.
Так само наступного року, проанонсував очільник області, буде запущено
програму з відновлення приміщень Дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Знову про дороги

Чи не найбільше питань отримав
голова ЛОДА з приводу ремонту дороги
Старобільськ–Новопсков. Раніше Сергій
Гайдай обіцяв, що роботи розпочнуться
вже цьогоріч, але поки що справа – принаймні на перший погляд – з місця не
зрушила.
За словами губернатора, проєкт великий, і власне будівельним роботам передує складний підготовчий процес, який
вже на фінішній прямій.
– Я дуже сподіваюсь, що ми встигнемо, і ви цьогоріч побачите не тільки
початок робіт, але й дорогу в хорошому

стані. Єдине, що ми не встигнемо, – доробити її всю, тому що там величезний
обсяг робіт. Цю дорогу можна порівняти
з дорогою на Новоайдар. Минулого року
її зробили нижнім шаром, а цьогоріч –
завершують роботи. Так само буде й тут,
– пояснив очільник області.
Тим часом триває підготовка до
ремонту дороги Марківка–Біловодськ–
КПП «Просяне».
– Я розумію, що минуло пів року.
Але існують такі поняття, як розподіл
грошей, ПКД, тендери, на які іноді виходять компанії, які не можуть зробити
дорогу, але занижують ціну на 50-70%. А
потім намагаються шантажувати інших
учасників торгів: дайте нам грошей, і ми
знімемось на вашу користь. На них наразі немає юридичного важеля впливу,
– розповів Сергій Гайдай про труднощі, з
якими доводиться стикатися до початку
ремонту доріг.
– Область велика. Кількість доріг, які
потребують ремонту, так само величезна. За рік ми всі їх не зробимо, – додав

губернатор. – І так прорив дуже серйозний, бо, як я вже говорив, цьогоріч ми
зробимо всі основні магістральні дороги.
Наступного року будемо продовжувати, і
планку за кількістю відремонтованих доріг опускати не будемо.

Благоустрій
у Сєвєродонецьку

Чимало питань залишили жителі
Сєвєродонецька. Їх цікавило, коли в місті почнуть відновлювати тротуари та
впорядковувати територію поблизу озера Чисте.
На це Сергій Гайдай повідомив, що
ремонт тротуарів – також у планах, і попереду дуже великий обсяг робіт. Крім
того, він пообіцяв презентувати наприкінці липня кілька проєктів з будівництва у місті парків. Ці проєкти також заплановані на наступний рік.
– Нам буде чим пишатися, повірте
мені. Пляж біля Чистого теж буде. Навіть не просто пляж, а ціла зона відпочинку. Вона величезна й охоплює всю

територію довкола озера, – пояснив
Сергій Гайдай.
Ще раз торкаючись теми тендерів, він
зазначив, що у місто зайшла компанія з
«німецькими коренями», яка виведе на
сучасний, європейський рівень вивіз
сміття у місті.
– У них гарна техніка – не та радянська, коли сміття вивозять, і половина
його розсипається по дорозі. Змінять ще
й баки. Також ми домовилися із місцевою владою, що місця розташування цих
баків будуть відремонтовані: побудують
нові майданчики з навісами. Щоб усе
було цивілізовано, – пояснив очільник
області.
До речі, під час прямого ефіру Сергій
Гайдай знову торкнувся теми тролейбусного сполучення між Сєвєродонецьком і
Лисичанськом. За його словами, процес
іде за планом:
– Тендер вчора (2 липня – ред.) відбувся. Наступного тижня будемо розуміти, хто там став переможцем. Цього
року ділянка від Сєвєродонецька до Лисичанського залізничного вокзалу буде
зроблена, і перші кілька тролейбусів
буде придбано, – вкотре наголосив керівник ЛОДА.

Будинки для переселенців

На завершення прямого ефіру Сергій Гайдай розповів про стадію, на якій
знаходиться будівництво житла для
переселенців. За його словами, «багатостраждальна історія з будинками для
переселенців у Рубіжному вже завершується»:
– Ми виграли суди. Ба більше, проведено тендер і починаються роботи з
завершення одного з будинків. У Кремінній добудуємо одну частину. Там два
будинки, але проєкт один. Тож один
будинок буде так само добудований. В
Сєвєродонецьку також найближчим
часом завершиться ремонт житла за
міжнародні кошти. Там однокімнатні
квартири саме для людей зі статусом
ВПО, – резюмував голова ОДА.

НЕУГОМОННЫЕ

ПОПАСНЯНСКИЙ ВОДОКАНАЛ И «ВЕСТНИК АПОКАЛИПСИСА»
Почти полтора года длились переговоры о привлечении
инвестиций в реконструкцию Попаснянского водоканала.
Финальный эпизод – ратификация межправительственного
соглашения Верховной Радой – состоялся 1 июля. Вице-премьер Алексей Резников, Минреинтеграции и руководство Луганской области за это время провели десятки
напряженных встреч, чтобы Франция одобрила 70 млн евро
кредита на выгодных для Украины условиях. И вот сейчас,
когда самая трудная часть пути уже пройдена, вокруг этой
темы начали виться «прилипалы», жаждущие набрать политический вес чужими руками
Евгений ЯРОСЛАВСКИЙ
Надо отметить, что за историей
модернизации систем Попаснянского водоканала наше издание
следит как минимум с марта 2020
года – когда глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай
сообщил о том, что Франция рассматривает возможность финансирования проекта.
О встречах на дипломатическом
и управленческом уровне, о визитах
на Луганщину независимых экс-

пертов и представителей компаний,
которые будут непосредственно заниматься реконструкцией, мы подробно сообщали на страницах газеты. Поэтому понимаем сложность,
важность и стратегическое значение
проведенной работы.
Попаснянский водоканал –
предприятие, которое находится
фактически в зоне боевых действий,
а 10% его сетей вообще проходят в
непосредственной близости от ли-

нии разграничения. Имея устаревшую инфраструктуру, оно ежемесячно терпит убытки и накапливает
долги. В том числе – за счет того,
что подает воду на оккупированные
территории.
Если взглянуть на ситуацию
объективно, на старте у нас были
не самые выигрышные позиции для
привлечения инвестора. Тем не менее, Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (МинВОТ) в связке
с областной администрацией удалось не просто убедить французов
вложить деньги в регион, где идет
война, но и увеличить сумму с 30 до
70 млн евро. Проводить работы по
замене оборудования и сетей будут
ведущие профильные компании –
Stereau, Vinci, Razel, Eiffage, а условия кредита содержат льготный период в 15 лет под 0,0092% годовых.
Цель украинской стороны – сделать предприятие энергоэффективным и прибыльным, обеспечив бесперебойные поставки качественной

питьевой воды жителям прифронтовых территорий. А это, по подсчетам МинВОТ, – около 1 миллиона
человек.
Проводя мониторинг, французы
убедились, насколько важен этот
проект как с гуманитарной, так и с
политический точки зрения. 13 мая
правительства Украины и Франции
подписали соглашение о предоставлении средств, затем его одобрил
Кабмин, а 1 июля – ратифицировал
украинский парламент.
По сути, на этом в переговорах
поставили точку, и в настоящее время стороны уже перешли к практическому обсуждению вопроса с участием Департамента ЖКХ Луганской
облгосадминистрации и дирекции
«Попаснянского водоканала». К
примеру, планируется, что подписание необходимых коммерческих
контрактов завершится уже к октябрю. Начало работ ориентировочно – март 2022 года.
На данный момент – это одна из
крупнейших иностранных инвести-

ций, привлеченных на Луганщину с
начала войны. И, подписывая соглашение, вице-премьер Алексей Резников четко перечислил, чья здесь
заслуга:
«Завдяки
проактивній
позиції посла Франції в Україні
Етьєна де Понсена, роботі Луганської ОДА-ВЦА та її очільника Сергія Гайдая, команді
Мінреінтеграції, ми змогли у напрочуд короткі терміни вийти
на старт реалізації цього важливого для людей проєкту».
Собственно, мы тоже не припомним других должностей и фамилий.
Однако для украинских политиков и
их особого подвида – стахановского
– такие условности никогда не были
помехой. Свежий пример имел место
буквально пару недель назад: рубежанские депутаты от партии «Наш
край», полностью подконтрольные
нардепу Сергею Шахову, от души пиарились на летнем оздоровлении де-

тей. А на деле, как выяснилось, оплатил путевки городской бюджет, читай
– налогоплательщики Рубежного.
Похожий прием Сергей Шахов
использует и на своем округе: перерезает ленточки, вручает коммунальную технику и всячески «одаривает»
жителей Беловодской громады (где
он нашел общий язык с главой и
депутатским большинством) за счет
местного же бюджета.
Не подвели «стахановцы» и в
этот раз. В день ратификации соглашения по Попаснянскому водоканалу член «команды Шахова»
– Александр Сухов – легким движением руки перетянул одеяло на
себя и даже договорился до того,
что «народные депутаты Украины
приняли важное решение о выделении Францией кредитных средств».
Оцените всю глубину этой мысли:
украинские депутаты уже принимают за Францию решение, как ей
распоряжаться своими деньгами!
Такого трепа не сочинял даже барон
Мюнхгаузен в свои лучшие годы.

А если серьезно, то тут, очевидно, дело в безграмотности самого
депутата или его спичрайтера. И
гораздо важнее тот факт, что на финише, когда вопрос, можно сказать,
уже решен, Сухов и его покровитель
решили собрать чужие лавры, сами
не стукнув пальцем о палец. Строго
говоря, даже голоса «Нашего края»
в парламенте не имели особого веса:
решающим было голосование большинства, которое составляют депутаты партии «Слуга Народа».
Впрочем, стахановские «ноунеймы» без тени смущения гнут
свою линию дальше и собираются
«контролировать каждую копейку
расходов «французских средств». В
комментариях к этой насквозь популистской публикации Сухова ему
рукоплещут фанаты, прикормленные
сахаром чиновники и ботоферма.
А вот мне после прочтения стало
не по себе. Как человек, давно следящий за политическими процессами на Луганщине, я все больше
склоняюсь к мысли, что везде, куда

сует своей нос «Наш край», наступает разброд, смятение и коллапс. Или
я не прав?
Пару месяцев назад вся страна
имела возможность наблюдать переписку Шахова, который под прицелом
парламентских фотокорреспондентов

занимался «правильным освоением»
дорожного фонда в Рубежном. Там,
если не ошибаюсь, речь шла о нескольких миллионах гривен. А тут – 70
млн евро! Такие деньги – мимо кассы…
В общем, понимаю губернатора
Сергея Гайдая, который после рати-

фикации соглашения поблагодарил
тех, «кто не мешал». Хотя считаю,
что в этом случае с оппонентами ему
следует общаться жестче, ведь если
«вестник апокалипсиса» от Шахова
начал говорить, на этом он не остановится.
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РОБОЧИЙ ЩОДЕННИК
ФАХОВО

Децентралізація поділила мапу України, окрім іншого, на
старостинські округи. Вони на кшталт атомів у молекулі:
разом із центром складають кожну з базових адміністративно-територіальних одиниць. Старостати – ще не до
кінця зрозумілий для українського суспільства інститут,
тож сьогодні говоритимемо саме про них. Нашим співрозмовником став фахівець у цьому питанні – начальник
Управління з питань нормативно-правової роботи та
децентралізації Луганської облдержадміністрації
Вадим Лазніков

ІНСТИТУТ СТАРОСТ В ДЕТАЛЯХ.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ?

ВИПУСКНИЙ

– Розкажіть детальніше про
старостинські округи. Як вони
утворюються, ким, є якісь критерії для їх утворення?
– Старостинський округ утворюється відповідною сільською, селищною, міською радою у складі одного
або декількох населених пунктів (крім
адміністративного центру територіальної громади), на території якого
проживає не менше 500 жителів. При
утворенні старостинських округів враховуються історичні, природні, етнічні,
культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток таких старостинських округів та
відповідної територіальної громади.
– Старостат – доволі нове поняття для українського місцевого
самоврядування…
– Дійсно, інститут сільських старост в Україні запроваджений у 2015
році. Тоді старости обиралися на прямих виборах. Але минулого року норми про виборність старост були змінені
– втілена модель призначення старости радою громади за поданням голови. У новому законопроєкті № 4535 до
процедури додалося ще й обов’язкове
громадське обговорення кандидатур.
– Чому законодавці вирішили
не залишати виборними посади
старост?

– На першому етапі децентралізації, коли спроможні громади лише
починали формуватися, інститут старост себе в цілому виправдав. Хоча
в деяких громадах, на жаль, у питаннях старост було занадто багато
політики.
Також часто на посади старост
потрапляли люди з низьким рівнем
кваліфікації, що негативно впливало на розвиток громади в цілому. Це
стало причиною змін до виборчого
законодавства, і старости тепер не
обираються на прямих виборах, їх
призначає рада за поданням голови.
Але такий підхід також був занадто недемократичним, бо мешканці громади були повністю позбавлені
впливу на вибір людини, яка представлятиме їхні інтереси в органах
місцевого самоврядування громади.
Тому у законопроєкті № 4535 пропонується обов’язково проводити
громадське обговорення кандидатур
на посаду старости з мешканцями
перед їх внесенням на розгляд ради.
– Тобто мешканці все ж таки
братимуть участь у виборі кандидатури старости?
– Так.
– Які інструменти має староста для виконання своїх
обов’язків?
– Повноваження старости визначені статтею 541 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні». Він вносить пропозиції
до виконавчого комітету сільської,
селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного
старостинського округу, виконавчих
органів сільської, селищної, міської
ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їхніх
посадових осіб.
Таким чином, закон не надає
йому право безпосередньо приймати
управлінські рішення, але він може
ініціювати їх прийняття та контролювати їх виконання на території старостинського округу.
Він, так би мовити, є сполучною
ланкою у ланцюжку між виконкомом
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ради та жителями сіл, селищ, що
входять до старостинського округу.
– Хто призначає та як звільнити з посади старосту? Чи є законодавчі механізми для примусової його заміни?
– Староста затверджується місцевою радою на строк її повноважень
за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови.
І цією ж радою його повноваження
можуть бути припинені достроково.
– Чи є в області старости –
приклади для наслідування, які
вже встигли показати якісь позитивні приклади роботи старостату?
– Інститут старост в його нинішньому вигляді запроваджений
нещодавно, тому про такі приклади говорити ще зарано. Давайте
почекаємо, нехай вони попрацюють хоча б рік, тоді можна буде робити висновки.
– Тоді давайте так: чи є на
Луганщині села, де мешканці відверто незадоволені діяльністю
або бездіяльністю старости й бажають змін?
– Мені не відомі факти, які б
свідчили про масове невдоволення
діяльністю або бездіяльністю старости. Хоча допускаю, що є частина

жителів, що мають якісь питання до
старост. В будь-якому випадку, замінити старосту відносно просто може
рада, якщо побачить, що більшість
жителів цього вимагають.
– Як староста може впливати
на рівень фінансової підтримки
свого округу?
– Села фінансуються шляхом затвердження видатків місцевого бюджету з урахуванням потреб у забезпеченні роботи шкіл, амбулаторій,
благоустрою території тощо. Нічого
нового в цьому немає. Як і раніше
програму соціально-економічного
розвитку (стратегію) громади та бюджет затверджує рада. До завдань
депутатів ради входить збалансувати не лише фінанси, але й потреби в
розвитку територій.
А староста бере участь у підготовці проєкту місцевого бюджету в
частині фінансування програм, що
реалізуються на території відповідного старостинського округу, та після його затвердження він контролює
процес ефективного використання
коштів.
Також він вносить пропозиції
до виконавчого комітету сільської,
селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного
старостинського округу виконавчих
органів сільської, селищної, міської
ради, підприємств, установ, органі-

зацій комунальної власності та їхніх
посадових осіб.
– Прийнятий навесні закон
про розвиток інституту старост
Президент нещодавно ветував
через необхідність виключення
з нього пунктів, що стосуються
Конституційного суду. Але, впевнена, незабаром закон у новій редакції все ж таки буде прийнято.
Що пропонують законодавці для
розвитку старостату?
– Проєкт закону за № 4535 передбачає організацію громадських обговорень з мешканцями перед внесенням кандидатури старости на розгляд
ради громади, яка його затверджує і
звільняє, про що ми вже говорили.
Зауважу, що, відповідно до законопроєкту, староста необов’язково
має входити до складу виконавчого
комітету ради громади. Такий підхід викликаний тим, що в деяких
великих громадах кількість старостинських округів може досягати 50,
що робить виконком нездатним до
ефективної роботи.
В той же час староста матиме
гарантоване право на участь та виступ на засіданнях ради, виконкому,
інших органах ради. Також за рішенням органу місцевого самоврядування за старостою закріплюються
окремі завдання адміністратора Центру надання адміністративних послуг.

Випускників-відмінників оголосила начальниця Управління освіти
Сєвєродонецької МВЦА Лариса
Волченко. У 2021 році сєвєродонецькі школярі здобули 36
золотих і 20 срібних медалей. Заслужені винагороди їм урочисто
вручили Сергій Гайдай та Олександр Стрюк.
Із напутнім словом до своїх учнів, до яких прикипіли серцем за
роки спільного шкільного життя,
звернулися класні керівники випускних класів. Юнаки-випускники, піднявшись на сцену, вру-

чили квіти класним керівникам,
а присутні привітали педагогів
бурхливими аплодисментами.
Оплески вдячності й любові
випускники дарували батькам,
які завжди були поруч, підтримували у труднощах і щиро раділи
перемогам.
Емоційною
кульмінацією
свята став останній дзвоник.
Незліченну кількість разів дзвінки зазивали до шкільної парти
у роки навчання, але зараз цей
звук покликав випускників у доросле життя – до нових вражень
і звершень.

Голова Луганської обласної державної адміністрації разом з нардепом Олексієм Кузнєцовим 6 липня взяли участь у онлайн-засіданні
Координаційного центру з питань трансформації вугільних регіонів
України під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, повідомляє пресслужба Луганської облдержадміністрації

Луганщина.ua

В обговореннях взяв участь
спеціальний уповноважений Федерального уряду Німеччини з
питань структурних перетворень
в українських вугільних регіонах
Станіслав Тілліх.
Як відзначив Прем’єр-міністр, важливою умовою поступового «зеленого переходу» є
впровадження політики справедливої трансформації вугільних регіонів.
– Розпочати ми плануємо з
розроблення та імплементації
пілотних проєктів у двох шахтарських містах. Але географія
програми справедливої трансформації досить широка – це 5
регіонів України, або більш ніж

60 населених пунктів, в яких
проживає майже мільйон людей.
Трансформація вугільних регіонів – це не про закриття шахт. Ми
говоримо про створення нових
виробництв, розвиток соціальної
сфери, інфраструктури та перехід
до декарбонізованої економіки, –
зазначив Денис Шмигаль.
Прем’єр-міністр підкреслив,
що уряд враховуватиме досвід інших країн, які вже пройшли або
перебувають на завершальних
етапах трансформації, при розробленні та впровадженні проєктів
на території України.
Міністерством запропоновано для першого етапу справедливої трансформації пріоритетні

громади, які розташовані у всіх
регіонах України.
Прем'єр-міністру повідомили, що ключовими критеріями для вибору цих громад був
рівень залежності локальних
економік, бюджетів і сфери
житлово-комунального господарства від вугільної галузі, стан
вугільної промисловості на цих
територіях, готовність громад до
здійснення заходів зі справедливого переходу.
До переліку цих громад також входять міста Червоноград
та Мирноград, пілотні проєкти в
яких буде здійснено за підтримки Уряду Федеративної Республіки Німеччина.

СЄВЄРОДОНЕЦЬК
ГОТУЄТЬСЯ
Кожного року одразу
після завершення опалювального періоду теплопостачальні підприємства
мають готуватися до
наступного, тож найбільший обсяг робіт зазвичай
припадає на літо. Про
стан теплових мереж міста, підготовку до нового
опалювального сезону та
тарифи на тепло в ефірі
каналу «СТВ» розповів
директор КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго»
Юрій Головко
Луганщина.ua

Чи готові до зими?

Тепло від котельних 83-го мікрорайону КП «СТКЕ» отримують соціальні об’єкти, приватні
підприємства та 168 багатоповерхових будинків міста – це
близько 21 тисячі квартир.
– Ми закінчили успішно
опалювальний сезон, і на сьогодні підприємство займається
підготовкою обладнання і тепломереж до наступного опалювального сезону, – зазначив
Юрій Головко.
Спеціалісти підприємства
провели теплові та гідравлічні
випробування мереж, виявили
й усунули кілька поривів, завершили перевірку та встановлення теплових лічильників на
будинки споживачів. Зараз у ремонті знаходяться ще два котли, але до 1 вересня планується
завершити всі роботи з підготовки основного обладнання.

Якою буде ціна?

Вартість теплової енергії напряму залежить від ціни на газ.
Якщо минулого року тариф на
тепло для населення становив
1784,71 грн/Гкал, то для прийдешнього опалювального сезону у зв’язку з підвищенням
ціни на газ і електроенергію
планується встановити ціну
1964,97 грн/Гкал.

В УРЯДІ

КАБМІН ПРАЦЮЄ НАД КОНЦЕПЦІЄЮ СПРАВЕДЛИВОЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ ВУГІЛЬНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

ПО СПРАВІ

З–ЗА ШКІЛЬНОЇ ПАРТИ –
У САМОСТІЙНЕ ЖИТТЯ

Евеліна БОГДАНОВА
– Хто такий староста та які
функції він виконує?
– Староста – посадова особа
місцевого самоврядування. Нова інституція створена для того, щоб інтереси всіх жителів сіл і селищ в територіальних громадах були належним
чином представлені. Щоб були задоволені соціальні, побутові та інші потреби мешканців села. Щоб відкрито
й зрозуміло вирішувалися проблеми
місцевого значення.
Староста представляє інтереси
жителів села, здійснює комунікацію
між владою та громадою села. Він має
робоче місце на території свого старостинського округу, організовує заходи у
селі, відслідковує проблеми громади та
пропонує варіанти їхнього вирішення.
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– Я розумію, що тариф нелегкий. Але незахищені верстви
населення мають право оформити субсидії, – нагадав директор «СТКЕ».
Варто зазначити, що суми
платежів залежать від багатьох
факторів: отриманої кількості
тепла, температури зовнішнього повітря, регулювання
засувки лічильника тощо. Тож
вартість для кожної окремої
квартири нараховується індивідуально і може коливатися протягом сезону.
Перед запуском опалення і
далі перед кожним наступним
місяцем підприємство має передплачувати за газ, тому вкрай
важливо, щоб абоненти вчасно
платили за тепло.
– За минулий опалювальний сезон було надано послуги населенню на суму 183 млн
грн, а сплачено з них 163, тобто
20 млн грн боргів за минулий
опалювальний сезон лишилося.
Оплата від населення складає
89 % – показник із найвищих по
області, але цього недостатньо,
щоб увійти в новий опалювальний період, – сказав Юрій Головко. – Звісно, початок опалювального сезону ми не можемо
зірвати, бо опалення є одним
із ключових елементів життєдіяльності населення. Тому ми
поновили претензійну роботу,
підключили суди та виконавчу службу, щоб зібрати борги і
вчасно провести передплату.

Зміна підходів
до роботи

У той же час на підприємстві
вдосконалено підхід до обліку
теплової енергії та посилено
контроль втрат.
Через складне матеріальне
становище абонентський відділ
і управління переведені на чотириденний робочий тиждень,
але ремонтні бригади працюють на повну силу, за потребою
– і у вихідні, щоб встигнути за
літо підготувати обладнання і
тепломережі до запуску тепла.
Також ведуться роботи для
підвищення ефективності котлів. Відновлено автоматичну
хімводопідготовку, щоб мінімізувати людський фактор і на
довший час зберегти котли в
належному стані, адже від якості води залежить час служби
обладнання.
– Змінилися технічні підходи. Зараз оновлюємо енергетичне обладнання на підстанціях.
Наприклад, одна котельна була
запущена у 1982 році – вона вже
морально застаріла і зношена, і
ми частково міняємо обладнання, щоб поставка електроенергії в опалювальний період була
гарантована, – зазначив Юрій
Головко. – Ми придбали техніку:
екскаватори, кранове обладнання, за допомогою яких робимо
ремонти теплових мереж. На наступний рік плануємо залучити
підрядника і поміняти декілька
ділянок основного колектору.

ПЕРЕГОВОРИ

ПОЛЬСЬКЕ КОНСУЛЬСТВО ТА СЄВЄРОДОНЕЦЬКА
ГРОМАДА ВИЗНАЧИЛИСЯ З НАПРЯМАМИ СПІВПРАЦІ
Генеральний Консул Республіки Польща у Харкові Пьотр Стаханчик
2 червня зустрівся з керівником Сєвєродонецької МВЦА Олександром Стрюком. Обговорювали можливості реалізації програм
розвитку, надання гуманітарної допомоги Сєвєродонецькій громаді
та розвиток польсько-українських добросусідських відносин

Луганщина.ua
У зустрічі також брали участь заступниця керівника Сєвєродонецької міської ВЦА
Тетяна Верховська, віцеконсул Генерального
Консульства Республіки Польща у Харкові
Барбара Качмарчик та заступниця директора
БО «Карітас Сєвєродонецьк» Олена Небеська.
– У нас у Консульстві є можливість
розробки програм розвитку та допомо-

ги гуманітарного напряму, – повідомив
Пьотр Стаханчик. – Минулого року в Харкові ми вже робили такі програми. Одна
з них – це допомога внутрішньо переміщеним особам, а інша – допомога в купівлі обладнання для лікарень. Цьогоріч
ми допомагаємо територіям в зоні ООС. У
Сєвєродонецьку плануємо реалізовувати

ці програми через БО «Карітас Сєвєродонецьк».
Керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр
Стрюк, зі свого боку, зазначив:
– Це абсолютно правильно. Адже
«Карітас Сєвєродонецьк» уже тривалий
час надає суттєву допомогу мешканцям
Сєвєродонецької міської територіальної
громади як у гуманітарних питаннях, так і
в громадських. Особливо – тих населених
пунктів, що приєдналися до нашої громади
внаслідок адміністративно-територіальної
реформи.
Більш докладно на програмі, яку планується реалізувати на початковому етапі

співпраці, зупинилася віцеконсул Барбара
Качмарчик:
– Наше Міністерство зовнішніх
справ підтримало ініціативу БО «Карітас
Сєвєродонецьк» щодо надання паливних брикетів для малозабезпечених та
нужденних верств населення в зоні ООС.
Цей напрям буде першим із багаточи-

сельних проєктів під назвою «Польська
допомога».
Сторони обговорили й інші питання
взаємовигідної співпраці. Варто зазначити,
що Сєвєродонецьк є побратимом польського міста Єленя Гура, і зустріч заклала
ще одну цеглину у фундамент добросусідських відносин.
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ВЕКТОР РОЗВИТКУ

НАВІГАТОР
ПРАВИЛЬНИЙ КУРС

Ремонт на 40 мільйонів:

новопсковський озо
продовжує зміни

«1

Невдовзі поруч з цегляною
будівлею школи – на території відкритого спортивного комплексу навчального закладу – з ініціативи
нинішнього директора ОЗО, а тоді ще
викладача Дениса Знов’яка та за підтримки громади з’явився універсальний ігровий майданчик зі штучним
покриттям, де можна грати не лише у
баскетбол і волейбол, а й використовувати його в якості тенісного корту.
До речі, на майданчику є також
штучне освітлення, тож аматори грають тут не тільки вдень, а й увечері,
навіть темної пори. Ключі завжди
можна взяти у чергового «на вахті».
Все це «задоволення» коштувало місцевій громаді всього десять відсотків
від загальної – півторамільйонної –
вартості майданчика на умовах співфінансування.

Поруч зі школою – з тильного
боку – облаштовано дитячий майданчик для найменших школярів, а
також встановлено спортивний комплекс для занять нині популярним серед юнацтва воркаутом (силовою гімнастикою на турніках, брусах та інших
спортивних снарядах). Неподалік,
буквально в кількох кроках, змонтовано жовто-сині тренажери, впорядковано штучне поле з огорожею для
мініфутболу, яке до цього перебувало
на балансі місцевої ДЮСШ, а нещодавно було передано загальноосвітній школі.
Тож досить розгалужене фізкультурно-спортивне господарство опорного закладу освіти було переобладнано, упорядковано, переплановано:
зараз це – невеличке спортивне містечко під відкритим небом.

Директор школи підкреслює:
– Усі наші спортивні об’єкти відкриті для прихильників здорового
способу життя і охочих зміцнювати
своє здоров’я за допомогою фізичних
вправ.
Додам, що спортивна база ОЗО
активно використовується для проведення міжшкільних змагань, також
сюди нерідко приїздять гості з інших
населених пунктів.
В той же час у навчальному закладі, як вище зазначалося, відбуваються й інші зміни: зміцнюється матеріально-технічна база, впроваджуються
новітні технології.
Цього року для Новопсковської
опорної школи було придбано сучасну stem-лабораторію – комплекс
комп’ютерного обладнання з повним
комплектом робототехніки. У комплекті – кілька 3D-принтерів, 3D-сканер, планшетні комп’ютери для учнів,
конструктори для робототехніки, програмовані модулі, навіть фотостудія
– і ще багато чого цікавого. Загальна
вартість устаткування – понад мільйон
гривень. Правда, знайти кваліфікованого фахівця для stem-лабораторії у

сільській місцевості виявилося не такто й просто.
– Звичайно ж, для організації плідного навчального процесу потрібне
відповідне обладнання та умови, починаючи з меблів і закінчуючи оптимальним режимом освітлення, провітрювання приміщень у теплу пору та опалення
взимку, – відзначає директор ОЗО.
– Ось, приміром, раніше вже замінювали вікна, але за санітарними вимогами
віконних блоків, які б відкривалися
для провітрювання, виявилося замало,
тому деякі зі старих склопакетів також
доведеться замінити. Те ж стосується
меблів: у деяких класних кімнатах стоять парти ще радянського зразка – середини 80-х років минулого століття, а
подекуди (у сільських школах-філіях)
– ще старіші. Погодьтеся, це ж неподобство, хіба ми не можемо забезпечити
підростаюче покоління усіма необхідними зручностями?! І меблі, і все інше
шкільне приладдя має бути сучасним і
зручним, естетичним та комфортним.
Завдяки підтримці ЮНІСЕФ вдалося частково замінити парти на нові,
так само за рахунок освітньої субвенції оновлено меблі у початковій школі.

– Але ж цього замало! – веде далі
Денис Знов’як. – Наприклад, у нас
хронічно не вистачає інтерактивних
комплексів для 5-11 класів (а загалом
це – 11 класів), але ж без цього сучасна
освіта вже просто неможлива. Разом з
тим інтерактивні дошки на сьогодні
вже й неактуальні, нині йдеться про
інтерактивні панелі, 3D-комплекси,
програмне проєктування. Щоб надалі
під час навчання у вишах і на роботі,
наші випускники не відчували того, що
їм не додали чогось у школі, потрібно
закладати надійну базу саме тут і зараз, не рухаючись слідом за змінами, а
якоюсь мірою випереджаючи їх.
І добре, що прагнення новопсковських освітян до подальшого вдосконалення підкріплено відчутною підтримкою держави та обласної влади,
спрямованою на капітальний ремонт
школи. Наразі тут вже замінено вікна на третьому поверсі, розпочато
ремонт даху й утеплення фасаду, яке
триватиме надалі, а потім буде замінено ще й інженерні комунікації.

Фото: Новопсковський
опорний заклад освіти та
Новопсковська селищна рада

СПІВПРАЦЯ
Більше чотирьох років Департамент охорони здоров’я
Луганської облдержадміністрації співпрацює з
Фондом Народонаселення
ООН, Громадським об’єднанням «Українська медична місія» та Благодійним
фондом «Здоров’я жінки та
планування сім’ї» у сфері
медичного обслуговування мешканців населених
пунктів, прилеглих до лінії
розмежування. Цьогоріч цю
співпрацю продовжено
Луганщина.ua
Результатом такої співпраці стали
спільні проєкти щодо організації доступу населення, що проживає вздовж лінії
зіткнення та у віддалених населених пунктах області, до спеціалізованої медичної
допомоги. Перший з них було реалізовано у 2017.
Назви проєктів у різні роки відрізнялися, але на практиці вони реалізовувалися приблизно однаково: в міста та
села виїжджали мобільні групи лікарів зі

ДОПОМОГА ПОРУЧ. НА ЛУГАНЩИНІ ЗНОВУ
ПОЧАЛИ РОБОТУ ВИЇЗНІ МОБІЛЬНІ КЛІНІКИ

спеціалізованим медичним обладнанням
і проводили повний базовий медичний
огляд місцевих мешканців.
Враховуючи проблеми транспортного сполучення та інші складності, багатьом жителям області важко дістатися
навіть до найближчої лікарні, тож попит
на подібні проєкти й досі залишається на
високому рівні. До того ж проведення на
місцях медичного обстеження вузькими
спеціалістами вже довело свою ефективність.
Так, позаминулого року Департамент охорони здоров’я Луганської
облдержадміністрації уклав меморандум
з ГО «Українська медична місія» щодо
реалізації на території Луганської області
проєкту «Відповідь на гострі гуманітарні
питання (статеві та репродуктивні потреби) найбільш вразливих жінок та
дівчат-підлітків на Сході України». Його
авторами та виконавцями стали Фонд
Народонаселення ООН в Україні, ГО
«Українська Медична Місія» та Благодійний Фонд «Здоров’я жінки та планування
сім’ї». За період дії проєкту – з червня

по грудень 2019 – мобільні бригади, до
складу яких входили лікар сімейної медицини, гінеколог, медсестра, водій та
соціальний працівник, відвідали біля
сотні населених пунктів Станично-Луганського, Новоайдарського, Попаснянського, Троїцького, Міловського районів
та міста Щастя. Кожну бригаду було забезпечено експрес-тестами для аналізу
крові на вміст глюкози, на гепатити В, С
та ВIЛ/СНIД. Місцевому населенню надавалася гінекологічна, терапевтична
діагностична, медико-профілактична допомога. Також в рамках проєкту населення забезпечували мінімальним набором
медикаментів та засобами контрацепції.
У 2020 році попри пандемію виїзні
медичні огляди продовжилися. Але
окрім наборів для гінекологічного обстеження, портативних електрокардіографів, приладів для ультразвукового
дослідження, обладнання для вимірювання артеріального тиску та іншого,
кожна мобільна клініка забезпечувалася
ще необхідними індивідуальними засобами захисту та дезінфектантами, яких
потребував порядок роботи під час карантину.
Мобільні клініки охоплювали максимальний спектр послуг при проведенні
медичного обстеження: повний гінекологічний огляд (профогляд молочних
залоз, статевих органів, цитологію), УЗД
органів малого тазу, нирок, печінки, підшлункової залози, молочних залоз і щитовидної залози, простати. Працювали
не лише з дорослими, але також з дітьми
та підлітками. Для проведення аналізу
цитологічних досліджень залучалися
лабораторії Луганського онкологічного
диспансеру та районних лікарень.
Загалом завдяки зазначеному співробітництву до цього часу було обстежено 15 тисяч осіб. Медичним закладам
Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Старобільського та Біловодського
районів була надана гуманітарна допомога у вигляді медичних наборів ФНООН,

ВАРТО ЗНАТИ

На

порталі «Дія.Бізнес»
підприємці можуть
отримати безкоштовні
консультації від
міжнародних експертів

Міністерство цифрової
трансформації спільно з
Офісом з розвитку підприємництва та експорту
за підтримки Програми
USAID «Конкурентоспроможна економіка України» запустили на порталі
«Дія.Бізнес» ініціативу
безкоштовних консультацій для підприємців
від понад 300 тисяч
провідних міжнародних
бізнес-експертів з різних
країн світу, індустрій,
типів діяльності та бізнес-ніш через глобальний
маркетплейс OnFrontiers
Луганщина.ua
Кожен український підприємець може зареєструватися на безкоштовні консультації,
заповнивши заявку англійською мовою: https://business.diia.
gov.ua/cases/iniciativi/onfrontiers.
Платформа OnFrontiers дозволяє швидко зв’язуватися з
експертами з різних куточків
світу, різних індустрій та бізнес-ніш завдяки вебконсультаціям. Клієнтами платформи
OnFrontiers є провідні компанії
зі списку Fortune 500, а також
визнані світові бренди: Bose,
Deloitte,
OPIC,
Rockefeller
Foundation, DHL, The World
Bank та інші.
Під час безкоштовних консультацій можна обговорити: за-

що містять ліки, хірургічний інструментарій та витратні матеріали для медичної
допомоги з репродуктивного здоров’я,
ведення нормальних та ускладнених
пологів, зокрема – операцій кесаревого
розтину.
Цьогоріч робота мобільних клінік поновлена.
– З 1 липня в межах програми
«Підсилення національних і місцевих
механізмів щодо підзвітної та рентабельної системи протидії та запобігання
гендерно зумовленому насильству» на
території Луганської області розпочато
роботу мобільної медичної бригади у
складі лікаря-гінеколога, лікаря сімейної медицини, медичної сестри та водія,
– розповідає Юрій Стогнієв, директор
Департаменту охорони здоров’я Луганської облдерадміністрації. – За планом,
медичні бригади виїжджатимуть на ті ж

території області, що були охоплені медичними оглядами і у попередні роки.
За його словами, як і раніше, буде
проводитися скринінг-огляд зазначеними лікарями-фахівцями, включаючи УЗ
дослідження, кольпоскопію, цитологічне
дослідження з подальшим аналізом матеріалів. Результати досліджень будуть
надаватися медичним закладам територіальних громад.
Виїзди мобільних медичних бригад
плануються у наступній послідовності:
липень-вересень 2021 – територія колишнього Попаснянського району; вересень–листопад 2021 – колишнього
Станично-Луганського району; грудень
2021-лютий 2022 – колишнього Новоайдарського району.

За матеріалами Департаменту
охорони здоров’я ЛОДА
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початкування ділової діяльності
в США, ЄС та інших країнах; дослідження ринків і підготовка
маркетингової стратегії; права інтелектуальної власності;
електронну комерцію; цифрову
трансформацію бізнесу МСП;
інновації; штучний інтелект;
великі дані (big data); доповнену реальність (AR) та віртуальну
реальність (VR); краудфандинг;
стале виробництво; багато інших видів консультацій, які
проводять міжнародні експерти
залежно від запиту підприємців, оскільки на платформі
OnFrontiers працює більше 300
тисяч консультантів з різних
сфер та напрямів експертизи.
Завдяки консультаціям підприємці зможуть отримати
нові можливості, наприклад,
сформувати стратегію виходу на ринок у будь-якій точці
світу, зокрема й методи виявлення нових клієнтів або постачальників на цільових ринках;
дізнатися вимоги до виробництва або постачання продукції
(тобто питання сертифікації або
специфікації), що застосовуються міжнародними покупцями
або відомими світовими брендами; зрозуміти ціноутворення
або стратегію брендингу, застосовні до різних інструментів
та платформ електронної комерції; зрозуміти тенденції в
змінах споживчих вимог та
очікувань щодо продукції чи
послуг; отримати відгуки від досвідчених інвесторів, експертів
та/або керівників підприємств
щодо бізнес-моделі, продуктів,
рішень чи послуг тощо.

ПОВІДОМЛЕННЯ
На виконання вимог ст.12
Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» повідомляємо про оприлюднення
на офіційному сайті Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської
області заяви про визначення
обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного плануван-ня «Стратегія
розвитку
Сєвєродонецької
міської територіальної громади на період 2021-2027 роки».
Пропозиції
надаються
особисто або через уповноваженого представника у
письмовому вигляді із за-

значенням прізвища, ім’я та
по-батькові, місця проживання, особистого підпису;
від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування,
місця знаходження, посади й
особистого підпису керівника
в Сєвєродонецьку міську військово-цивільну адміністрацію, 93404, Луганська обл.,
Сєвєродонецьк, б-р Дружби
Народів, б.32 протягом 15
днів з дня оприлюднення повідомлення на офіційному
сайті Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького
району Луганської області
https://sed-rada.gov.ua/.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ
ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ!
КІНЦЕВІ БЕНЕФІЦІАРНІ ВЛАСНИКИ
ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ!
У зв'язку з прийняттям наказу Міністерства фінансів України від 19.03.2021 року № 163
«Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності», зареєстрованого Міністерством юстиції
України 08 червня 2021 року за
№ 768/36390 (далі – Наказ),
яким затверджено Положення
про форму та зміст структури
власності, Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків) (далі
– Управління) повідомляє, що
з 11 липня 2021 року громадським об'єднанням зі статусом
юридичної особи (у тому числі
місцевим осередкам громадських об'єднань зі статусом
юридичної особи) необхідно
подати державному реєстратору відомості про кінцевих
бенефіціарних власників (далі
– КБВ).
Звертаємо увагу, що іншим
громадським
формуванням
– професійним спілкам, організаціям професійних спілок,
структурним утворенням політичних партій, творчим спілкам тощо подавати відомості
про КБВ державному реєстратору не потрібно!
Тож, що саме змінюється і
які нові правила подання інформації про КБВ з 11 липня
2021 року?
1. Всім громадським об'єднанням зі статусом юридичної
особи та місцевим осередкам
громадських об'єднань зі статусом юридичної особи (далі
– громадські об'єднання), що
були зареєстровані до 28 квітня 2020 року та щодо яких в
Єдиному державному реєстрі

юридичних осіб, фізичних осіб
– підприємців та громадських
формувань (далі – Єдиний державний реєстр) відсутні відомості про КБВ, необхідно подати до державних реєстраторів
Управління протягом 3 місяців,
починаючи з 11 липня 2021
року, інформацію про КБВ.
2. У разі зміни КБВ громадські об'єднання зобов'язані
повідомляти державного реєстратора про зміни протягом
30 робочих днів з дня їх виникнення та подавати державному реєстратору документи, що
підтверджують ці зміни.
3. Кожного разу при зверненні до державного реєстратора Управління щодо
державної реєстрації змін до
відомостей про громадське
об'єднання, що містяться у
Єдиному державному реєстрі,
необхідно повідомляти державного реєстратора про відсутність змін у відомостях про
КБВ, або у разі зміни, протягом
30 робочих днів повідомляти
про такі зміни та подавати
державному реєстратору документи, що підтверджують ці
зміни.
4. Громадським об'єднанням необхідно щорічно, починаючи з наступного року з
дати державної реєстрації громадського об'єднання, протягом 14 календарних днів подавати державному реєстратору
документи для підтвердження
відомостей про КБВ.
Акцентуємо також увагу, що несвоєчасне подання
державному реєстратору передбаченої Законом України
«Про державну реєстрацію

юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань» інформації
про КБВ або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про
КБВ є адміністративним правопорушенням і тягне за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або
особу, уповноважену діяти від
імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Iнформацію та консультації
з питань державної реєстрації
громадських формувань у Луганській області можна отримати звернувшись до відділу
державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань
у Луганській області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
(м. Харків) (далі – Відділ) –
93404, Луганська область,
м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 22, номери телефонів –
0953624202, 0645242216.
Також, на сторінці Відділу
у мережі «Фейсбук» за посиланням https://www.facebook.
com/Відділ-державної-реєстрації-ДЗМI-та-гром-формувань-у-Луганській-області-1044361669100972 постійно
розміщується цікава інформація, інформація щодо державної реєстрації громадських
формувань (у тому числі про
КБВ) та новини у сфері державної реєстрації громадських
формувань.
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У ФОКУСІ ПОДІЙ
ПОЗИЦИЯ

СЛІДСТВО
Прокурори Луганської
обласної прокуратури за
результатами спеціального
досудового розслідування
направили до суду обвинувальний акт стосовно учасників організованої злочинної групи, які протиправно
викрадали громадян та
утримували їх під озброєною
охороною у якості «живої
робочої сили»

ВИКРАДАЛИ ЛЮДЕЙ: НА
ЛУГАНЩИНІ СУДИТИМУТЬ
ЧЛЕНІВ НЗФ

Пресслужба Луганської
обласної прокуратури
Це черговий обвинувальний акт у межаж встановлення протиправних дій проти
цивільного населення під час
захоплення територій Луганської області незаконними
збройними формуваннями.
Слідство
встановило,
що злочинне угруповання входило до складу «козацької національної гвардії всевеликого
війська Донського ім. М. I. Платова». Воно причетне до позбавлення волі п’ятьох мешканців
міст Рубіжне та Сєвєродонецьк
у період червня та липня 2014
року. Громадян незаконно
затримали під приводом порушення так званого «комендантського часу» та викрали,
погрожуючи фізичною силою
та застосуванням вогнепальної
зброї.

Організована
злочинна
група утримувала потерпілих у захоплених приміщеннях ізолятора тимчасового
тримання Сєвєродонецького
міськвідділу ГУ МВС та Сєвєродонецького міськвідділу СБУ.
Зловмисники
протиправно
примушували громадян копати окопи та траншеї, будувати
захисні барикади та фортифікаційні споруди на місцях дислокації окупаційних військ поблизу мосту через р. Борова та
смт Воронове.
Чотирьох фігурантів судитимуть заочно у Сєвєродонецькому міському суді Луганської області за чотирма
статтями Кримінального ко-

дексу України: ч. 3 ст. 146, ч.
2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27,
ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438
(незаконне позбавлення волі
та викрадення людей, участь у
діяльності не передбачених законом збройних формувань, незаконне поводження зі зброєю
та бойовими припасами, порушення законів і звичаїв війни).
Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
Наразі усі учасники ОЗГ перебувають у розшуку.
Заходи з викриття протиправної діяльності проводилися з управлінням міграційної
поліції та слідчим управлінням
Головного управління Нацполіції в Луганській області.

«ЕСЛИ НАДО БУДЕТ
ДОЙТИ ДО «Я», ТО
МЫ ДОЙДЕМ», –
«МВД ЛНР» заставляет до конца
СЕКРЕТАРЬ СНБО
2021 года заменить водительские
ПРО ЗАПАСНОЙ ПЛАН права на «республиканские»
БАНКОВОЙ

СИНХРОНИЗАЦИЯ

На заседании Совета
нацбезопасности и обороны в декабре 2019
года приняли 5 вариантов возвращения временно оккупированных
территорий Донецкой
и Луганской областей.
Сейчас власть действует
по первому сценарию. Об
этом в интервью во время
программы «Первые
лица» на 24 канале рассказал секретарь Совета
нацбезопасности и обороны Алексей Данилов

По его словам, этот вариант предусматривает политико-дипломатический путь
решения сложного вопроса.
На вопрос журналистки,
есть ли у президента план «Б»
по возвращению временно
оккупированных территорий, он заверил, что власть
в целом имеет пять путей
решения конфликта на востоке.
– Поверьте, у Владимира
Александровича (Зеленского

– ред.) там полный алфавит.
Если надо будет дойти до «Я»,
то мы и до «Я» дойдем, – подчеркнул Данилов.
Он отметил, что Зеленский по-другому начал относиться к войне на Донбассе.
Ранее во власти договорились, что возьмут промежуток времени – один год, чтобы договориться мирным
путем с агрессором и закончить все процессы.
Обязательства, которые
брал на себя президент и
украинская группа делегатов на встрече в Париже,
выполнили полностью. Несмотря на это, как отметил
секретарь СНБО, некоторые решения были не совсем выгодными, потому
что не всё общество это
поддержало.
В то же время российская
сторона не выполнила ничего. Данилов отметил, что отношение Зеленского к конфликту изменилось, но не
считает, что с Владимиром
Путиным не надо общаться.
По его мнению, возможно,
стоит провести встречу с главой Кремля, чтобы четко понять их позицию.
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Оккупационная администрация ОРЛО приняла решение
отменить действие украинских водительских прав на
временно оккупированной
территории Луганской области и заставляет граждан
«ЛНР» получить водительские удостоверения «ЛНР»
до 26 декабря 2021 года
Луганщина.ua
Как сообщают подконтрольные боевикам
интернет-ресурсы, на днях представитель «УГИБДД МВД ЛНР» на брифинге
сообщила порядок выдачи водительских
удостоверений, допуска к управлению
транспортными средствами и подготовки,
переподготовки водителей транспортных
средств, утвержденный самозваным
«правительством ЛНР» 15 июня и вступившее в силу 26 июня текущего года.
Согласно этому «порядку» «водительские удостоверения ЛНР» будут выдаваться сроком на 10 лет. Водительские
удостоверения, выданные в Украине, а
также «МРЭО ЛНР», с указанным сроком
действия действительны до истечения
определенного в них срока. Если срок
действия водительского удостоверения не указан, то оно действительно в
течении 10 лет со дня его выдачи, после
чего подлежит обмену на «водительское удостоверение ЛНР».
После обмена прежнее водительское
удостоверение по заявлению владель-

ца возвращается ему после аннулирования. Аннулирование осуществляется
путем отрезания верхнего правого
уголка водительского удостоверения
или проставления штампа с отметкой
об аннулировании.
Данный факт вызвал возмущение в
социальных сетях даже у сторонников «русского мира». Чтобы выдать
права «ЛНРовского» образца 400 тыс.
населения это нужно минимум 400
человек в день принимать в каждом
отдельном «МРЭО ЛНР» до конца
текущего года.
Люди обращают внимание, что «МРЭО
ЛНР» просто не в состоянии принять
такое количество людей до конца
года, даже при большом желании.
Значит, гарантированы огромные очереди, новое поле для взяток, торговля
в них местами и идеальные условия
для распространения COVID-19.
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Возмущение у автолюбителей вызывает
и сам факт обмена: взамен «ЛНРовских»
прав надо отдавать оккупантам украинские. По заявлению гражданина могут
их вернуть, но уже с отрезанным уголком или штампом об аннулировании.
Естественно, на «ЛНРовских правах» невозможно выехать на подконтрольную
Украине территорию и в ЕС. И не факт,
что можно будет ездить в России.
По мнению наших источников, оккупационной власти «ЛНР» надо понимать
реальное количество водителей с
номерными знаками и водительскими
удостоверениями «квазигосударства».
Также, за счет простых граждан «ЛНР»
будет пополняться бюджет «рыспублики» для выплат заработной платы своим
«подчиненным».
Водителям ОРДЛО стоит задуматься о
получении этих «визиток» на управление транспортным средством.
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