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Громадська безпека і відбудова миру серед цілей 
«Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року»

вах децентралізації та інформатизації, економічне 
відновлення та сталий розвиток, підвищення без-
пеки життя та побудова миру.

Фінансове забезпечення Стратегії здійснювати-
меться за рахунок Державного фонду регіонально-
го розвитку, коштів галузевих (міжгалузевих) дер-
жавних цільових програм та бюджетних програм 
центральних органів виконавчої влади, що спрямо-
вуються на розвиток відповідної сфери у регіонах, 
субвенцій, інших трансфертів з державного бюдже-
ту місцевим бюджетам, коштів місцевих бюджетів, 
коштів міжнародної технічної допомоги, міжнарод-
них фінансових організацій, коштів інвесторів, як зо-
внішніх так і внутрішніх.

В цьому контексті, учасники колегії обговорили 
перші досягнення у напрямку відновлення та реабілі-
тації реального сектору економіки в регіоні. Зокрема, 
в рамках ініціативи ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду»  на реалізацію 21 проекту 
з енергоефективності з місцевих бюджетів та інших 
джерел у поточному році спрямовано близько 7 млн 
грн., ще  1,6 млн грн використано на заходи з під-
вищення якості житлово-комунальних послуг, забез-
печення житлом мешканців області у Біловодському, 
Новоайдарському та Троїцькому районах області.

За принципом співфінансування здійснюються 
п’ять інфраструктурних проектів вартістю більше 
68 млн грн., в рамках міжнародних проектів Євро-
союзу «Підтримка політики регіонального розвитку 
в Україні» та ПРООН «Економічне та соціальне від-
новлення Донбасу».

У сфері охорони здоров’я впроваджуються 18 про-
ектів вартістю близько 4 млн грн.

Підсумовуючи результати обговорення, голова об-
лдержадміністрації Ю.Гарбуз зазначив,  що Страте-
гія регіонального розвитку є саме тим документом, 
який дозволить чіткіше вибудувати систему взаємо-
відносин між різними рівнями влади, скоординувати 
зусилля всіх зацікавлених сторін для отримання сис-
темних змін у всіх сферах суспільного життя.

Члени колегії - заступники голови облдержадмі-
ністрації Володимир Гуц, Юрій Клименко, Роман 
Косинський, Ольга Лішик, керівники структурних 
підрозділів ОДА, районних держаних адміністра-
цій, районних військово-цивільних адміністрацій та 
міських рад, територіальних органів центральних 
органів виконавчої влади одностайно схвалили онов-
лену Стратегію розвитку Луганської області до 2020 
року.

29 жовтня голова Луганської обласної державної 
адміністрації – керівник обласної військово-цивіль-
ної адміністрації Юрій Гарбуз провів засідання коле-
гії облдержадміністрації.  

Основним питанням, розглянутим під час засідан-
ня, був проект Стратегії розвитку Луганської області 
до 2020 року, який  презентував Директор Департа-
менту економічного розвитку, торгівлі та туризму 
облдержадміністрації Андрій Скубак.

За словами доповідача, необхідність оновлення і 
актуалізації Стратегії зумовлена тим, що попередній 
її варіант, затверджений в період активних бойових 
дій на території області, не відповідав нагальним со-
ціально-економічним реаліям Луганщини.

Відповідно до розпорядження голови Луганської 
обласної державної адміністрації – керівника облас-
ної військово-цивільної адміністрації актуалізація 
здійснена за наступними напрямками: «Економіка 
і екологія», «Інфраструктура і система життєзабез-
печення», «Децентралізація та демократичне вряду-
вання», «Соціальна сфера і культура» та «Громад-
ська безпека і відбудова миру».

В оновленій Стратегії враховано наслідки прове-
дення АТО на території області та пов’язані з ними 
структурні зміни в економіці регіону, а також необ-
хідні  перетворення в контексті впровадження наці-
ональних реформ.

Андрій Скубак акцентував, що розробці Стратегії 
передувало масштабне обговорення цілей розвитку 
регіону під час виїзних засідань Комітету з актуалі-
зації Стратегії у містах та районах області.

За результатами обговорень стратегічними ці-
лями розвитку Луганської області визначено: від-
новлення критичної інфраструктури та послуг, 
підвищення спроможності місцевої влади в умо-
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації –

керівника обласної військово-цивільної адміністрації
від 21 вересня 2016 року № 550

Зареєстровано у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 29 вересня 2016 року за № 51/1561

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ ІЗ ЗУБНОГО 
ПРОТЕЗУВАННЯ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ 

РУБІЖАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві дер-
жавні адміністрації», керуючись абзацом п’ятим пункту 12 по-
станови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 
1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади 
та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (та-
рифів)», пунктом 9 розділу I Переліку платних послуг, які мо-
жуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони 
здоров’я, вищих медичних навчальних закладах та науково-до-
слідних установах, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 17 вересня 1996 року № 1138, з метою затвер-
дження економічно обґрунтованих тарифів на платні послуги із 
зубного протезування:

1. Затвердити тарифи на платні послуги із зубного протезу-

вання, що надаються комунальною установою Рубіжанська 
центральна міська лікарня (додаються).

2. Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування 
в газеті «Вісник Луганщини», але не раніше дня його державної 
реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у 
Луганській області.

3. Департаменту масових комунікацій облдержадміністрації   
(Бєлишев О.В.) забезпечити оприлюднення цього розпоряджен-
ня в газеті «Вісник Луганщини».

Голова обласної державної
адміністрації – керівник обласної
військово-цивільної адміністрації                       Ю.Г.ГАРБУЗ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної 
держадміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації 
21 вересня 2016 року № 550

Тарифи на платні послуги
із зубного протезування, що надаються комунальною установою 

Рубіжанська центральна міська лікарня
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УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

НАКАЗ
від 26 вересня 2016 року № 129-СЄВ

Зареєстровано у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 06 жовтня 2016 року за № 52/1562

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБЛАСНИЙ ВІДКРИТИЙ ФЕСТИВАЛЬ-
КОНКУРС УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТА ФОЛЬКЛОРУ «БАЙБАК-FEST» 

Відповідно до статті 6, пункту 1 частини першої статті 22, 
статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
статей 3, 7, 16, 18 Закону України «Про культуру», з метою збе-
реження самобутності українського народу, відродження його 
історичної свідомості та традицій, виховання національної сві-
домості у підростаючого покоління та залучення молоді до ви-
вчення та збереження фольклору як першооснови національної 
спадщини, а також дослідження, вивчення і відтворення най-
кращих зразків фольклорно-етнографічної спадщини свого 
краю,

НАКАЗУЮ:
1. Внести до розділу І Положення про обласний відкри-

тий фестиваль-конкурс української культури та фольклору 
«Байбак-fest», затвердженого наказом управління культури, на-
ціональностей та релігій Луганської обласної державної адмі-
ністрації від 30 серпня 2016 року № 114-СЄВ, зареєстрованого 
у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській 
області 15 вересня 2016 р. за № 48/1558, такі зміни: у пункті 1.2 
цифри «2017» замінити цифрами «2016».  

2. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування в 
газеті «Вісник Луганщини», але не раніше дня його державної 
реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у 
Луганській області.  

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.   

В. о. начальника   В.Ю.ВИБОРНИЙ

Головний спеціаліст відділу мистецтв,
культурно-освітньої та організаційно-
методичної роботи управління культури, 
національностей та релігій Луганської 
обласної державної адміністрації
«___» _______________ 2016 р.                             А.В.Торба

Начальник відділу мистецтв,
культурно-освітньої та організаційно-
методичної роботи управління культури, 
національностей та релігій Луганської 
обласної державної адміністрації
«___» _______________ 2016 р.                           Л.А.Румега

Головний спеціаліст-юрисконсульт
управління культури, національностей 
та релігій Луганської обласної 
державної адміністрації
«___» _______________ 2016 р.                     Д.О. Фоменко

В.о. директора Луганського обласного 
центру народної творчості
«___» _______________ 2016 р.  А.М. Филипська


