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У 2015 році громадянам, які опинилися в 
скрутному матеріальному становищі, виплачено 

більше 3 млн. грн. допомоги із обласного бюджету

Шановні жителі Луганської області!

Прийміть найщиріші вітання з Новим 2016 роком!

     Це свято, коли уся родина в очікуванні новорічної ночі зби-
рається за щедрим столом. А як приємні кожному з нас передно-
ворічні пошуки ялинки, подарунків та ласощів для довгих свят. 
Я розумію, що сьогоднішні економічні складнощі вплинули на 
підготовку до свята, але головне, аби в цю новорічну ніч разом із 
вами були ваші рідні та найближчі друзі, щоб вони були здорові, 
сильні духом та були поруч як у скрутну хвилину, так і в хвилину 
радості. 

  Завершується один зі складніших років існування молодої 
української держави. Бо для історії 24 роки – це мить, а для нас, 
українців, – велика епоха здобутків та втрат, розчарувань та пере-
мог.

   Наша місія – повернути до життя обпалену війною Луган-
щину.  Це амбіційні та самовпевнені цілі. Я переконаний, що ми 
впораємося з відновленням пошкодженої та зруйнованої інфра-
структури й соціальної сфери. Ми наполегливо працюємо над 
розробкою проектів щодо залучення в область інвестицій, без 
чого неможливо відродити могутній промислово-економічний 
комплекс, забезпечити луганчан новими робочими місцями, а бю-
джети – надходженнями податків. 

  Я щирий у своїх бажаннях та помислах зробити якомога біль-
ше добрих справ для багатостраждальної луганської землі, для 
жителів Луганщини, яка була, є та завжди буде невід’ємною час-
тиною нашого спільного дому – України. Сподіваюся на ваші під-
тримку та розуміння.  

  Бажаю, щоб Новий рік приніс нам довгоочікуваний мир і гро-
мадянську злагоду, щоб ми врешті-решт відчули, що життя змі-
нюється на краще. 

  Бажаю вам у наступному році родинного благополуччя, здій-
снення всіх ваших мрій та задумів. Нехай оминають вас невдачі, 

негаразди та життєві труднощі! Хай доля подарує вам щастя, те-
пло і турботу любих вашому серцю людей, щиру підтримку ві-
рних та надійних друзів!  

З повагою

Голова Луганської обласної
державної адміністрації – 
керівник Луганської обласної
військово-цивільної адміністрації                                   Георгій Тука

На виконання рішення два-
надцятої сесії Луганської об-
ласної ради п’ятого скликання 
від 27.04.2007 № 12/8 „Про де-
легування Луганській обласній 
державній адміністрації повно-
важень з надання одноразової 
матеріальної допомоги гостро-
нужденим громадянам Луган-
ської області за рахунок коштів 
обласного бюджету” розпоря-
дженням голови облдержадмі-

ністрації від 29.08.2007 року 
№ 1093 затверджено склад Ко-
місії, Положення та Порядок 
надання одноразової матері-
альної допомоги особам, які її 
потребують, за рахунок коштів 
обласного бюджету.

Одноразова грошова допо-
мога є одним з видів адресної 
соціальної допомоги, що нада-
ється громадянам, які постійно 
проживають на території Лу-

ганської області та опинилися 
в скрутному матеріальному 
становищі через хворобу, сти-
хійне лихо, нещасний випадок, 
втрату близьких родичів тощо.

Грошова допомога надається 
не більше одного разу на рік з 
урахуванням доходів, матері-
ального становища заявників 
та їх сімей, причин скрутного 
матеріального становища та 
потреби в допомозі, а також ви-
ходячи з можливостей обласно-
го бюджету.

Протягом 2015 року допо-
мога на суму 3170,0 тис. грн  
призначена 757 громадянам, 

які постійно проживають в Лу-
ганській області та опинилися в 
скрутному матеріальному ста-
новищі через тривалу хворобу, 
воєнні дії, втрату близьких ро-
дичів тощо А саме, одноразова 
грошова допомога за рахунок 
коштів обласного бюджету на-
дана:
247 особам, у яких зруйновано 
житло;
42 родинам учасників АТО;
5 учасникам ЧАЕС;
216 тимчасово переміщеним 
особам.

У місті Лисичанську з 15 до 30 грудня в краєзнавчому музеї 
розгорнута виставка декоративно-прикладного мистецтва, при-
свячена різдвяним і новорічним святам – «Різдвяне диво». На 
виставці представлені роботи майстрів з міст Лисичанська, Сє-
вєродонецька, Рубіжного, Новопсковського та Новоайдарського 
районів.

З 19 грудня 2015 року до 10 січня 2016 року у Сєвєродонець-
кому обласному музичному училищі ім. С.Прокоф’єва для дітей 
Луганщини відбудеться показ новорічно-різдвяної вистава-казка 
«Подарунок Святого Миколая», яку підготував творчий колектив 
Луганського обласного академічного українського музично-дра-

матичного театру. Це дивовижна пригодницька історія, створена 
в кращих українських обрядових традиціях. Яскрава сценографія 
і костюми, цікава й повна фантазій режисура, талановита гра мо-
лодих акторів, – все це робить новорічне дійство видовищним і 
святковим, відкриваючи дітям світ прекрасного мистецтва театру.

Вистави відбудуться:
о 12:00 19, 22, 23, 24, 26 грудня 2015 року; 2, 8, 10 січня 2016 

року.
Квитки на виставу продаються в касі театру (вул. Леніна, 21) 

з 10:00 до 17:30, у нед. з 10:00 до 16:30, понеділок – вихідний; у 
день вистави – у Сєвєродонецькому обласному музичному учи-
лищі ім. С.Прокоф’єва за 2 години до вистави та супермаркеті 
«СІЛЬПО» на першому поверсі з 10:00 до 18:00.

Запрошуємо на новорічно-різдвяні вистави
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Юрій Клименко зустрівся з представниками 

проекту Програми розвитку ООН «Відновлення 
врядування та примирення на територіях, 

постраждалих від кризи в Україні»

В облдержадміністрації від-
булась зустріч заступника голо-
ви облдержадміністрації Юрія 
Клименка з представниками 
Програми розвитку ООН в 
рамках проекту «Відновлення 
врядування та примирення на 
територіях, постраждалих від 
кризи в Україні».

Це спільний проект Швей-
царського бюро співробіт-
ництва (SIDA), Посольства 
Королівства Швеції (SDC) 
та програми розвитку ООН 
(UNDP). Пріоритетним за-
вданням проекту є посилення 
можливостей місцевих органів 
влади для покращення якості 
надання послуг та залучення 
громадян до спільного при-
йняття рішень. На першому 
етапі він охоплюватиме 7 міст і 

районів, а також 2 села в Луган-
ській області.

«У першу чергу цікавим для 
обласної влади та місцевих 
громад може бути досвід ООН 
з примирення, якій набутий 
організацією в численних мі-
сіях в усьому світі» – зазначив 
Ю.Клименко під час зустрічі.

Менеджер проекту Анатолій 
Соловйов зауважив, що досяг-
нення цілей примирення пла-
нується через реалізацію низки 
заходів, зокрема підтримку все-
бічного відновлення функцій 
влади та підвищення ефектив-
ності врядування та громад-
ських рад при органах місцево-
го самоврядування, організацію 
тренінгів для місцевої влади з 
операційних процедур з ураху-
ванням різних управлінських 

задач, функцій та цілей, прове-
дення інформаційних кампаній 
з найактуальніших тем, зокре-
ма, з децентралізації.

Радник з питань примирення 
та соціальної єдності Тетяна 
Шапковська додала, що в об-
ласті проектом передбачається 
створити на конкурсній основі 

2 бюро консультацій громадян, 
які б змогли в якості незалеж-
них незаангажованих структур 
допомогти населенню орієнту-
ватися у післяконфліктний час, 
відновити довіру до органів 
влади та громади, надати соці-
альну, юридичну та психологіч-
ну допомогу.

Елеонора Поліщук: «Уся відповідальність за 
організацію призначення житлових субсидій 

покладена на керівників місцевих органів влади»

Про систему надання субси-
дій на сплату житлово-кому-
нальних послуг розповіла на 
сьогоднішньому брифінгу для 
ЗМІ директор Департаменту 
соціального захисту населення 
Луганської облдержадміністра-
ції Елеонора Поліщук.

Вона зазначила, що порядок 
призначення субсидій постійно 
вдосконалюється та спрямо-
ваний на посилення адресно-
го підходу до проблем кожної 
сім’ї. Лише в цьому році поря-
док змінювався шість разів.

Так, сьогодні з метою спро-
щення призначення житлових 
субсидій громадянам України 

можна заповнювати та реєстру-
вати документи в електронному 
вигляді на сайті Міністерства 
соціальної політики України 
(www.subsidii.mlsp.gov.ua).

Елеонора Поліщук нагада-
ла, що пакет документів для 
оформлення субсидій скороче-
ний та спрощений до мінімуму: 
треба лише заповнити заяву та 
декларацію про доходи. При 
чому у декларації треба вказа-
ти лише вид доходу, наприклад, 
заробітна плата, пенсія, стипен-
дія та організацію, що сплачує 
ці кошти.

З 1 травня поточного року 
кількість субсидій значно 

збільшилася: вже звернулися 
майже 137 тис. сімей. У ми-
нулому році в опалювальний 
період одержувачами субсидій 
було 33 тис.сімей.

За 11 місяців поточного року 
субсидії профінансовано на 
233,5 млн грн, середній роз-
мір призначених у листопаді 
субсидій склав 916,27 грн. А 
середній відсоток оплати за 
житлово-комунальні послуги в 
Україні з урахуванням наданої 
сім’ї субсидії складає 7,7 відсо-
тки від доходу.

Елеонора Поліщук зауважи-
ла, що однією з головних про-
блем у процесі оформлення 
субсидій, що впливає на швид-
кість їх надання, є нерозбірливе 
написання нашими громадяна-
ми даних у документах, заявах 
і деклараціях. І ще раз наголо-
сила, що писати та заповню-

вати документи слід чітко та 
зрозуміло, аби не було ніяких 
неточностей.

Крім цього, директор Депар-
таменту соціального захисту 
населення ОДА торкнулася 
питання надання субсидій на 
придбання твердого побутово-
го пічного палива та зжиженого 
газу. За 11 місяців 2015 року на 
цей вид субсидій в області вже 
виплачено майже 3 млн грн 
2115 сім’ям. Середній розмір 
склав 1375 грн.

«Сьогодні в процесі при-
значення житлових субсидій 
населенню залучені декілька 
організацій, і не тільки органи 
соціального захисту. Тому, уся 
відповідальність за організацію 
цієї роботи покладена на керів-
ників місцевих органів влади», 
– підсумувала Елеонора Андрі-
ївна.

Державний архів Луганської області відзначив 
свою 90-ту річницю від дня створення

23 грудня, у залі засідань Лу-
ганської обласної ВЦА відбув-
ся урочистий захід для людей, 
які своєю щоденною, наполе-
гливою, творчою працею забез-
печують надійне збереження й 
збільшення Національного ар-
хівного фонду України. Зустріч 
обумовлена тим, що 24 грудня 
архівісти відзначають своє про-
фесійне свято, а архівісти Лу-
ганщини ще й 90-ту річницю 
від дня створення Державного 
архіву Луганської області.

«Архівна галузь Луганщи-
ни має свою 90-річну історію 
і зберігає всі культурні та цінні 
надбання області. Луганський 
обласний архів був створений 
1925 року. Щоб стати істори-

ко-архівною та науково-дослід-
ною установою, він пройшов 
непростий шлях свого станов-
лення», – розповіла директор 
Державного архіву Луганської 
області Катерина Безгинська.

Завдяки професійній діяль-
ності архівістів став можливий 
доступ до документальної бази 
досліджень, минулого України 
та історичної правди і спра-
ведливості. Вони допомагають 
згадати забуті імена, неуперед-
жено оцінити важливі події, 
які відбувалися в минулому, а 
тисячі громадян мають можли-
вість одержати документальні 
підстави для захисту своїх кон-
ституційних прав.

Привітала архівістів області 
зі святом заступник голови Лу-
ганської облдержадміністрації 
Ольга Лішик.

«Ми всі розуміємо, що пра-
цівники архівних установ – це 
ті люди, які дійсно знають ми-
нуле. Російська Федерація сво-
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єю агресією активно займаєть-
ся підміною історичних понять. 
Ви як працівники архівних 
установ знаєте, що ми завжди 
були Україною, і навіть зміна 
статей у Вікіпедії не змінить це, 
– відзначила Ольга Лішик. – На 
жаль, у нас залишилося багато 
пам’яток з Національного архі-
ву на окупованій території, які 
на сьогодні не можливо дістати. 
Я дуже сподіваюся, що люди, 

які користуються цим архівом, 
зараз все-таки збережуть його. 
Я вітаю вас зі святом і бажаю, 
щоб робота приносила вам ра-
дість».

«Для нас минулий рік був 
непростий, як і для всіх. Не 
зважаючи на це, ми виконали 
практично все, що планували 
собі на 2015 рік. Одним із го-
ловних досягнень у цьому році 
стало видання анотованого ре-

єстру опису архівних фондів 
Луганської області дореволю-
ційного періоду. Робота над 
цим виданням велася протягом 
кількох років. У ньому вміщено 
всі матеріали і документи про 
те, яким було життя регіону 
у дореволюційний період. Це 
гарний довідник, який допо-
може науковцям, студентам, 
журналістам, – всім тим, хто 
цікавиться історією регіону, – 

сказала Катерина Безгинська. 
– Я хочу висловити слова вдяч-
ності всім архівістам і ветера-
нам архівної служби Луган-
щини за вашу нелегку, часом 
непомітну, але таку важливу 
працю».

Кращих працівників архів-
ної галузі було нагороджено 
листами подяки та грамотами 
Луганської обласної військово-
цивільної адміністрації.

Тука завітав на новорічну виставу до 
школи-інтернату

24 грудня, у Сєвєродонецькій 
обласній загальноосвітній шко-
лі-інтернаті пройшла вистава 
«Новорічна казка», яку поста-
вили вихованці закладу.

На прем’єру до дітлахів заві-
тав керівник Луганської облас-
ної ВЦА Георгій Тука.

Він привітав їх з наступаю-
чими новорічними святами та 
подарував великий плазмовий 
телевізор.

«Я хочу подякувати вам за 
таке чудове свято, яке ви орга-
нізували. Уявляю, скільки зу-
силь ви доклали, щоб показати 
нам цю виставу. Ми, дорослі, 
будемо намагатися зробити все, 
щоб ваше дитинство тривало 
якнайдовше. З наступаючим 
Новим роком вас», – звернувся 
до дітей Георгій Тука.

«Я думаю, справедливо буде, 
якщо цей телевізор отримає 

клас, який матиме найкращі 
оцінки за перше півріччя, – ска-
зала директор Сєвєродонецької 
школи-інтернату Олена Левос-
таєва. – Дякую всім благодій-
никам за подарунки і допомо-
гу, яку надавали нам протягом 
року».

Після вистави директор 
школи-інтернату провела для 
очільника області екскурсію за-
кладом. Вона розповіла, що під 
час бойових дій 1 липня у шко-
лу потрапив снаряд. Постраж-

дав шкільний музей і 154 вікна, 
які просто розлетілися. Завдяки 
допомозі підприємців вдалося 
швидко все відновити.

Г.Тука був приємно здивова-
ний кількістю класів з інтерак-
тивними дошками.

«Таких шкіл-інтернатів, як 
наша, не в кожній області мож-
на зустріти», – похвалилася 
Олена Валер’янівна.

Шановні представники громадськості!
Інформуємо вас, що установчі збори з формування нового 

складу громадської ради при Луганській облдержадміністрації 
відбудуться 26 грудня 2015 року об 11 годині в залі засідань об-
лдержадміністрації (м. Сєвєродонецьк, просп. Радянський, 59, 
2-й поверх).

Контактний телефон: 099-129-75-22.
Реєстрація учасників установчих зборів триватиме з 10:15 до 
10:45.
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- Начальника планово-економічного відділу
Основні вимоги:
- вища економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

магістра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах 

не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в 
інших сферах економіки не менше 5 років;

- післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного 
управління за відповідною спеціалізацією.

- Головний спеціаліст відділу позашкільної освіти, вихован-
ня та інтернатних закладів 

Основні вимоги: 
- вища освіта відповідного професійного спрямування за освіт-

ньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

-  стаж роботи за фахом на державній службі на посаді про-
відного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом у 
сфері освіти відповідного професійного спрямування не менше 3 
років, виходячи із виконання структурним підрозділом основних 
завдань та функцій;

- післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного 
управління за відповідною спеціалізацією.

Строк подання заяв - один місяць з дня опублікування оголошення.

Звертатися:  Департамент освіти і науки Луганської облас-
ної державної адміністрації, 93411, Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, вул. Вілєсова, 10. 

ОГОЛОШЕННЯ
ЛУГаНСьКа ОбЛаСНа ДЕРжаВНа аДмІНІСТРацІя 

ОГОЛОШУє КОНКУРС На ЗамІщЕННя ВаКаНТНих ПОСаД

ДЕПаРТамЕНТ маСОВих КОмУНІКацІй 
ЛУГаНСьКОї ОбЛаСНОї ДЕРжаВНОї аДмІНІСТРацІї 

- головного спеціаліста – юрисконсульта інформаційно-
аналітичного відділу управління комунікацій з громадськістю 
на період відпустки по догляду за дитиною основного 
працівника
Основні вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста за напрямами підготовки «Правознавство», 
«Правоохоронна діяльність» післядипломна освіта у сфері 
управління: магістр державного управління за відповідною 
спеціалізацією.
Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного 
спеціаліста не менше 3 років, або стаж роботи за фахом на 
державних підприємствах не менше 5 років;
- головного спеціаліста відділу взаємодії із засобами масової 
інформації управління інформаційної діяльності 
Основні вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста за напрямами підготовки «Політологія», 
«Соціологія», «Правознавство», «Історія», «Філологія», 
«Журналістика», «Видавнича справа та редагування»; 
післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного 
управління за відповідною спеціалізацією.
Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного 

спеціаліста не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших 
сферах економіки не менше 3 років при необхідності, виходячи із 
виконання Відділом основних завдань та функцій;

- головного спеціаліста відділу державної інформаційної 
політики, фінансового та кадрового забезпечення управління 
інформаційної діяльності  
Основні вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста за напрямами підготовки «Політологія», 
«Соціологія», «Правознавство», «Історія», «Філологія», 
«Журналістика», «Видавнича справа та редагування», 
«Бухгалтерський облік», «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», 
«Управління персоналом та економіка праці»; післядипломна 
освіта у сфері управління: магістр державного управління за 
відповідною спеціалізацією.

Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідно-
го спеціаліста не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших 
сферах економіки не менше 3 років при необхідності, виходячи із 
виконання Відділом основних завдань та функцій.

Документи приймаються впродовж 30 днів з дня опубліку-
вання оголошення за адресою: м.Сєвєродонецьк, просп.Ра-
дянський, 59, третій поверх, кабінет № 4.

ДЕПаРТамЕНТ ОСВІТи І НаУКи 
ЛУГаНСьКОї ОбЛаСНОї ДЕРжаВНОї аДмІНІСТРацІї  

ДЕПаРТамЕНТ РЕГІОНаЛьНОГО РОЗВиТКУ, 
ПРОмиСЛОВОСТІ, ІНфРаСТРУКТУРи Та ЕНЕРГОЗбЕРЕжЕННя

- головного спеціаліста - юрисконсульта;
- головного спеціаліста відділу організаційного та фінансового 
забезпечення;
- головного спеціаліста відділу регіональних програм 
управління розвитку інфраструктури;
- головного спеціаліста відділу реалізації проектів управління 
розвитку інфраструктури;
- головного спеціаліста відділу енергозбереження управління 
промисловості, енергетики та енергозбереження;
- головного спеціаліста відділу дорожнього господарства 
управління транспорту та зв’язку управління транспорту, 
зв’язку та дорожнього господарства.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів: 
- вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, 

магістра за напрямами підготовки «Інженерія», «Природничі нау-
ки», «Економіка та підприємництво», «Металургія та матеріалоз-
навство», «Машинобудування та металообробка», «Енергетика та 

енергетичне машинобудування», «Хімічна технологія та інжене-
рія», «Будівництво», «Документознавство та інформаційна діяль-
ність», «Промислове і цивільне будівництво», «Юриспруденція», 
«Транспортні технології»; 

- вільне володіння державною мовою; 
- вміння роботи за комп’ютером на рівні впевненого користу-

вача; 
- стаж роботи за фахом на державній службі не менше 1 року 

або в інших сферах не менше 3 років.

Термін подачі документів - 30 днів від дати виходу оголошення.
Телефон для довідок (06452) 4-24-65.

Звертатися: Департамент регіонального розвитку, промис-
ловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської об-
ласної державної адміністрації (м. Сєвєродонецьк, проспект 
Радянський, 59 (другий поверх).


