
Субота, 22 вересня 2018 року, №19

Інформаційно-розважальна газета для жителів Білокуракинського району Луганської області, УКРАЇНА

на стор. 3 на стор. 3 на стор. 8

Впевнено крокуємо 
у комфортне 

майбутнє

Квартал Миру 
відзначив День 

народження

на стор. 6
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У шлях, освячений 
Богом!

Білокуракинські 
спортсмени взяли 

участь в XVIII літніх 
сільських 

спортивних іграх

17 вересня в залі засідань райдержад-
міністрації відбулася 36 сесія район-
ної ради 7 скликання. Провів її голова 
районної ради Костянтин Бондаренко. 
У ній також взяли участь голова рай-
держадміністрації Сергій Іванюченко, 
начальники відділів та управлінь рай-
держадміністрації, керівники установ та 
організацій району. На порядку денному 
було розглянуто чотири питання.

Першочергово депутати внесли зміни 
та доповнення до районного бюджету на 
2018 рік. Після цього депутатами район-

ної ради були затверджені Статут кому-
нального некомерційного підприємства 
«Білокуракинський районний центр пер-
винної медико-санітарної допомоги» у 
новій редакції та Положення про звання 

“Почесний громадянин Білокуракинсько-
го району”.

На завершення сесії депутати об-
говорили питання щодо безоплатної 
передачі майна із спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ Біло-
куракинського району у комунальну 
власність Лозно-Олександрівської се-
лищної територіальної громади в особі 
Лозно-Олександрівської селищної ради, 
що знаходиться в оперативному управ-
лінні (на балансі) у Білокуракинському 
територіальному центрі соціального об-
слуговування.

Білокуракинська РДА
(подробиці на стор.3)

36 сесія Білокуракинської
районної ради 7 скликання

19 вересня в залі засідань райдержад-
міністрації відбулася розширена апарат-
на нарада за участю керівників установ 
та організацій району, голів об’єднаних 
територіальних громад, сільських рад, 
громадськості. Провів її голова райдер-
жадміністрації Сергій Іванюченко. В ході 
роботи були розглянуті нагальні питан-
ня.

На початку наради голова райдер-
жадміністрації ознайомив присутніх з 
результатами робочої поїздки делегації 
Білокуракинського району до Корецько-
го району Львівської області та Респу-
бліки Польща. Після цього були розгля-
нуті питання порядку денного.

Першочергово присутні ознайомилися 
з проблемами призову на строкову вій-
ськову службу юнаків Білокуракинського 
району восени 2018 року. Т.в.о. заступ-
ника військового комісара Білокуракин-
сько-Троїцького ОРВК Олексій Юхнов 
наголосив на необхідності дотримання 
законодавства усіх відповідальних осіб 
в даному питанні. Сергій Іванюченко 
дав доручення провести у найближчий 
час додаткову нараду з силовими струк-
турами району для знаходження шляхів 
вирішення цього питання.

Про забезпечення своєчасного вико-
ристання коштів субвенції з державного 
бюджету на забезпечення якісної, су-

часної та доступної загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» із за-
лученням додаткових джерел фінансу-
вання відповідних заходів доповіла в.о. 
начальника відділу освіти Білокуракин-
ської райдержадміністрації Людмила 
Бончужна.

В свою чергу  начальник архівного 
відділу райдержадміністрації Олена 
Гнатенко розповіла про вжиті заходи 
щодо завершення науково-технічного 
опрацювання документів сільських, се-
лищних рад, які увійшли до складу ОТГ 
та передачу документів Національного 
архівного фонду до архівних установ 
райдержадміністрації.

Про розробку місцевої програми со-
ціальної та медичної підтримки учас-
ників АТО та членів їх сімей з відповід-
ним фінансовим забезпеченням, вжиття 
заходів щодо забезпечення централь-
них районних лікарень витратними 
матеріалами для проведення рентге-
нологічних досліджень, досліджень на 
ВІЛ-інфекцію та гепатит «С» учасників 
бойових дій та забезпечення учасників 
АТО пільговим амбулаторним лікуван-
ням учасникам наради доповіли заступ-
ник головного лікаря Білокуракинської 
ЦРЛ Наталія Савіцька та в.о. начальни-
ка управління соціального захисту на-
селення Білокуракинської райдержад-
міністрації Тетяна Ладна.

На завершення наради було обгово-
рено ситуацію, що склалася в районі з 
ремонтом доріг, з підпалами та поже-
жами, несанкціонованою вирубкою лі-
сосмуг тощо. По завершенню наради 
головою райдержадміністрації було на-
дано ряд рекомендацій та доручень.

Білокуракинська РДА

Апаратна нарада в Білокуракинській РДА

20 вересня в кабінеті голови район-
ної державної адміністрації Сергія Іва-
нюченка, за участю заступника голови 
районної державної адміністрації На-
талії Вервейко, відділу економічного 
розвитку та торгівлі районної державної 
адміністрації, керівників та представ-
ників бюджетних установ району, Біло-
куракинської та Лозно-Олександрівсь-
кої об’єднаних територіальних громад 
відбулася зустріч з представниками 
Агенції регіонального розвитку Луган-
ської області. Основна мета цієї наради 
– надання якісної практичної допомоги 
громадам району в пріоритетних на-
прямках їх діяльності. Розпочав нараду 

директор Агенції регіонального розвит-
ку Луганської області Рафаїл Гарєєв. 
Він повідомив присутніх про можливі на-
прямки допомоги. Це, перш за все, до-
помога під час складання та адміністру-
вання проектів для участі у міжнародних 
грантових конкурсах, у формуванні ін-
вестиційної привабливості громад, ро-
зробка інвестиційних продуктів, аналіз 
фінансово-господарської діяльності ко-
мунальних підприємств, моніторинг та 
оцінка виконання стратегій, програм та 
діяльності органів місцевого самовряду-
вання тощо. Всі охочі мали змогу отри-
мати відповіді на свої запитання.

Білокуракинська РДА

Відбулася зустріч з представниками Агенції 
регіонального розвитку Луганської області

22 вересня жителі Білокуракиного та 
його гості зібралися на святково вбраній 
площі Шевченка для відзначення голов-
ного свята громади – Дня народження 
селища Білокуракине. На всіх їх чекала 
насичена святкова програма: вистав-
ка-ярмарок декоративно-прикладно-
го та ужиткового мистецтва, продуктів 
бджільництва, станції для дитячих ро-
зваг, виступи найкращих вокальних та 
танцювальних колективів, частування 
польовою кашею тощо.

Під час відкриття свята Білокуракин-
ський селищний голова Сергій Сірик та 
поважні гості привітали присутніх зі свя-
том, побажали процвітання гостинній 
білокуракинській землі та її громаді.

Усі здобутки громади були б немож-
ливими без щирих, гостинних, щедрих 
і талановитих білокуракинців, які своєю 
самовідданою працею й теплом сер-
дець примножують його славу, збері-

гають традиції та передають у спадок 
прийдешнім поколінням. Саме таким 
людям були адресовані найтепліші сло-
ва вдячності і глибокої шани, та вручені 
грамоти, подяки, подарунки від Білоку-
ракинської ОТГ.

Продовжилися урочистості змагання-
ми «Богатирські ігри», святковим кон-
цертом, запальною дискотекою та яс-
кравим феєрверком.

Білокуракинська РДА

ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ СЕЛИЩА 
БІЛОКУРАКИНЕ
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Згідно з планом роботи, під керівни-
цтвом голови Білокуракинської район-
ної ради Костянтина Бондаренка від-
булось засідання президії, на якому він 
ознайомив присутніх з порядком ден-
ним тридцять п’ятої сесії. Президією 
було детально розглянуто і погоджено 
кожне питання порядку денного сесії та 
затверджено її регламент.

Цього ж дня 7 вересня у залі засідань 
районної ради відбулась 35 сесія рай-
онної ради сьомого скликання. Сесію 
відкрив голова районної ради К.І.Бон-
даренко. Прозвучав Гімн України. З 26 
депутатів на 35-й сесії були присутні 
18. У роботі сесії взяли участь голова 
райдержадміністрації С.І.Іванюченко 
та запрошені його заступники, керів-
ники структурних підрозділів райдер-
жадміністрації, керівники Білокуракин-
ського відділу Старобільської місцевої 
прокуратури, відділу поліції, ряду під-
приємств, установ, організацій району, 
А.Ф.Овчаренко - мешканка с.Шарівка, 
яка звернулася до районної ради щодо 
затвердження технічної 
документації про гро-
шову оцінку земельної 
ділянки. Сесія районної ради проходила 
згідно з регламентом районної ради 7 
скликання та згідно затвердженого по-
рядку денного.

На сесію також прибули представ-
ники «Швидкої допомоги» з питанням 
щодо виділення їм приміщення на те-
риторії центральної районної лікарні 
для їх відділення, на що голова рай-
держадміністрації дав обґрунтовану 
відповідь: «Я дійсно не розумію, чому 
на сесії присутні представники «Швид-
кої допомоги». Питання приміщення 
для цієї служби народилося в минуло-
му році і була домовленість, дехто по-
обіцяв надати приміщення колишньої 
структури «Теплокомунзабезпечення». 
До якогось етапу все всіх влаштовувало, 
через деякий час, а саме в цьому році, 
вектор їх рішення змінився по деяким 
об’єктивним і суб’єктивним причинам. 
Дійсно, це є проблемне питання, на 
сьогоднішній день всі разом шукаємо 
рішення. Приїжджав їх начальник пан 
Самохін, разом ми відвідали лікарню і 
начебто знайшли рішення, ми домови-
лися, що тимчасово служба буде зна-
ходитися там, де зараз вони базуються, 
а як знайдеться хороший варіант, який 
влаштує всі сторони, службу буде пе-
реведено. На сьогоднішній день є про-
позиція щодо розміщення «Швидкої до-
помоги» на другому поверсі райлікарні, 
де їм пропонують З кімнати і санвузол. 
Начебто це всіх влаштувало, але те-
пер питання знову підняли. Я не можу 
зрозуміти в чому проблема». Депутати 
жваво та бурхливо висловлювали свої 
думки щодо даної ситуації, але питання, 
де буде знаходитися «Швидка допомо-
га» залишилося відкритим.

Далі всі присутні заслухали доповідь 
начальника Білокуракинського відділу 
Старобільської місцевої прокуратури 
Луганської області Ігоря Ніколаєва про 
результати діяльності Білокуракинсь-
кого відділу Старобільської місцевої 
прокуратури за І півріччя 2018 року. Ігор 
Олександрович повідомив, що загалом 
у порівнянні з 8 місяцями 2018 року від-
значається збільшення на третину кіль-
кості вчинених кримінальних правопо-
рушень зі 148 до 202. Правоохоронними 
органами району забезпечено дієву про-
тидію кримінальним правопорушенням 
в актуальних сферах. Так, протягом 8 
місяців 2018 року прокурорами Білоку-
ракинського відділу Старобільської міс-
цевої прокуратури до суду спрямовано 
З кримінальних провадження за фак-
тами вчинення корупційних злочинів, 2 
- в бюджетній сфері. Крім того, до суду 
спрямовано 2 кримінальні провадження 
за фактом незаконної порубки лісу. На 
завершення своєї доповіді Ігор Ніколаєв 
наголосив, що Білокуракинський відділ 

Старобільської місцевої прокуратури і 
в подальшому продовжуватиме забез-
печувати належне виконання функцій, 
визначених Конституцією України та 
Законом України «Про прокуратуру». 
Депутати почуту інформацію взяли до 
відома.

Із питань порядку денного: про внесен-
ня змін до Районної програми розвитку 
фізичної культури і спорту у Білокура-
кинському районі на 2017-2019 роки ін-
формував головний спеціаліст з питань 
молоді та спорту РДА Микола Понома-
ренко та про внесення змін до Культур-
но-мистецької програми Білокуракинсь-
кого району на 2016-2018 роки надав 
інформацію начальник відділу культури 
РДА Максим Лунякін. Про внесення змін 
і доповнень до районного бюджету на 
2018 рік інформувала в.о. заступника на-
чальника бюджетного відділу - головний 
спеціаліст управління фінансів РДА На-
таля Усенко. Депутатами районної ради 
було затверджено Програму розвитку 
та підтримки Комунального некомерцій-

ного підприємства 
« Б і л о к у р а к и н -
ський районний 
центр первинної 
медико-санітар-
ної допомоги» 
Білокуракинської 
районної ради на 
2018 рік та прий-
нято рішення про 
продовження тру-
дових відносин з 
його керівником Віталієм Лунякіним.

Про соціальне забезпечення та со-
ціальний захист населення Білокура-
кинського району присутнім доповіла 
начальник управління соціального за-
хисту населення райдержадміністрації 
Наталія Бойко. У своєму виступі Наталя 
Асфандіярівна зазначила, що на сьо-
годнішній день управління соціально-
го захисту населення надає більше 30 
видів соціальних допомог, компенсацій 
та послуг. Станом на 1 серпня 2018 
року до управління надійшло 4838 заяв 
щодо призначення соціальних допомог 
та компенсацій. З них: 2866 - про при-
значення та перерахунок державних до-
помог, субсидій; 2807 - про взяття на об-
лік осіб, які переміщуються з тимчасово 
окупованої території України або району 
проведення антитерористичної операції 
та видачу дублікатів; 490 - про призна-
чення щомісячної адресної допомоги 
особам, які переміщуються з тимчасово 
окупованої території України та районів 
проведення антитерористичної опера-
ції, для покриття витрат на проживання, 
в тому числі на оплату житлово-кому-
нальних послуг; 1083 - про призначення 
та перерахунок пільг; 75 - про забезпе-
чення засобами реабілітації осіб з об-
меженими фізичними можливостями та 
протезно-ортопедичними виробами; 33 

- про видачу путівок на санаторно-курор-
тне лікування. Протягом 2018 року за 
призначенням та перерахунком субсидії 
звернулося 1655 сімей, з них: 474 сімей 
на тверде паливо, призначено - 1201 
сім’ї, з них на отримання готівки на твер-
де паливо - 444 особам. Загалом станом 
на 23 серпня 2018 року субсидіями ко-
ристуються 2221 домогосподарство, що 
становить 26% сімей району (загальна 
кількість сімей у районі - 8464). На да-
ний час в управлінні ведеться, згідно 
Постанови КМУ від 29.01.03 р. №117, 
автоматизований реєстр осіб, які мають 
право на пільги. На 1 серпня 2018 р. за-
реєстровано в управлінні 6489 справ: 
ветеранів війни - 692, в т.ч. інваліди вій-
ни - 64 чол., учасники бойових дій - 364 
чол.(в т.ч. АТО - 295), учасники війни - 
193 чол. (в т.ч. АТО - 1), членів сімей по-
мерлих УВ - 71, ветеранів праці - 1622, 
дітей війни - 1560, учасників ліквідації 

аварії на ЧАЕС - 109, реабілітованих - 0, 
ветеранів військової служби та органів 
внутрішніх справ - 18, Інші категорії - 
2987, багатодітних сімей - 123 (дітей 

- 370). На останок було розглянуто й 
проблеми управління. У зв’язку зі збіль-
шенням навантаження (в частині надан-
ня населенню субсидій) на працівників 
управління, покладання на управління 
додаткових обов’язків в роботі з вну-
трішньо переміщеними особами для за-
безпечення стабільної роботи управлін-
ню необхідно додаткові штатні одиниці в 
кількості 15 одиниць. На сьогодні штат-
на чисельність складає 35 штатних оди-
ниць. Більшість молодих спеціалістів не 
мають надбавки за вислугу років і тому 
рівень їх заробітної плати залишається 
на рівні мінімальної. Навантаження на 
спеціаліста не відповідає рівню одержу-
ваної заробітної плати. Без відповідних 
доплат нівелюється мотивація до ро-
боти. Гостро стоїть проблема навчання 
кадрів управління. Через постійні зміни 
в законодавстві, програмних комплек-

сах, за якими прова-
диться нарахування 
державних допомог, 
є потреба в регуляр-
них курсах підви-
щення кваліфікації 
спеціалістів на об-
ласному рівні.

У свою чергу, про 
стан розвитку фіз-
культури і спорту в 
Білокуракинському 

районі у 2018 році розповів головний 
спеціаліст з питань молоді і спорту РДА 
Микола Пономаренко. Він зазначив, що 
для занять фізичною культурою та спор-
том учнівській молоді в районі створена 
певна спортивна база, сьогодні діє 18 
спортивних залів, 10 футбольних полів, 
більше 50 спортивних майданчиків. 
Протягом 7 місяців 2018 року на Біло-
куракинщині було проведено 45 спор-
тивно-масових заходів серед школярів, 
студентів, колективів фізичної культури 
та ветеранів. Проводилися турніри з 
волейболу та футболу до Дня Перемо-
ги, Дня Конституції, Дня незалежності 
України, а також до Міжнародного жіно-
чого дня, Дня молоді. В районі прово-
диться відповідна робота щодо подаль-
шого розвитку найбільш популярного 
виду спорту - футболу. Протягом року 
в районі проводиться першість серед 
колективів фізичної культури, зимова 
першість з футзалу, кубок району се-
ред селищних та сільських рад, турніри 
з міні-футболу та футболу серед вете-
ранів. Якщо завжди проводились спор-
тивні змагання в селищі Білокуракине та 
с.Нещеретове, то останні роки почали 
проводити спортивні змагання в с. Мир-
не, с.Шапарівка, селищі Лозно-Олексан-
дрівка, с.Курячівка, с.Заїківка.

Ті сільські, селищні голови та старо-
сти, які не байдужі до молоді та спорту, 
допомагають командам брати участь у 
районних та обласних змаганнях. Наші 
земляки досягли вже немаленьких ре-
зультатів, серед яких: фінал обласних 
змагань з футзалу серед дівчат (м.Хар-
ків); фінал обласних змагань з футболу 
серед дівчат (м.Харків); фінал Чемпіо-
нату Луганської області з баскетболу 
серед юнаків (м.Сєвєродонецьк); фінал 
фізкультурно-патріотичного фестивалю 
«Козацький гарт» (м.Лисичанськ); фінал 
обласного спортивно-масового заходу 
«Олімпійське лелеченя» (м.Кремінна); 
Чемпіонат Луганської області з гирьо-
вого спорту (м.Рубіжне); Чемпіонат 
Луганської області з легкої атлетики 
(м.Кремінна); Чемпіонат Луганської об-
ласті з пауерліфтингу (м.Лисичанськ); 
Чемпіонат України з гирьового спор-
ту серед школярів (м.Київ); Чемпіонат 
Світу з гирьового спорту серед школярів 

(м.Гадяч); Фінал України з дворового 
футболу серед дівчат (м.Київ); Фінал 
України з футболу серед дівчат (м.Ска-
довськ); Кубок України з велотуризму 
серед школярів; Чемпіонат області з ве-
лотуризму. А ще збірна команда райо-
ну бере участь в чемпіонаті Луганської 
області з футболу серед аматорських 
команд. Микола Якович сказав: «І на-
далі будемо співпрацювати з відділом 
освіти, керівниками агроформувань та 
установ щодо подальшого розвитку фі-
зичної культури та спорту в районі, по-
пуляризації серед молоді і сільського 
населення в цілому спорту та веденню 
здорового способу життя».

Своїм рішенням депутати підтрима-
ли питання про безоплатну передачу 
зі спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ Білокуракинського 
району до комунальної власності Лоз-
но-Олександрівської селищної тери-
торіальної громади в особі Лозно-Олек-
сандрівської селищної ради УАЗ-3303, 
державний номер 4354, що знаходиться 

в оперативному 
управлінні (на 
балансі) Біло-

куракинського територіального центру 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг); затвердили техніч-
ну документацію про грошову оцінку зе-
мельної ділянки сільськогосподарського 
призначення державної власності для 
сінокосіння та випасання худоби, нада-
ної Аліні Федорівні Овчаренко в оренду 
терміном на 25 років, розташованої за 
межами населених пунктів на території, 
яка за даними Державного земельно-
го кадастру враховується в Шарівській 
сільській раді Білокуракинського району 
(інформація керуючого справами ви-
конавчого апарату районної ради Сер-
гія Косяченка) та затвердили тарифи 
на роботи та послуги з інвентаризації 
нерухомого майна та інші роботи, що 
виконуються Комунальним підприєм-
ством «Білокуракинське районне бюро 
технічної інвентаризації» (інформація 
директора КП «Білокуракинське район-
не бюро технічної інвентаризації» Петра 
Ларіна).

Наступними були розглянуті питання 
щодо списання автотранспортного за-
собу спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ Білокуракинського 
району, що знаходяться в оперативно-
му управлінні (на балансі) Комунально-
го закладу «Білокуракинський районний 
центр первинної медично-санітарної 
допомоги» (інформація головного ліка-
ря Комунального некомерційного під-
приємства «Білокуракинський районний 
центр первинної медико-санітарної до-
помоги» Віталія Лунякіна) та щодо спи-
сання автотранспортного засобу спіль-
ної власності територіальних громад 
сіл, селищ Білокуракинського району, 
що знаходяться в оперативному управ-
лінні (на балансі) Білокуракинської цен-
тральної районної лікарні (інформація 
головного лікаря Білокуракинської ЦРЛ 
Олександра Данілка). Активну участь 
в обговоренні питань порядку денного 
сесії взяли депутати: Володимир Поно-
маренко, Вікторія Цуканова, Олена Бол-
кун, Ніна Козачок, Олексій Баранов та ін.

Наприкінці сесії депутат районної ради 
Людмила Діденко представила звіт-пре-
зентацію про участь у Літній школі са-
моврядування м.Жовква Львівської об-
ласті за темою «Муніципальні послуги у 
громадах: організація надання та оціню-
вання якості».

Всі присутні мали змогу поставити 
питання до депутата, на які Людмила 
Олексіївна надала вичерпні відповіді.

Після розгляду всіх питань порядку 
денного сесії та взяття до відома всіх 
зауважень, пропозицій щодо веден-
ня сесії, тридцять п’ята сесія районної 
ради сьомого скликання була оголоше-
на закритою.

За матеріалами «ЖБ»
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17 вересня в залі засідань Білокура-
кинської райдержадміністрації відбула-
ся 36 сесія районної ради 7 скликання. Її 
відкрив голова районної ради К.І.Бонда-
ренко. З 26 депутатів на сесію прибули 
17, у такій кількості сесія була правомоч-
на розпочати роботу та приймати рішен-
ня. Прозвучав Гімн України. У роботі 
сесії, окрім депутатів, взяли участь голо-
ва райдержадміністрації С.І.Іванюченко, 
заступники голови райдержадміністра-
ції, керівники структурних підрозділів 
райдержадміністрації, керівники Білоку-
ракинського відділу Старобільської міс-
цевої прокуратури, відділу поліції, ряду 
підприємств, установ.

Депутати внесли зміни та доповнення 
до районного бюджету на 2018 рік, з цьо-
го питання інформувала в.о. заступника 
начальника бюджетного відділу - голов-

ний спеціаліст управління фінансів РДА 
Наталія Усенко. Після цього депутатами 
районної ради були затверджені Статут 
комунального некомерційного підприєм-
ства «Білокуракинський районний центр 
первинної медико-санітарної допом-
оги» у новій редакції, де доповідачем 
виступив головний лікар Комунального 
некомерційного підприємства «Білоку-
ракинський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Віталій 
Лунякін. Насиченим на обговорення 
виявилось питання про затвердження 
положення про звання «Почесний гро-
мадянин Білокуракинського району», 
із якого інформував керуючий справа-
ми виконавчого апарату районної ради 
Сергій Косяченко.

Під час розгляду питань різних голова 
районної ради зачитав присутнім інфор-

мацію Луганської обласної прокурату-
ри щодо рейдерського захвату земель 
у Шарівці. У листі було зазначено, що 
прокуратурою області розглянуто колек-
тивне звернення депутатів Білокуракин-
ської районної ради Луганської області, 
яке надійшло від народного депутата 
України О.В.Ляшка щодо самовільного 
використання фермерським господар-
ством «Застава-2010» земельної ділян-
ки, розташованої на території Шарівсь-
кої сільської ради Білокуракинського 
району Луганської області. В листі пові-
домлялося, що слідчим відділом Біло-
куракинського ВП ГУНП в Луганській 
області здійснюється досудове розслі-
дування у кримінальному провадженні, 
розпочатому за фактом самовільного 
зайняття земельної ділянки сільського-
сподарського призначення площею 151 

га, розташованої на території Шарівсь-
кої сільської ради Білокуракинського 
району Луганської області, за ознаками 
кримінального правопорушення, перед-
баченого ч.1 ст. 197-1 КК України. До-
судове розслідування у кримінальному 
провадженні триває, проводяться необ-
хідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані 
на встановлення всіх обставин вчине-
ного кримінального правопорушення, 
у тому числі щодо визначення розміру 
збитків, завданих державі внаслідок са-
мовільного зайняття земельної ділянки. 
На цей час у кримінальному провад-
женні проводиться комплексна земель-
но-технічна та економічна експертиза.

Після розгляду всіх питань порядку 
денного сесії, взяття до відома всіх за-
уважень та пропозицій щодо ведення 
сесії, 36 сесія районної ради сьомого 
скликання була оголошена закритою.
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На території смт Білокуракине відбу-
лася грандіозна подія - відкриття яскра-
вого, багатофункціонального, гарного, 
практичного, а головне якісного тор-
гівельного комплексу «Оазис», де мож-
на буде придбати будь-який товар у ши-
рокому асортименті. Ще в квітні місяці 
цього року на місці сучасного комплексу 
знаходився ринок, де умови та зовніш-

ній вигляд були вкрай незадовільними. І 
за досить стислі терміни ця місцина пе-
ретворилася на охайну, гарну територію, 
де населення має змогу не лише прид-
бати ті чи інші предмети, а й комфортно 
пересуватися, бо це є прохідна вулиця, 
пішохідний трафік.

Розпочалося свято дитячою програ-
мою за участю артистів- аніматорів із м. 
Старобільськ. Дітлахи з радістю брали 
участь в усіх конкурсах, танцювали та 

щиро посміхалися. Після дитячих ро-
зваг відбулася урочиста частина вечора, 
ведучою якої була Ніна Леніна. В рам-
ках концерту свою пісенну композицію 
присутнім подарувала Анжеліка Сінєль-
нікова.

Зі словами привітань зі сцени до біло-
куракинців та гостей селища звернули-
ся голова Білокуракинської ОТГ Сергій 

Сірик та перший заступник голови рай-
держадміністрації Сергій Щебетенко. 
Вони зазначили, що й сьогодні підприєм-
ці у непростих умовах своєю наполегли-
вою працею, активною громадською

позицією забезпечують добробут не 
тільки власних родин, але і створюють 
нові робочі місця, активно сприяють 
вирішенню актуальних проблем еко-

номіки району, області та України зага-
лом.

Цього прекрасного дня подяки Білоку-
ракинської ОТТ, райдержадміністрації 
були вручені всім тим, хто взяв участь у 
втіленні ідеї щодо модернізації старого 
місцевого ринку, а саме: директору бу-
дівельної компанії «Мегастрой» Олек-
сандру Бібікову (м. Старобільськ) та 
співвласникам бізнес-проекту - Віктору 
Білику(м. Харків), Олексію Нагорному 
(м. Старобільськ), В’ячеславу Чумачен-
ку (смт Білокуракине).

«З давніх-давен діяльність закладу 
завжди розпочиналася з перерізання 
стрічки», - зазначила ведуча Ніна Лані-
на. Ось і цього дня настала ця радісна 
і щаслива мить, і з почуттям великої 
шани та вдячності почесне право пере-
різати червону стрічку та офіційно від-
крити торговий комплекс «Оазис» було 
надано Віктору Білику (м. Харків). Уве-
чері на всіх присутніх також чекав ціка-
вий сюрприз - драйвовий та танцюваль-
ний виступ Open Air за участю DJ Noise і 
МС Dmitry Belyi (м.Сєвєродонецьк).

Відтепер у нашому селищі з’явився 
ще один об’єкт, яким ми справді можемо 
пишатися. На території комплексу зна-
ходяться комфортабельні магазинчики. 
Ця подія стала рухом вперед, щоб жити 
в гарних умовах.

За матеріалами «ЖБ»

ВПЕВНЕНО КРОКУЄМО У КОМФОРТНЕ МАЙБУТНЄ

Нещодавно квартал Миру, що у смт 
Білокуракине, відзначив свій 37-річний 
ювілей. Організаторами святкування 
стала Білокуракинська селищна рада 
Білокуракинської об’єднаної тери-
торіальної громади на чолі з головою 
С.І.Сіриком. Культурно- спортивне свято 
розпочала ведуча Ніна Ланіна, яка на-
голосила, що цього святкового дня всі 
зібралися, щоб озирнутися назад, згада-
ти добрим словом тих, хто брав участь 
у будівництві, ближче познайомитися 

один з одним, показати свою спритність 
у спортивних іграх, послухати і заспіва-
ти гарну пісню.

На імпровізовану сцену було запро-
шено почесних гостей: голову Біло-
куракинської ОТГ Сергія Сірика, ди-
ректора Білокуракинського елеватору 
М.М.Віхрова, який зробив вагомий вне-
сок у розвиток кварталу Миру та керів-
ників, які стояли у витоків будівельних 
організацій - Миколу Гапочку, Анатолія 
Мухіна та Олександра Косяка. Багато 
теплих слів привітань на адресу місце-
вих жителів висловив депутат Верхов-
ної Ради 7 скликання Сергій Гончаров.

Цього дня, в першу чергу, згадали до-
брим словом тих, хто надихнув життя у 
будівництво кварталу Миру, яке розпо-
чалося у 1983 році, а через 10 років, у 
1993 році, було закінчено будівництво 
останнього восьмого будинку. Будівель-
ними бригадами на той час керували 
Петро Робочий та Генадій Крупов, яких 
об’єднувало одне - любов до своєї важ-
кої та складної професії будівельника. 
Першими мешканцями новозбудованих 
квартир стали сім’ї Ларіних, Шутів, Світ-
личних, Рязанцевих, Ковтунів, Оселедь-
ків, Яцунів та ін.

З кожним роком багато змін відбу-
вається в долях жителів кварталу. Ство-
рюються нові сім’ї, ось і цього дня сим-
волічним подарунком привітали молоду 
сім’ю Олександра та Світлани Міляєвих. 

Діти - наше майбутнє. З ними пов’язу-
ються всі мрії і надії. І хоч на сьогодніш-
ній день багатодітна сім’я це рідкість, 
на кварталі Миру вони проживають. Це 
сім’я Ткаченко, Писаренко, Сахонових, 
Чорнух, Лушнікових, Рудяшко. Сим-
волічні подарунки від Білокуракинської

ОТГ було вручено жителям, які свят-
кували свої дні народження: 60-річному 
ювіляру Володимиру Мороз та наймен-
шому мешканцю, якому виповнилося 
три рочки, Артему Муравйову. На заході 

було зазначено, що серед поважних 
жителів кварталу є людина на ім’я Єв-
ген Ткаченко, який з нагоди відзначення 
80-ї річниці з Дня утворення Лугансь-
кої області був нагороджений подякою 
Прем’єр-міністра України Володимира 
Гройсмана за багаторічну сумлінну пра-
цю та високий професіоналізм у галузі 
агропромислового комплексу. Дуже ба-
гато талановитих та працьовитих людей 

проживає на нашій рідній Білокуракин-
щині, якими ми справді пишаємося.

Свої щирі музичні композиції дарува-
ли Євгенія Білоус, Ольга Лисиця, Га-
лина Пєкалєва, Валерія та Анжеліка 
Сінєльнікова. Яскраві номери проде-
монстрував танцювальний колектив 
«Конфеті-денс». Паралельно відбулись 
футбольний Чемпіонат Білокуракинсь-
кої громади та товариська зустріч вете-
ранів футболу, які були приурочені Дню 
фізичної культури і спорту України.

Отже, захід видався дуже різнопла-
новий, тут були розваги та заняття для 
будь-якого віку. Так, всі бажаючі за під-
тримки Білокуракинської ОТГ безко-
штовно частувалися запашною польо-
вою кашею; для дітей працював батут 
та було проведено ряд спортивних ігор 
«Веселі старти».

Свято завершилося яскравим 
феєрверком. Мешканці кварталу Миру 
були безмежно задоволені святом, адже 
подібні заходи, ще й з таким розмахом, 
тут відбуваються не часто. 

За матеріалами «ЖБ»

КВАРТАЛ МИРУ ВІДЗНАЧИВ СВІЙ ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
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17 вересня 2018 року в Білокуракинсь-
кій центральній бібліотеці відбувся захід 

для осіб, які перебувають на обліку в 
Білокуракинському районному секторі 
філії Державної установи «Центр проба-
ції» в Луганській області на тему «Стоп 
насиллю в сім’ї!» та «Шкідливі звички».

Провідний бібліотекар Білокуракинсь-
кої ЦБ Н.І.Мінчук ознайомила присутніх, 
що таке шкідливі звички та їх профілак-
тика і привела приклади відомих людей, 
які зуміли це перебороти. Фахівець з 
соціальної роботи ЦСССДМ Г.А.Концур 
провела бесіду про насилля в сім’ї та 
представила відеоролик «Стоп насил-
лю!»

Білокуракинська публічна бібліотека

«Стоп насиллю в сім’ї» та «Шкідливі звички»
в Білокуракинській бібліотеці

На базі Білокуракинського районного 
центру зайнятості діє Клуб активного 
громадянина «Платформа Успіху», ме-
тою якого є сприяння зацікавленості мо-
лоді у виборі професії, орієнтованої на 
підприємництво, розвиток креативних 
здібностей, ділових якостей та уміння 
приймати самостійні рішення.

Успіх будь-якої справи, індивідуальної 
чи колективної, залежить в першу чергу 
від мотивації того, хто буде її здійсню-
вати. Психологічними дослідженнями 
встановлено, що високо мотивовані 
особистості схильні виявляти значні 
вольові зусилля у своїй діяльності і до-
сягати кращих результатів. Мотивація 
– це внутрішній порив особистості, без-
умовна віра у себе і прагнення досягати. 
Ніхто не змусить людину робити щось, 
якщо вона сама не матиме до цього ба-
жання. Кожна людина від природи во-
лодіє всіма ресурсами, які необхідні для 
досягнення цілей, треба лише навчити-
ся їх адекватно оцінювати та реалізову-
вати. 

В рамках роботи клубу 19 вересня 
спеціалістами відділу активної під-
тримки безробітних було проведено 
тренінг «Як знайти та не загубити та-
лант» з учнями 10 класу Білокуракин-
ської ЗОШ І-ІІІ №2. Метою тренінгу є 
формування цілісного та адекватного 
бачення власних здібностей та можли-

востей, вироблення навичок постановки 
та досягнення власних життєвих цілей, 
формування віри у себе та закріплення 
наполегливості, вироблення готовності 
справлятися з труднощами на шляху до 
досягнення мети. З учасниками тренін-
гу було проведено проективну методи-
ку «Створення символу успіху», активні 
рухавки «Атоми і молекули», «Ті, хто!..», 
створення портрету класу та робота в 
групах на дослідження досвіду успіху 
учасників групи, також було проведено 
методику-опитувальник «Тип мислен-
ня». Кожен учасник тренінгу отримав 
свою мотиваційну фразу, яка буде допо-
магати у складних життєвих ситуаціях. 
Наприкінці тренінгу учні подякували за 
роботу та висловили побажання на те-
матику наступних тренінгів. Всі отрима-
ли позитивні емоції, корисну інформа-
цію та іміджеві подарунки.

Білокуракинський РЦЗ

«Платформа успіху» в Білокуракинському РЦЗ

Земельна ділянка — це частина зем-
ної поверхні з установленими межами, 
певним місцем розташування, з визна-
ченими щодо неї правами.

Під час поділу чи об’єднання раніше 
сформованих земельних ділянок відбу-
вається формування нової чи нових зе-
мельних ділянок. Формування  земель-
ної ділянки передбачає визначення її 
площі, меж  та внесення інформації про 
неї до Державного земельного кадастру.

Документами, необхідними для поділу 
чи об’єднання земельних ділянок є но-
таріально засвідчена заява власника 
земельної ділянки та розроблена зем-
левпорядною організацією технічна до-
кументація на поділ земельної ділянки.

Крім нотаріальної заяви на поділ зе-
мельної ділянки, землевпорядній ор-
ганізації також треба надати:
- нотаріально засвідчену копію пра-

вовстановлюючого документу на зе-
мельну ділянку (державний акт, договір 
купівлі-продажу, дарування, міни, тощо);
- копії ідентифікаційних даних власни-

ка (паспорт, ідентифікаційний номер).
Крім того, якщо власників земельної 

ділянки декілька (спільна часткова або 
сумісна власність між співвласниками), 
то в такому випадку укладається но-
таріальний договір на поділ земельної 
ділянки між співвласниками. Звертаємо 
увагу, що цільове призначення земель-
них ділянок, утворених в результаті 
поділу первісної земельної ділянки, не 
може змінитись, а залишається таким, 
як і в первісної земельної ділянки (до 

поділу).
Поділ земельної ділянки здійснюється 

на підставі відповідної землевпорядної 
документації шляхом реєстрації ново-
створених земельних ділянок у Дер-
жавному земельному кадастрі. Також 
за бажанням власника може бути здійс-
нено об’єднання земельних ділянок. Це 
можливо, якщо особа стає власником 
сусідніх земельних ділянок і бажає їх 
об’єднати. При цьому земельні ділянки 
повинні мати спільний кордон і однако-
ве цільове призначення.

Звертаємо увагу, що при об’єднанні 
або поділі земельної ділянки на ново-
створені земельні ділянки переходять 
усі обтяження та обмеження, які існува-
ли раніше і стосувалися попередніх зе-
мельних ділянок.

Після отримання витягів з кадастру 
на земельні ділянки, що утворились в 
результаті поділу, або об’єднання ра-
зом з документом, що посвідчує пра-
во власності на земельну ділянку до її 
поділу або об’єднання (крім випадків, 
коли право власності на таку земельну 
ділянку вже зареєстровано в Державно-
му реєстрі прав) необхідно звернутись 
до центру надання адміністративних 
послуг або державного чи приватного 
нотаріуса для реєстрації права влас-
ності на новостворені земельні ділянки 
в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно.

Головне територіальне управління 
юстиції у Луганській області

Поділ чи об’єднання земельних ділянок

З початку 2018 року Білокуракинська 
об’єднана територіальна громада  про-
довжує активно співпрацювати з Біло-
куракинським районним центром зайня-
тості. Вже в січні було укладено договір 
на організацію та проведення громадсь-
ких робіт з благоустрою селища та всієї 
території громади.

В грудні 2017 року Білокуракинською 
селищною радою було затверджено 
фінансування та Перелік видів громад-
ських робіт на 2018 рік та виділено 850 
тисяч гривень на оплату цих робіт.

І вже з початку  цього року центром 
зайнятості були направлені безробітні, 
які погодились прийняти участь в гро-
мадських роботах  у проведенні робіт 
з чищення снігу, відведення водостоків, 
видалення чагарників, впорядкуван-
ня кладовищ, пам’ятників, озеленен-
ня парків, насадження та оформлення 
клумб і квітників, встановлення дитячих 
та спортивних  майданчиків, обкіс узбіч 
доріг, приведення у естетичний вигляд 
автобусних зупинок.

Також на партнерських засадах згід-
но укладених договорів про організацію 
громадських робіт та фінансування їх 
організації протягом весняно-літнього 
періоду по селищу та старостинських 
округах проводяться щотижневі «Дні 
довкілля» кожного четверга та залучен-
ня всіх мешканців громади, які перебу-
вають на обліку в центрі зайнятості, як 
безробітні особи. За період з січня по 
серпень 2018 року було залучено до  
виконання громадських робіт понад 600 
осіб.

Такі заходи надають можливість фінан-
сово підтримати безробітних громадян, 
а також впорядкувати  та підтримувати 
в належному санітарно-екологічному 
стані території громади та додатково 
стимулювати мотивацію до праці з ме-
тою запобігання безробіттю. 

В результаті проведених робіт на те-
риторії Білокуракинської ОТГ насадже-
но 3000 дерев, 2000 кущів та більше ніж 
500 м2 квітників.

Білокуракинська ОТГ

Співпраця – запорука успіху в майбутньому

Саме з цією метою 14 вересня 2018 
року був проведений марафон зустрі-
чей з соціальними партнерами та робо-

тодавцями Білокуракинського району. 
З метою підвищення ефективності ро-

боти з соціально вразливими категорія-
ми населення, учасниками АТО, людей 
з інвалідністю була проведена робоча 
зустріч з начальником Центру надання 
адміністративних послуг Білокуракин-
ської ОТГ та керівником редакції газети 
Життя Білокуракинщини. Також з фахів-
цем Управління Державної міграційної 
служби в Україні Луганської області 
були обговорені питання оформлен-
ня документів для офіційного працев-
лаштування за кордон.

Білокуракинський РЦЗ

Успішне працевлаштування за допомогою РЦЗ

10 серпня 2018 року на засіданні 
комісії з питань захисту прав дітей Біло-
куракинської райдержадміністрації, яке 
відбулося під головуванням заступника 
голови райдержадміністрації Наталія 
Вервейко було розглянуте питання про 
надання статусу дитини, яка постра-
ждала внаслідок воєнних дій та зброй-
них конфліктів.

Начальник служби у справах дітей 
Наталя Малик винесла на розгляд при-
сутніх 7 заяв щодо надання відповідного 
статусу, які надійшли протягом місяця. 
Відповідно до Постанови КМУ від 5 квіт-
ня 2017року №268 «Про затвердження 
Порядку надання статусу дитини, яка 
постраждала внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів» всі діти, стосов-
но яких надійшли заяви від їх законних 
представників, мають право на отри-
мання статусу з підстави психологічно-
го насильства внаслідок проживання в 
умовах воєнних дій, тимчасової окупації, 
внутрішнього переміщення та залишен-
ня свого місця проживання.

За результатами розгляду звернень 
прийнято рішення комісії щодо доціль-

ності надання статусу дітей, які постра-
ждали внаслідок воєнних дій та зброй-
них конфліктів всім 7 заявникам.

Крім того, на засіданні комісії розгля-
нуті питання стосовно порушень прав 
дітей з 2-х родин на належні умови про-
живання та розвитку. Всі діти знаходять-
ся на обліку служби у справах дітей як 
такі, що перебувають у складних жит-
тєвих обставинах. З цих питань члена-
ми комісії  прийнято рішення щодо про-
ведення протягом вересня 2018 року 
чергового засідання у формі виїзного, за 
місцем проживання вказаних дітей, для 
спільного вирішення разом з місцевими 
органами влади подолання складних 
життєвих обставин цих родин.

Білокуракинська РДА

Чергове засідання комісії з питань захисту
прав дітей при райдержадміністрації

20 вересня 2018 року спеціалістами 
відділу активної підтримки безробіт-
них Білокуракинського районного цен-
тру зайнятості було проведено виїзний 

профорієнтаційний захід для учнівської 
молоді Лозно-Олександрівської ЗОШ. 
Метою заходу було ознайомити уч-
нів з важливістю правильного вибору 
професії для особистості і суспільства, 
сформувати реальний погляд на вибір 
професії з урахуванням бажань, мож-
ливостей та потреб ринку праці, фор-
мування правильних, усвідомлених 
мотивів вибору професії, професійних 
інтересів. Надано інформацію про мож-
ливість пройти психодіагностичне тесту-
вання на професійну спрямованість. Усі 
учасники отримали іміджеві подарунки.

Білокуракинський РЦЗ

Вибір професії - важливий вибір для успішного майбутнього!
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«Моє Нещеретове, як пісня, як каз-
ка...» - ці поетичні рядки належать по-
етесі нашого села Валентині Марчевсь-
кій. Лірична картина поезії постає в уяві 
кожного, для кого Нещеретове стало 
рідною домівкою.

Розквітає наш край завдяки зусил-
лям та активності його працьовитих та 
небайдужих мешканців, допомоги Біло-
куракинської селищної ради. Крок за 
кроком, день за днем, поступово було 
виконано чималий об’єм робіт з благо-
устрою території села.

У парку по провулку Світлому загаль-
ними зусиллями нещеретяни створили 
комфортну зону відпочинку. В резуль-
таті впровадження проекту «Організація 
культурно-освітнього простору «МАТАЯ» 
(мама+тато+я)», підготованого громад-
ською організацією «НЕЩЕРЕТІВСЬКА 
МРІЯ», який передбачав облаштування 

паркової зони та косметичний ремонт 
кімнати для проведення просвітницьких 
тренінгів, за грантові кошти Українсь-
кого жіночого фонду придбано дитячий 
ігровий комплекс, гойдалки, карусель, 
вуличний тренажер, альтанку, лавки та 
урни для сміття. За рахунок коштів се-
лищної ради відремонтовано пам’ятник 
загиблим воїнам-односельцям, укладе-
но тротуарну плитку для майданчика 
під альтанку, завезено пісок та цемент 
для встановлення обладнання в парку, 
у створенні паркової зони взяли участь 
робітники з благоустрою, що перебу-
вають на обліку в Центрі зайнятості та 
небайдужі мешканці села. Було вста-
новлено все придбане обладнання та 
висаджено дерева, кущі та квіти. Тепер 
тут можна присісти на зручні лавочки, 
поспілкуватися у затишній альтанці. Ма-
ленькі нещеретяни мають змогу бави-

тись на дитячих майданчиках, а поруч 
відпочивають їхні батьки.

Територію біля сільського Будинку 
культур, медичної амбулаторії та ад-
міністративної будівлі старости облад-
нали новими лавками та урнами для 
сміття, облаштовано квітник біля адмін-
будівлі, що додало комфорту і естетич-
ного вигляду оточуючому простору.

З метою залучення молоді до здорово-
го способу життя на шкільному стадіоні 
було встановлено вуличні спортивні 
тренажери, до яких будь-який житель 
села має вільний доступ. Біля магазинів 
ведуться роботи по вимощенню троту-
арів та облаштуванню квітників.

На кладовищах мешканці встанови-
ли нові столи та лавочки, дошки на які 
надала Білокуракинська селищна рада. 
Також за рахунок коштів селищної ради 
придбано нову бензокосу, надається 

пальне та необхідні запчастини, опла-
чується заробітна плата робітників з 
благоустрою, які перебувають на об-
ліку в районному Центрі зайнятості, це 
В.Д.Педько, М.С.Новікова, В.М.Гнатен-
ко, що дало змогу регулярно проводи-
ти покіс трави та вирубку чагарників на 
території кладовищ, інших місць загаль-
ного користування, надавати допомогу 
сім’ям учасників бойових дій, проводити 
роботи по впорядкуванню автобусних 
зупинок, зон відпочинку та всієї тери-
торії Нещеретівського старостинського 
округу, а також обкіс узбіч центральної 
дороги.

Ці позитивні зміни в благоустрої села 
мають спонукати кожного члена грома-
ди брати активну участь в колективній 
праці заради розвитку рідного краю.

А.ОСЕЛЕДЬКО, 
староста сіл 

Нещеретове, Калинівське

НЕЩЕРЕТОВЕ – КВІТУЧИЙ КУТОЧОК БІЛОКУРАКИНСЬКОЇ ГРОМАДИ

У перший день осені на бульварі Друж-
би Народів та площі Миру м.Сєвєродо-
нецьк можна було зануритись в атмос-
феру фестивалю «Музику чути крізь 
стіни». Саме там побувала й делегація з 
Білокуракинщини. Для відвідувачів пра-
цювали близько 20 локацій, що вклю-
чали: виступи музикантів, виставки, 
ігри-змагання, вікторини,

фото та арт-майстерні, локації для ді-
тей.

Зазначимо, що цей фестиваль є ча-
стиною великого однойменного проекту, 
ініційованого головою Луганської об-
ласної державної адміністрації - керів-
ником обласної військово-цивільної 
адміністрації Юрієм Гарбузом. Також 
тут були представлені зразки брендової 
продукції «Луганщина. МОЯ», що була 
розроблена за підтримки Програми від-

новлення та розбудови миру ПРООН.
Однією з найцікавіших локацій Аген-

ції регіонального розвитку Луганської 
області став тревел-бокс. Завдяки під-
тримці ПРООН, ідеї та неймовірному 
таланту Сергія Орлика кожен бажаю-
чий мав змогу оцінити пристрій, який 
дозволяє переглядати 3D-зображення 
12 найкращих краєвидів Луганської об-
ласті в режимі віртуальної реальності. 
Гості фестивалю брали участь у квесті, 
розмалювали власноруч коржик, виго-
товляли сувеніри та могли оцінити про-
дукцію місцевих майстрів та виробників. 
Але, зазирнувши у «зелену коробочку» 
за допомогою власного смартфону, го-
сті фестивалю опинялись у музею чи 
над річкою Айдар, у театрі чи посеред 
поля квітучих воронців. І всі дивувались, 
яка ж наша Луганщина красива, цікава, 
привітна.

«Музику чути крізь стіни» - це міжна-
родний, міжкультурний та мультимов-
ний проект, що передбачає тісну спі-
впрацю всіх учасників. Його головна 
мета - подолати ментальні кордони між 
людьми, а ще його реалізація допомо-
же показати Луганську область жителям 
різних країн.

За матеріалами «ЖБ»

«МУЗИКУ ЧУТИ КРІЗЬ СТІНИ»

Одним із пріоритетних напрямків 
діяльності міграційної служби є якісне 
надання адміністративних послуг грома-
дянам. На території Луганської області 
постійно проживають 3186 іноземців та 
осіб без громадянства, тимчасово – 307, 
з них 180 іноземних студентів. Протягом 
першого півріччя 2018 року Управлінням 
Державної міграційної служби України в 
Луганській області оформлено та вида-
но 78 дозволів на імміграцію в Україну. 
У свою чергу, відповідно до ст. 12 Зако-
ну України «Про імміграцію», скасовано 
9 дозволів на імміграцію. Оформлено 
166 посвідок на постійне проживання в 
Україні, та оформлено 99 посвідок на 
тимчасове проживання в Україні. Про-
довжено строк перебування в Україні 
102 іноземцям та особам без громадян-
ства. Для продовження надання якіс-
них адміністративних послуг необхідно 
зазначити, що у зв’язку зі змінами в за-
конодавстві, а саме новими правилами 
оформлення тимчасових та постійних 
посвідок на проживання в Україні згідно 
з постановами КМУ №322 та №321 від 
25.04.2018 року документи для оформ-
лення зазначених посвідок подаються 
до територіальних органів ДМС Украї-
ни не менше ніж за 15 робочих днів до 
закінчення встановленого строку переб-
ування/проживання в Україні.

Нелегальна міграція - одна з про-
блем регіону, яка була і залишається 
під особливою увагою ДМС України. 
Співробітники міграційної служби пиль-
но слідкують за виконанням чинного 
законодавства. Відповідно до наказу 
Міністерства внутрішніх справ України 
від 30.01.2018 р. №66 з 5 лютого до 30 
квітня 2018 року на території держави 
силами Національної поліції України, 
Державної’ міграційної служби України, 
Державної прикордонної служби Украї-
ни, за участі Служби безпеки України, 
а також за дорученням Міністерства 
внутрішніх справ України, від 23 липня 
2018 року №10395/02/36-2018 « Про 

проведення цільових профілактичних 
заходів з нагляду та контролю за ви-
конанням законодавства в міграційній 
сфері Мігрант» з 26 липня до 31 серпня 
2018 року проводилися профілактич-
ні заходи з нагляду та контролю за ви-
конанням законодавства в міграційній 
сфері «Мігрант», за результатами яких 
на території області було виявлено 111 
нелегальних мігрантів, прийнято 107 
рішень про примусове повернення та 
6 рішень про примусове видворення, а 
також прийнято 11 рішень про заборону 
в’їзду на територію України строком до 
5 років. Відносно 2 осіб прийнято рішен-
ня щодо скорочення терміну перебуван-
ня в Україні. До адміністративної від-
повідальності за ст. 203 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення 
«Порушення іноземцями та особами без 
громадянства правил перебування в 
Україні і транзитного проїзду через тери-
торію України» притягнуто 244 поруш-
ників міграційного законодавства, за ст. 
205 Кодексу України про адміністратив-
ні правопорушення «Не вжиття заходів 
щодо забезпечення своєчасної реєстра-
ції іноземців та осіб без громадянства» 
притягнуто 73 громадянина України, за 
ст. 204 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення «Порушення по-
рядку працевлаштування, прийняття на 
навчання, надання житла, реєстрації’ 
іноземців та осіб без громадянства та 
оформлення для них документів» - 4 
громадянина України.

Звертаємо увагу мешканців області 
щодо дотримання вимог міграційно-
го законодавства України та у разі на-
явності інформації щодо іноземців та 
осіб без громадянства, які порушують 
правила перебування в Україні, нада-
вати інформації до Управління або те-
риторіальних підрозділів ДМС України в 
Луганській області.

Управління ДМС України 
в Луганській області

Якісне надання адміністративних 
послуг громадянам

Вже стало доброю традицією Білоку-
ракинському аграрному ліцеї (с. Пань-
ківка) в перші вересневі дні проводити 
вечір відпочинку «Давайте познайоми-
мося». Примхи погоди, а саме порив-
частий вітер, мало не вніс корективи в 
заплановані заходи, але організатори, 
дотримуючись правил пожежної безпе-
ки, все ж таки розпочали  свято. Учень 
групи №31 Стугарєв Мойсей з допомо-
гою першокурсників Бармета  Данила, 
Чуприна В’ячеслава, Соболь Валентина, 
Ніжник Владислава підготували місце  
під казанок, зібрали дрова та розпали-
ли багаття. Дівчата випускної групи №45 

Жидких Аня, 
Водолазсь-
ка Карина 
та Лебедєва 
Карина під 
к е р і в н и -
цтвом ви-
х о в а т е л я 
Шелудчен-
ко Людмили 
Олексіївни 
та Голов-
ко Наталії 
О л е к с і ї в -
ни, хизую-
чись своїми 
кул інарни-
ми здібно-
стями, по 

всім технологіям приготування зварили 
в казані смачний польовий куліш. Уче-
ниця групи №45 Гончаренко Валентина 
та кухар Скороход Ірина Василівна на-
смажили до святкової каші смаколики з 
яблуками. 

Вже сонце сідало за обрій, а учні 
гуртожитку спілкувалися біля багаття, 
розповідали про себе, про свої сім’ї, ве-
селилися та  з задоволенням фотогра-
фувалися. Закінчився вечір знайомств 
святковою дискотекою, яку провів Юрій 
Олександрович. 

Білокуракинський аграрний ліцей

ВЕЧІР ЗНАЙОМСТВ В АГРАРНОМУ ЛІЦЕЇ

14-16 вересня у м. Запоріжжя прохо-
дили всеукраїнські змагання на кубок 
«Ядрового герцю» серед школярів за-
гальноосвітніх шкіл і ДЮСШ, юнаків 
і дівчат. В історико-культурному ком-
плексі «700-річний Запорозький дуб» 
зібралося близько 130 учасників, серед 
яких представники Білокуракинщини. 
Ці змагання мають особливість: атле-
тичні снаряди для спортсменів, гирі ва-
гою від 2 до 24 кг називаються, як різні 
ядра, якими заряджали козацькі гарма-
ти. Таким чином вони популяризують 
історичну спадщину Запорізького краю, 
сприяють відродженню арти запорізь-

кого козацтва. Крім силових вправ в 
програмі – історичні реконструкції, гра 
на тулумбасах і екскурсії по історичних 
місцях Запоріжжя.

Білокуракинщину гідно представили 
Максим Смирнов, Артем Бойко, Ве-
роніка Гармаш, Кирило Кудінов (І місце), 
Віолета Головченко, Євгеній Троценко, 
Павло Васильєв (ІІ місце), Данил Ба-
тов, Влад Іванюченко (ІV місце). Вітає-
мо юних спортсменів з перемогами та 
бажаємо подальших спортивних досяг-
нень!

Білокуракинська РДА

Гирьовики Білокуракинщини 
поборолися за кубок «Ядрового герцю»
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15 вересня делегація спортсменів з 
Білокуракинщини, яку очолили голова 
райдержадміністрації Сергій Іванюченко 

та заступник голо-
ви Білокуракинсь-
кої селищної ради 
Дмитро Шуть, взя-
ли активну участь 
у XVIIІ Літніх сіль-
ських спортивних 
іграх серед збірних 
команд районів 
«Луганщина-2018». 
В смт Мілове 
зібралося 12 рай-
онів – це понад 500 
спортсменів. Кожна команда району 
складалася з 40-45 спортсменів, які 

змагались у різних видах спорту.
Після урочистого параду команд та 

підняття прапору України, учасників 
змагань привітали заступник голови 
Луганської облдержадміністрації Ген-
надій Іваненко, начальник управління 
молоді та спорту Луганської ОДА Антон 
Волохов, голова громадської організа-
ції «Луганська територіальна організа-
ція всеукраїнського фізкультурно-спор-
тивного товариства «Колос» Анатолій 
Бєлік. Спортсмени змагались у 10 видах 
спорту: гирьовий та армреслінг, шахи, 
шашки, міні-футбол, волейбол (жінки 
та чоловіки), легка атлетика, настільний 

теніс, перетягування канату. За резуль-
татами змагань перемогу здобула ко-
манда Старобільського району, почесне 
друге місце посіли представники Но-
вопсковського, третє – у спортсменів з 
Біловодського району.

Білокуракинська РДА

Білокуракинські спортсмени взяли участь 
в XVIIІ Літніх сільських спортивних іграх

З 13 по 16 вересня 2018 року в уро-
чищі «Гапчин ліс» Сватівського району 
відбувся Чемпіонат Луганської області, 
щоб позмагатися на різних дистанціях 
із велосипедного та пішохідного туриз-
му. У заході взяли участь 15 команд з 9 
міст і районів області. Білокуракинщину 
представила команда у складі 6 учнів 
Білокуракинської ЗОШ І-ІІІ ст.: Дмитра 
Силкіна, Анни Тимофєєвої, Нікіти Лев-
ченка, Михайла Діщука, Анни Лисенко, 
Нікіти Кійка та тренерів – Олександра 
Болкуна та Альони Запари.

В перший день Чемпіонату пройшли 
змагання з велосипедного туризму, які 
складалися з комплексної дистанції, 

де учасники демонстрували навички 
подолання перешкод: воріт, змійки між 
фішками, вузького проїзду шириною до 
1 м, переїзд через вал та інші.

Змагання з пішохідного туризму скла-

далися з двох дистанцій – командні 
змагання «Смуга перешкод» та змаган-
ня зв’язок-двійок. Під час проходження 
смуги перешкод, учасники подолали на-
вісну переправу через яр, переправу по 
колоді, спуск по схилу по перилам тощо. 
У запеклій боротьбі визначилися пере-
можці. Лідерами серед команд з велоси-
педного туризму у старшій віковій групі 
стали: І місце - команда Білокуракинсь-
кого району. До речі, навесні вони стали 
призерами Кубку України з велосипед-
ного туризму серед юнаків і представля-
тимуть Луганщину на наступному етапі 
Кубку найближчими днями. ІІ місце – ко-
манда Попаснянського району, учні Ко-

мишуваського НВК «ЗНЗ-ДНЗ»; ІІІ місце 
– команда м. Сєвєродонецька, вихованці 
міського Центру туризму, краєзнавства 
та екскурсій учнівської молоді.

Вітаємо переможців та бажаємо їм по-
дальшого успіху!

Білокуракинська РДА

Взяли участь у змаганнях з пішохідного та велосипедного туризму

Налагодження й розширення співпра-
ці з об’єднаними територіальними гро-
мадами є одним із пріоритетних завдань 
Білокуракинського районного центру 
зайнятості. Керівництвом та фахівцями 
районного центру зайнятості система-
тично здійснюються виїзди у ОТГ.

Так, 20 вересня 2018 року Білокура-
кинський районний центр зайнятості 
спільно з представниками пенсійно-

го фонду, бюро правової допомоги та 
управління соціального захисту насе-
лення провів виїзний захід у Лозно-О-
лександрівську об’єднану територіаль-
ну громаду з метою презентації послуг 
служби зайнятості, надання молоді та 
іншим категоріям населення профорієн-
таційних консультації, в т.ч. із застосу-
ванням психодіагностичних методик, 
щодо можливості навчання за кошти 
служби зайнятості по професіям за яки-
ми є перспективи працевлаштування в 
Лозно-Олександрівській ОТГ, про вико-
ристання новітніх он-лайн технологій та 
електронних сервісів служби зайнятості, 
роз’яснення чинного законодавства про 
зайнятість населення. 

Також, мешканці села отримали бага-
то корисної інформації від соціальних 
партнерів, які були присутні на заході.

Білокуракинський РЦЗ

Налагодження співпраці Центру зайнятості з ОТГ

20 вересня Луганська обласна служба 
зайнятості організувала прес-тур на під-
приємства Білокуракиного, що знайшли 
кадри за допомогою районного центру 
зайнятості.

Журналісти відвідали ТОВ «Білоку-
ракинський хлібозавод», який розпочав 
господарську діяльність у 2013 році. 
Нинішня директор підприємства Жанна 
Тарасова розповіла, що сама стояла на 
обліку центру зайнятості як безробітна. 
На той час жінка мала професії бухгал-
тера та економіста харчової промисло-
вості, а також досвід управління. Тому їй 
запропонували очолити хлібокомбінат. 

Підприємство співпрацює з службою 
зайнятості з моменту утворення. З по-
чатку 2018 року працевлаштовані 13 
осіб на тимчасову та постійну роботу.

Наразі на підприємстві працюють 33 
особи: пекарі, тістороби, формуваль-
ники, пакувальники, слюсарі, водії, 
охоронники. Колектив випікає щодоби 
півтори тони хліба та булочних виробів, 
які постачають у села Білокуракинсько-
го, Троїцького, Новопсковського та Мар-
ківського районів. 

Співпраця хлібозаводу зі службою 

зайнятості не обмежується лише під-
бором кадрів, - наголосила начальник 
відділу взаємодії з роботодавцями Світ-
лана Філоненко. Тут систематично про-
водять професіографічні екскурсії для 
школярів та дошкільнят. Адже так діти 
можуть побачити повний цикл випікання 
хлібу, дізнатися про професії свого рай-
ону та навчитися цінувати таку працю. 
Також фахівці РЦЗ регулярно консуль-
тують роботодавців з приводу законо-
давчих питань.

Далі представники ЗМІ відвідали КП 
«Білокуракине-Комунсервіс», яке ство-

рено для об`єднаної територіальної 
громади два роки тому. За 2018 рік тут 
працевлаштували 16 осіб за трудовими 
договорами на визначений термін. 

Керівник Олег Дзюба розповів, що 
знайти серед безробітних водіїв та 
робітників з благоустрою було не важ-

ко. А от водіїв на автогідропідіймач (ав-
товишку) довелося навчати. Також на 
замовлення роботодавця навчали чи-
стильника димо-вентиляційних каналів.

Тепер підприємство повністю уком-
плектоване кадрами та працює на ко-
ристь громади, зокрема зараз ведуться 
підготовчі роботи для укладання нового 
тротуару на одній з вулиць селища.

Білокуракинський РЦЗ

ПІДПРИЄМСТВА БІЛОКУРАКИНЩИНИ 
ЗНАЙШЛИ КАДРИ У СЛУЖБІ ЗАЙНЯТОСТІ

10 серпня 2018 року на засіданні 
комісії з питань захисту прав дітей Біло-
куракинської райдержадміністрації, яке 
відбулося під головуванням заступника 
голови райдержадміністрації Наталія 
Вервейко було розглянуте питання про 
надання статусу дитини, яка постра-
ждала внаслідок воєнних дій та зброй-
них конфліктів.

Начальник служби у справах дітей 
Наталя Малик винесла на розгляд при-
сутніх 7 заяв щодо надання відповідного 
статусу, які надійшли протягом місяця. 
Відповідно до Постанови КМУ від 5 квіт-
ня 2017року №268 «Про затвердження 
Порядку надання статусу дитини, яка 
постраждала внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів» всі діти, стосов-
но яких надійшли заяви від їх законних 

представників, мають право на отри-
мання статусу з підстави психологічно-
го насильства внаслідок проживання в 
умовах воєнних дій, тимчасової окупації, 
внутрішнього переміщення та залишен-
ня свого місця проживання.

За результатами розгляду звернень 
прийнято рішення комісії щодо доціль-
ності надання статусу дітей, які постра-
ждали внаслідок воєнних дій та зброй-
них конфліктів всім 7 заявникам.

Крім того, на засіданні комісії розгля-
нуті питання стосовно порушень прав 
дітей з 2-х родин на належні умови про-
живання та розвитку. Всі діти знаходять-
ся на обліку служби у справах дітей як 
такі, що перебувають у складних жит-
тєвих обставинах. З цих питань члена-
ми комісії  прийнято рішення щодо про-
ведення протягом вересня 2018 року 
чергового засідання у формі виїзного, за 
місцем проживання вказаних дітей, для 
спільного вирішення разом з місцевими 
органами влади подолання складних 
життєвих обставин цих родин.

Білокуракинська РДА

Чергове засідання комісії з питань захисту 
прав дітей при райдержадміністрації
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Сватівське відділення управління ви-
конавчої дирекції Фонду соціального 
страхування України в Луганській об-
ласті інформує, що з 1 жовтня 2018 року 
набуває чинності постанова правління 
Фонду соціального страхування України 
від 19.07.2018 №12, якою затверджено 
новий Порядок фінансування страху-
вальників для надання матеріального 
забезпечення застрахованим особам у 
зв’язку із тимчасовою втратою працез-
датності та окремих виплат потерпілим 
на виробництві за рахунок коштів Фонду 
соціального страхування України (далі - 
Порядок).

Цей Порядок вводить у дію нову фор-
му заяви-розрахунку, яка може бути 
передана роботодавцем і прийнята 
Фондом як у паперовому, так і в елек-
тронному вигляді із застосуванням 
електронного цифрового підпису.

Заява-розрахунок повинна бути пе-
редана до робочих органів виконавчої 
дирекції Фонду не пізніше 5 робочих 

днів з дати прийняття комісією (уповно-
важеним) із соціального страхування 
підприємства рішення про призначення 
матеріального забезпечення.

За новим Порядком робочий орган 
виконавчої дирекції Фонду після над-
ходження заяви-розрахунку здійснює 
перевірку інформації, наведеної в ній, 
зокрема перевіряє правильність нара-
хування виплат, наявність даних про 
страхувальника в Державному реєстрі 
загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування, дані про сплату 
ЄСВ тощо.

При виявленні помилок та/або недо-
стовірних відомостей заява-розрахунок 
повертається страхувальнику з реко-
мендаціями щодо їх усунення.

Перевірку заяви-розрахунку, надан-
ня рекомендацій за її результатами та 
фінансування для здійснення виплати 
застрахованій особи здійснюють робочі 
органи виконавчої дирекції Фонду про-
тягом 10 робочих днів після надходжен-

ня заяви-розрахунку.
Після надходження коштів, зазна-

чених у заяві-розрахунку, на рахунок 
страхувальника, останній зобов’яза-
ний здійснити виплату відповідного ма-
теріального забезпечення не пізніше, 
ніж у строки, визначені у частині другій 
статті 32 Закону України «Про загаль-
нообов’язкове державне соціальне 
страхування» від 23.09.1999 №1105. 
Зокрема, допомога по тимчасовій не-
працездатності, по вагітності та пологах 
виплачується застрахованим особам у 
найближчий після дня призначення до-
помоги строк, встановлений для випла-
ти заробітної плати.

У такі ж строки здійснюються виплати 
потерпілим на виробництві.

Також порядок запроваджує систему 
оперативного інформування робото-
давцями про здійснення виплат пра-
цівникам шляхом надання до робочого 
органу виконавчої дирекції Фонду пові-
домлення за встановленою формою.

Повідомлення про проведення виплат 
надається роботодавцем в електронно-

му вигляді з використанням електрон-
ного цифрового підпису, надсилається 
листом із повідомленням або надаєть-
ся безпосередньо до робочого органу 
виконавчої дирекції Фонду чи його від-
ділення. Строк надсилання повідомлен-
ня - протягом місяця з дня проведення 
виплат.

У разі відсутності інформації від стра-
хувальника про виплати застрахованим 
особам протягом трьох місяців з дня 
здійснення фінансування робочі органи 
виконавчої дирекції Фонду здійснюють 
перевірку щодо використання страху-
вальником коштів Фонду.

За більш детальною інформацією 
можна звертатись до Сватівського від-
ділення управління виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування Украї-
ни у Луганській області за адресами: 
м. Сватове, пров. Заводський, буд. 9, 
тел.: (06471) 3-16-49, та смт Білокураки-
не, вул. Центральна, буд. 66, офіс. 304, 
тел.: (06462) 2-26-07.

За матеріалами «ЖБ»

ДО УВАГИ СТРАХУВАЛЬНИКІВ

У разі, якщо на момент смерті спадко-
давця він проживав на тимчасово оку-
пованій території України, виникає низ-
ка проблем, пов’язаних із прийняттям та 
оформленням спадщини. Розглядаємо 
порядок.

Відповідно до статті 1221 ЦКУ міс-
цем відкриття спадщини є останнє 
місце проживання спадкодавця. Якщо 
місце проживання спадкодавця невідо-
ме, місцем відкриття спадщини є міс-
це знаходження нерухомого майна або 
основної його частини, а за відсутності 
нерухомого майна - місце знаходжен-
ня основної частини рухомого майна. 
В особливих випадках місце відкриття 
спадщини встановлюється законом (це 
положення було доповнено Законом 
від 12.02.2015 р. №189-VIII, який набув 
чинності 04.03.2015 р.). Зокрема, питан-
ня щодо місця відкриття спадщини, яка 
знаходиться на тимчасово окупованій 
території Україні, було врегульовано 
статтею 11-1 Закону України «Про забез-
печення прав і свобод громадян та пра-
вовий режим на тимчасово окупованій 
території України» та статтею 9-1 За-
кону України «Про тимчасові заходи на 
період проведення антитерористичної 
операції». Відповідно до вказаних норм, 
у разі, якщо останнім місцем проживан-
ня спадкодавця є тимчасово окупована 
територія або населений пункт, на те-
риторії якого органи державної влади 
тимчасово не здійснюють або здійсню-
ють не в повному обсязі свої повнова-
ження, затверджений рішенням Кабіне-
ту Міністрів України, місцем відкриття 
спадщини є місце подання першої за-
яви, що свідчить про волевиявлення 
щодо спадкового майна, спадкоємців, 
виконавців заповіту, осіб, зацікавлених 
в охороні спадкового майна, або вимо-
ги кредиторів. Якщо місце проживан-
ня спадкодавця невідоме, а нерухоме 
майно або основна його частина, у разі 
відсутності нерухомого майна - основна 
частина рухомого майна знаходиться 
на території, передбаченій частиною 
першою цієї статті, місцем відкриття 
спадщини є місце подання першої за-
яви, що свідчить про волевиявлення 
щодо спадкового майна, спадкоємців, 
виконавців заповіту, осіб, зацікавлених 
в охороні спадкового майна, або вимо-
ги кредиторів. З огляду на викладене, 
якщо спадкодавець був зареєстрова-
ний та проживав на непідконтрольній 
Україні території, місце відкриття спад-
щини не прив’язується до місця прожи-
вання спадкодавця (загальне правило 
статті 1221 ЦКУ), а встановлюється міс-
цем подання першої заяви або вимоги 
кредиторів (особливі випадки, встанов-

лені відповідними законами). Як свід-
чить практика, інформація щодо остан-
нього місця проживання спадкодавця 
на непідконтрольній Україні території 
вказується спадкоємцями у відповід-
них заявах про прийняття/відмову від 
прийняття спадщини тощо. При прий-
нятті відповідних заяв нотаріус повинен 
роз’яснити спадкоємцям положення 
статті 27 Закону України «Про нотаріат» 
щодо відповідальності за подання не-
правдивих відомостей. Відсутність/
наявність заведених спадкових справ 
перевіряється за даними Спадкового 
реєстру. Нотаріус, яким прийнята перша 
заява, заводить спадкову справу, яка під-
лягає реєстрації у Спадковому реєстрі 
в порядку, затвердженому Постановою 
Кабінету Міністрів України «Про за-
твердження Порядку реєстрації деяких 
спадкових справ у Спадковому реєстрі» 
від 15.04.2015 р. №210. Кінцевою про-
цедурою оформлення спадщини є ви-
дача свідоцтва про право на спадщину 
при наявності у спадковій справі всіх 
необхідних документів. Розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 07 
листопада 2014 року №1085-р (у редак-
ції розпорядження КМУ від 13.06.2018 
р.) затверджений Перелік населених 
пунктів, на території яких органи дер-
жавної влади тимчасово не здійснюють 
свої повноваження, та перелік насе-
лених пунктів, що розташовані на лінії 
зіткнення. Вказаний перелік постійно 
оновлюється, тому рекомендуємо кож-
ного разу звертатися до актуальної Ін-
формації щодо таких населених пунктів. 
Водночас, звертаємо увагу, що довідки, 
видані органами та установами, діяль-
ність яких є незаконною, є недійсними і 
не створюють правових наслідків.

Факт смерті спадкодавця нотаріус 
перевіряє шляхом витребування від 
спадкоємця свідоцтва про смерть, ви-
даного органом державної реєстрації 
актів цивільного стану громадян (пункт 
1 глави 10 розділу ІІ Порядку вчинення 
нотаріальних дій).

У разі неможливості пред’явлення 
спадкоємцями свідоцтва про смерть 
спадкодавця нотаріус повинен витреб-
увати від органу державної реєстрації 
актів цивільного стану копію актового 
запису про смерть спадкодавця або 
повний витяг з Державного реєстру ак-
тів цивільного стану громадян щодо ак-
тового запису про смерть. Оскільки на 
теперішній час згідно зі статтею 46-1 За-
кону України «Про нотаріат» нотаріус під 
час вчинення нотаріальних дій обов’яз-
ково використовує відомості Державно-
го реєстру актів цивільного стану гро-
мадян, то вказану інформацію нотаріус 

може одержати безпосередньо з цього 
реєстру. Звертаємо увагу, що свідоцтва 
про смерть, видані органами, створени-
ми в порядку не передбаченому законо-
давством України на непідконтрольній 
території є недійсними (наприклад, ЛНР, 
ДНР тощо). Факт смерті спадкодавця у 
таких випадках встановлюється в судо-
вому порядку (стаття 317 ЦПКУ). Заява 
про встановлення факту смерті осо-
би на тимчасово окупованій території 
України, визначеній Верховною Радою 
України, може бути подана родичами по-
мерлого або їхніми представниками до 
суду за межами такої території України. 
На підставі рішення суду родичі помер-
лого звертаються до органу державної 
реєстрації актів цивільного стану для 
отримання свідоцтва про смерть. Про-
ведення зазначених дій здійснюється 
будь-яким відділом державної реєстра-
ції актів цивільного стану, що знаходить-
ся за межами непідконтрольної Україні 
території. При оформленні спадщини на 
підставі свідоцтв про смерть, виданих 
за межами непідконтрольної Україні те-
риторії, рекомендуємо також здійснюва-
ти перевірку їх дійсності за даними Дер-
жавного реєстру актів цивільного стану 
громадян.

При видачі свідоцтва про право на 
спадщину за законом нотаріус перевіряє 
наявність підстав для закликання до 
спадкування за законом осіб, які пода-
ли заяви про видачу свідоцтва (підпункт 
4.1 пункту 4 глави 10 розділу ІІ Порядку 
вчинення нотаріальних дій).

Доказом родинних та інших відносин 
спадкоємців зі спадкодавцем є: свідо-
цтва органів реєстрації актів цивільно-
го стану, повний витяг з реєстру актів 
цивільного стану громадян щодо акто-
вого запису, копії актових записів, копії 
рішень суду, що набрали законної сили, 
про встановлення факту родинних та ін-
ших відносин.

Слід зазначити, що нотаріуси з 
01.02.2017 р. отримали безпосередній 
доступ до Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян (наказ Міні-
стерства юстиції України від 26.12.2016 
р. №3773/5).

У разі невідповідності інформації у по-
даних документах та за даними реєстру, 
або взагалі відсутності необхідних ві-
домостей, нотаріус може направити 
до відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану громадян письмовий 
запит щодо витребування копії актового 
запису цивільного стану. Якщо один або 
кілька спадкоємців за законом позбав-
лені можливості подати документи, що 
підтверджують наявність підстав для 
закликання їх до спадкоємства за за-

коном, вони можуть бути за письмовою 
згодою всіх інших спадкоємців, які прий-
няли спадщину і подали докази родин-
них, шлюбних чи інших відносин зі спад-
кодавцем, включені до свідоцтва про 
право на спадщину (підпункт 4.5 пункту 
4 глави 10 розділу ІІ Порядку вчинення 
нотаріальних дій). У іншому випадку 
спадкоємець звертається до суду для 
підтвердження родинних відносин зі 
спадкодавцем.

Водночас, звертаємо увагу, що доку-
менти, видані на тимчасово окупованій 
території України з 27.04.2014 р., а в зоні 
проведення антитерористичної операції 
– з 18.11.2014 р., є недійсними.

Відповідно до статей 1268 та 1269 
ЦКУ прийняття спадщини здійснюється 
шляхом: подання заяви про прийнят-
тя спадщини; постійного проживання 
спадкоємця разом зі спадкодавцем на 
час відкриття спадщини, у разі якщо 
спадкоємець протягом строку, встанов-
леного для прийняття спадщини, не за-
явив про відмову від неї; малолітня, не-
повнолітня, недієздатна особа, а також 
особа, цивільна дієздатність якої обме-
жена, вважаються такими, що прийняли 
спадщину, крім випадків, встановлених 
частинами другою - четвертою статті 
1273 ЦКУ.

При зверненні спадкоємця у зв’язку 
з відкриттям спадщини нотаріус, серед 
іншого, вправі витребувати додаткові 
відомості щодо наявності/відсутності ін-
ших спадкоємців (осіб, які закликаються 
до спадкування) шляхом направлення 
запитів до уповноважених на те органів.

З огляду на те, що є труднощі в от-
риманні такої інформації на непідкон-
трольній Україні території, відомості про 
наявність/відсутність осіб, які постійно 
проживали, тобто були зареєстровані зі 
спадкодавцем на час відкриття спадщи-
ни зазначаються спадкоємцями у від-
повідних заявах.

При цьому, нотаріус має роз’яснити 
спадкоємцям положення статті 27 За-
кону України «Про нотаріат» щодо від-
повідальності за подання неправдивих 
відомостей, а також наслідки прийнят-
тя спадщини іншими спадкоємцями 
(за згодою спадкоємців або через суд) 
з урахуванням норм статті 1280 ЦКУ, 
яка передбачає порядок перерозподілу 
спадщини.

Білокуракинське бюро 
правової допомоги

ОФОРМЛЕННЯ СПАДКОВИХ ПРАВ НА МАЙНО, ЯКЕ ЗНАХОДИТЬСЯ 
НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
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переможе!

В понеділок, 3 вересня 2018 року 
в Білокуракинському професійному 
аграрному ліцеї відбулися урочистості, 
приурочені до Дня знань та початку но-
вого навчального року. Біля головного 
корпусу ліцею зібралися учні, їх батьки, 
викладачі, представники громадськості 
та духовенства.

На урочисту лінійку вишикувалися 
учні всіх 4 курсів навчання, викладачі, 
майстри навчання, вихователі, обслуго-
вуючий персонал. Імпровізована сцена 
прикрашена квітами, повітряними куля-
ми, ажурними стрічками. На повітрі май-

орить синьо-жовтий прапор.
Звучить Державний Гімн України. 

До учасників торжества звертається з 
привітанням директор ліцею Олег Олек-
сандрович Турчанніков. Він привітав 
усіх з початком нового навчального року 
і підкреслив, що в ліцеї сформувалася 
дружна сім’я однодумців, старанних уч-
нів, мудрих вихователів і майстрів нав-
чання, працьовитого техперсоналу. Всі 
вони готують грамотних фахівців для аг-
ропромислового комплексу Луганщини.

Цього року до навчального закладу 
прийшло 15 першокурсників. Їх на ліній-
ці вітали оплесками. Підкреслювалося, 
що викладачі, майстри навчання, вихо-
вателі зроблять все для того, щоб підго-
тувати кваліфіковані кадри для села.

Для учнів в ліцеї створені належні умо-
ви для навчання, проживання, харчу-
вання, відпочинку, організації дозвілля. 
Вся матеріально-технічна база підготов-
лена до нового навчального 
року, йде її постійне оновлен-
ня, проведені ремонти класів 
і гуртожитки, ліцей забезпече-
ний теплом. Він єдиний в об-
ласті організував триразове 
харчування для учнів.

Але, незважаючи на це, 
зазначив О.А. Турчанніков, є 
і серйозні проблеми з набо-
ром учнів. За останні роки 
він скоротився майже в три 
рази. Дається взнаки і склад-
на демографічна ситуація 
на селі. Але навіть в цих умовах ліцеї-
сти отримують якісну освіту трактори-
стів-машиністів сільського господар-
ства, кухарів-кондитерів. Тут готують 

також фахівців лісового виробництва, 
слюсарів по ремонту сільськогосподар-
ського обладнання, водіїв вантажного 
автотранспорту.

Зазначалося, що з 38 випускників лі-
цею минулого року 8 працевлаштовані, 
а 15 продовжили навчання в інститутах 
і коледжах. Це хороший показник успіш-
ності і якісної підготовки кадрів для села.

Серед позитивних факторів ефектив-
ної роботи ліцею слід зазначити серйоз-
ну фінансову підтримку держави і вели-
кий досвід роботи директора ліцею О.А. 

Турчаннікова. Навіть в самих складних 
ситуаціях він уміє знаходити правильні 
рішення проблем і забезпечити ефек-
тивну роботу ліцею. Він надає посильну 
допомогу дітям з багатодітних сімей і з 
окупованих територій в отриманні освіти 
та сільськогосподарських професій.

Учасником свята в ліцеї став і архі-
мандрит Володимир (Могильний) - бла-
гочинний Білокуракинського церковно 
округу. За останній час він бажаний гість 
в цьому навчальному закладі. Його за-
прошують на свята, різні заходи, щоб 
пізнати радість духовного спілкування 
і попросити благословення на важливі 
справи.

Батюшка привітав викладачів, учнів 
та їхніх батьків з початком нового на-
вчального року. Він побажав їм щастя, 
здоров’я, радості, а ліцеїстам і виклада-
чам - Божого благословення в навчанні і 
трудах на землі. Також архімандрит Во-
лодимир подарував ліцею ікони Господа 
Ісуса Христа і Божої Матері.

Беручи в дар ці святині, директор лі-
цею О.А. Турчанніков зазначив, що вони 
будуть розміщені на самому видному 
місці, щоб кожен міг помолитися, по-
просити Божої допомоги і заступництва, 
жити в серці з любов’ю, миром і добром.

Отець Володимир благословив усіх 
на добрі справи в новому навчально-
му році, побажав прожити його гідно, з 
вірою в Бога і любов’ю в серці.

Свято пройшло на великому патріо-
тичному підйомі. На ньому прозвучали 
вірші, пісні про велику любов до України, 
рідної землі, одвічному бажанні людей 
жити в світі.

Прес-служба 
Свято-Тихонівського храму 

смт Білокуракине

Білокуракинський аграрний ліцей. У шлях, освячений Богом

19 вересня 2018 року, в день споми-
ну чуда Архистратига Михаїла, що був 
у Хонех (Колоссах), в Свято-Тихонівсь-
кому храмі смт Білокуракине відбувся 
молебень.

Рано вранці дзвоновий благовіст по-
кликав віруючих до храму. Вони підхо-
дили до аналою, щоб поклонитися іконі 
Архистратига Михаїла, доторкнутися до 
ковчегу зі святими мощами преподоб-

номученика Афанасія Брестського і по-
просити допомоги і захисту в мирських 
справах, зміцнити силу і віру в торже-
ство миру, справедливості, добра.

Парафіяни ставили свічки своїм не-
бесним покровителям, подавали за-
писки за здоров’я своїх родичів, підно-
сили ємності з водою для освячення. 
Архімандрит Володимир (Могильний) 
- настоятель Свято-Тихонівського храму 

смт Білокуракине, зробив водосвятний 
молебень з акафістом Архистратигу 
Михаїлу.

Отець-батюшка прочитав молитву Ар-
хистратигу Божому Михаїлу і окропив 
тих, хто молився, святою водою.

Після закінчення молебню настоятель 
храму виголосив коротку повчальну 
проповідь, в якій розповів про славні чу-
деса Архистратига Михаїла, які і зараз 

не втратили своєї актуальності і сили в 
боротьбі за торжество правди і зміцнен-
ня православної віри.

Настоятель ознайомив прихожан з 
основними заходами духовного життя 
благочиння на поточний тиждень, а та-
кож звернувся з проханням взяти участь 
в зборі овочів для потреб Сіверодонець-
ко-Старобільської єпархії.

Прес-служба 
Свято-Тихонівського храму 

смт Білокуракине

СВЯТО АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА В БІЛОКУРАКИНЕ

21 вересня 2018 року, в день двунаде-
сятого свята Різдва Пресвятої Владичи-
ці нашої Богородиці і Приснодіви Марії 
в Свято-Тихонівському храмі смт Біло-
куракине відбулися духовні торжества.

Рано вранці дзвоновий благовіст по-
кликав віруючих до храму. Вони підходи-
ли до аналою, щоб поклонитися іконам 
Різдва Пресвятої Богородиці, святите-
ля Тихона Воронезького, Задонського 
чудотворця, доторкнутися до ковчегу зі 
святими мощами преподобномученика 
Афанасія Брестського. Молящі просили 
у них заступництва і покровительства, 
допомоги у вирішенні багатьох життєвих 
проблем.

Архімандрит Володимир (Могильний) 
- настоятель Свято-Тихонівського храму 
смт Білокуракине, благочинний Білоку-

ракинського церковного округу звершив 
Божественну літургію.

За богослужінням була вознесена су-
губа молитва за єдність Святої Церкви і 
про мир в Україні.

Після закінчення Божественної літургії 
настоятель храму виголосив проповідь 
на тему двунадесятого свята, привітав 
віруючих з великим святом, причасників 

- з Причастям Святих і Животворящих 
Христових Таїн.

Настоятель ознайомив прихожан з ос-
новними заходами духовного життя бла-
гочиння на поточний тиждень, а також 
привітав з минулим Днем народження 
трудівницю нашого храму О.М.Хмелен-
ко і вручив їй ікону.

В цей же день архімандрит Володи-
мир (Могильний) взяв участь в урочи-
стостях, які відбулися в храмі Різдва 

Пресвятої Богородиці села Бунчуківка.
Парафіяни та паломники взяли участь 

у водосвятному молебні, щоб освятити 
воду, пізнати на собі силу духовного і 
морального очищення. Його звершив 
настоятель цього храму ієрей Андрій 
Миронюк. Він же відправив у храмі Бо-
жественну літургію.

Прибуття на престольне свято архі-
мандрита Володимира парафіяни зу-
стріли радісно і попроси у нього благо-
словення.

По завершенні літургії духовенство, а 
саме: архімандрит Володимир (Могиль-
ний), ієрей Андрій Миронюк, а також 
протоієрей Віталій Моргунов, настоя-

тель храму прп. 
О л е к с а н д р а 
Свірського смт 
Лозно-Олексан-
дрівка та про-
чани здійснили 
Хресний хід до 
с таровинного 
храму Різдва 
Пресвятої Бого-
родиці, що гордо 
височіє на кру-
тому пагорбі.

Після закінчення Хресної ходи отець 
Володимир привітав ієрея Андрія і при-

хожан цього храму з престольним свя-
том, побажав усім присутнім допомоги 
і заступництва Цариці Небесної у всіх 
благих намірах.

Настоятель храму Різдва Пресвятої 
Богородиці отець Андрій Миронюк подя-
кував усім за участь в духовному святі і 
запросив на трапезу.

Слід також зазначити, що парафіяни 
храму з усією відповідальністю підійшли 
до підготовки престольного свята. Вони 
активно займалися благоустроєм тери-
торії храму, приготуванням смачної їжі. 
У цьому велика заслуга прихожан цьо-
го храму М.Т. Борцової, М.М. Непокри-
тої, Г.Н. Запорожець, О.Н. Забайрачної 
та інших, матеріальну підтримку надав 
керівник місцевого аграрного підприєм-
ства М.Г. Лавренко.

СВЯТО РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ


