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Тука: «Я думаю, що смерті наших 
захисників і корупція абсолютно 
пов’язані між собою ланцюжки»

  10 грудня, у Луганській 
обласній ВЦА пройшла спільна 
прес-конференція керівника 
Луганської обласної ВЦА 
Георгія Туки та начальника 
Головного управління 
Національної поліції в 
Луганській області Юрія 
Покиньбороди. 
 Спікери розповіли про 
боротьбу з корупцією в 
Луганській області. 
 «Я думаю, що смерті 
наших захисників і корупція 
абсолютно пов’язані між 
собою ланцюжки. Один з 
прикладів. Проводилася таємна 
спецоперація. Був визначений 
час, у який на місці мала 
зібратися група військових, і в 
той самий час, у це саме місце 
прилетіло шість «Градів». Це 
був витік інформації.  Зараз 
можна казати про те, що 
інформація була продана, – 
наголосив Георгій Тука. – У 
Луганській обласній ВЦА 
активно працює управління 

внутрішнього аудиту, 
здійснюючи ряд перевірок 
організацій та установ по 
всій області. На жаль, я мушу 
констатувати, що не виявлено 
жодної організації чи установи 
без порушень. Я маю на увазі 
саме корупційні діяння. Наразі 
аудит працює згідно з моїм 
розпорядженням по районах 
регіону». 
    Тука додав, що у нього є великі 
питання до діяльності або 
бездіяльності Прокуратури, 
СБУ в Луганській області.
  «Чотири місяці я добивався 
зміни керівника Луганської 
міліції і нарешті мені це 
вдалося. Я зараз відчуваю 
себе абсолютно комфортно, 
працюючи з новим очільником 
поліції», – відзначивкерівник 
Луганської обласної ВЦА.  
 «Ми активно займаємося 
чисткою рядів Національної 
поліції. Буквально учора 
з моєї ініціативи під час 
перевірки фінансової 

діяльності фінвідділу 
обласного управління поліції 
була виявлена низка суттєвих 
недоліків. Зокрема, мені 
принесли документи згідно 
з якими було закуплено 
ноутбуки та принтери. Я 
сів, відкрив Інтернет. У 
результаті виявив, що сума 
перебільшена на 26 тис. грн. 
Зараз ініціюю розслідування, 
думаю, виявляться ще випадки 
розтрат, – повідомив начальник 
Головного управління 
Національної поліції в 
Луганській області Юрій 
Покиньборода. 

– На сьогодні я дав команду 
провести ревізію усіх 
кримінальних проваджень, 
які були припинені по 
економічному напрямі за 
останній рік. На цей час 
таких 298 справ. У мене є 
інформація, що провадження 
закривалися за гроші. У нас 
вже вивчено 137 кримінальних 
проваджень, з них по 113-
ти прийняті обґрунтовані 
рішення, а 24 ми направили 
до Прокуратури Луганської 
області для вирішення питання 
про відміну рішення із закриття 
цих проваджень». 

Перші керівники Луганської області 
взяли участь в XI Міжнародному 

економічному форумі 
«Відкритий Донбас»

 У містах Артемівську та 
Краматорську 9-10 грудня 
відбувся XI міжнародний 
економічний форум «Відкритий 
Донбас». 
У роботі форуму взяли участь 
голова Луганської обласної 
державної адміністрації - 
керівник обласної військово-
цивільної адміністрації Георгій 
Тука, перший заступник 
голови обласної державної 
адміністрації Єлизавета 
Пушко-Цибуляк, керівники 
структурних підрозділів 
облдержадміністрації та 
провідних підприємств області.

Також на форумі були 
представники поважних 
міжнародних організацій: 
голова Представництва ЄС 
в Україні Ян Томбінські, 
координатор системи ООН, 
постійний представник 
Програми розвитку ООН 
в Україні Ніл Вокер, 
надзвичайний і повноважний 
посол Естонії в Україні 
Сулев Канніке, генеральний 
консул Німеччини у Донецьку 
– Вольфганг Мьоссінгер, 
радник з питань відновлення 
та стабілізації Кунал Дхар, 
керівник торгово-економічного 

відділу Представництва ЄС 
в Україні Ніколас Бердж, 
президент торгово-промислової 
палати України Геннадій 
Чижиков, почесний консул 
України в Італії Марко Тозон, 
керівник проекту ПРООН 
«Економічне і соціальне 
відновлення Донбасу» Мустафа 
Саіт-Аметов.
У рамках заходу були порушені 
питання щодо перспективи 
відновлення та розвитку 
Донбасу, інструментів та 
механізмів його економічного 
зростання. Жвавий інтерес 
викликала тема можливої 
поглибленої і всеосяжної 
зони вільної торгівлі та що 
це може дати українському 
бізнесу, вирішення 
першочергових завдань бізнесу 
в контексті співробітництва з 
Європейським Союзом та щодо 

підтримки вітчизняного малого 
та середнього підприємництва, 
залучення інвестицій у 
промисловість та економіку.
Активно обговорювалися 
перспективи участі 
підприємств Луганської 
області: ПП «ІнтерГазСинтез», 
ПАТ «Пролетарій», ТОВ 
«Лисстальпром», ТДВ 
«Сєвєродонецький завод 
хімічного нестандартного 
обладнання», ТОВ «НВП 
«Зоря», ПАТ «Пролетарій» 
в інвестиційних проектах 
підприємств Донецької області. 
З консулом Німеччини 
Вольфгангом Мьоссінгером 
були розглянуті питання 
розширення співпраці 
німецьких підприємств 
і підприємства 
ПП«ІнтерГазСинтез» із 100 % 
німецькими інвестиціями.
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

НАКАЗ 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБЛАСНИЙ 

фЕСТИВАЛЬ НАЦІОНАЛЬНО-ЕТНІчНИх КУЛЬТУР 
«СУЗІР’Я ЗЛАГОДИ»

від 21 жовтня 2015 року № 98-СЄВ
Зареєстровано у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 30 жовтня 2015 року № 33/1493

   Відповідно до статей 6, 22, 41 Закону України «Про місцеві дер-
жавні адміністрації», Положення про управління культури, націо-
нальностей та релігій Луганської обласної державної адміністра-
ції, затвердженого розпорядженням голови Луганської обласної 
державної адміністрації від 24 липня 2013 р. № 987, з метою акти-
візації роботи з формування в суспільстві толерантного ставлення 
до представників різних національностей та етносів, збереження 
етнічної самобутності національних меншин регіону, виховання 
патріотизму на основі історії та культури рідного краю,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про обласний фестиваль національно-
етнічних культур «Сузір’я злагоди», що додається.

2. Наказ набирає чинності з дня його опублікування в Інформа-
ційному бюлетені Луганської обласної державної адміністрації – 
обласної військово-цивільної адміністрації «Вісник Луганщини», 
але не раніше дня його державної реєстрації у Головному терито-
ріальному управлінні юстиції у Луганській області.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконуючий обов’язки  
начальника управління                                        В.Ю. ВИБОРНИЙ    

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління культури,

національностей та релігій
Луганської обласної

державної адміністрації
21 жовтня 2015 року № 98-СЄВ

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОБЛАСНИЙ фЕСТИВАЛЬ НАЦІОНАЛЬНО-ЕТНІчНИх КУЛЬТУР

«СУЗІР’Я ЗЛАГОДИ»
Зареєстровано у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 30 жовтня 2015 року  № 33/1493

І. Загальні положення

1.1. Обласний фестиваль національно-етнічних культур «Сузір’я 
злагоди» (далі – Фестиваль) проводиться згідно із Цільовою об-
ласною програмою підтримки діяльності та розвитку культур 
національних меншин Луганської області на 2013-2015 роки, за-
твердженою рішенням Луганської обласної ради від 28 лютого 
2013 р. № 17/9.

1.2. Організаторами Фестивалю є управління культури, націо-
нальностей та релігій Луганської обласної державної адміністра-
ції та Луганський обласний центр народної творчості.

1.3. Метою Фестивалю є:
створення належних умов для ідеологічного відстоювання неза-
лежності української держави, громадянської гідності усіх націй, 
що проживають на Луганщині;
збереження історичної пам’яті українського народу та розвиток 
національних культур;
допомога національно-культурним товариствам у справі етномов-
ного, культурно-духовного відродження;
підтримка, розвиток та збереження скарбів національно-культур-
ної спадщини, звичаїв та побуту етнічних груп луганського краю;
сприяння збереженню міжнаціонального миру та міжконфесійної 
злагоди в області.

1.4. Завданнями Фестивалю є:
формування позитивного іміджу Луганщини як полікультурного 
краю;
виховання естетичних смаків, сприяння формуванню національ-
ної свідомості, патріотизму;
пропаганда через засоби мистецтва: національного одягу, уні-
кальних технік вишивки, художньо-прикладного мистецтва на-
ціональних груп населення, що проживають на території регіону;
зближення і пізнання культур, традицій етнічних груп, що насе-
ляють Луганщину;

вивчення та збереження багатовікової спадщини луганського 
краю, джерел автентичного фольклору в піснях, народному музи-
куванні, дійстві, костюмах, етнографічній атрибутиці;
привернення уваги молоді до етнографії, фольклору.

1.5. Інформація про проведення Фестивалю розміщується у засо-
бах масової інформації.

1.6. Склад організаційного комітету Фестивалю (далі – Оргкомі-
тет) затверджується наказом управління культури, національнос-
тей та релігій Луганської обласної державної адміністрації.

ІІ. Порядок проведення фестивалю

2.1. Фестиваль проводиться раз на рік восени.

2.2. Проведення Фестивалю передбачає участь національно-куль-
турних товариств області в організації  заходів, спрямованих на 
показ етнічного розмаїття Луганщини, гармонії співіснування різ-
них етносів, їх культурних і мистецьких здобутків.

2.3. Кандидати на участь у Фестивалі подають Оргкомітету запо-
внену заявку згідно з додатком до цього Положення.

2.4. Під час проведення Фестивалю кожне національно-культурне 
товариство презентує своє свято національної культури, в рамках 
якого відбуваються:
виставки образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва 
(вишивка, килимарство, ткацтво, мереживо, скульптура, живо-
пис, кераміка, випалювання, різьблення, художня обробка каме-
ню, дерева, металу, шкіри, виготовлення хатніх прикрас, іграшок 
та інших виробів);
виставка страв національних кухонь;
фотовиставка (культура, побут, традиції нації);
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концерт або театралізована вистава за участю самодіяльних ко-
лективів та окремих виконавців національно-культурних това-
риств області.

ІІІ. Умови участі у фестивалі

3.1.  До участі у заходах Фестивалю запрошуються самодіяльні 
колективи, окремі виконавці, майстри образотворчого, декоратив-
но-ужиткового та фотомистецтва, які представляють самобутню 
культуру етносів, що населяють Луганщину.

3.2. Кожне національно-культурне товариство (далі - учасник) 
готує концертну програму, яка включає в себе національну куль-
турну спадщину, невичерпні джерела фольклору, традиції, зразки 
сучасного мистецтва.

3.3. Творчу програму кожен учасник Фестивалю формує само-
стійно.

3.4. Умовою участі у Фестивалі є виконання заявленої програми 
«живим звуком» чи під фонограму «+». Для солістів-вокалістів 
та ансамблів допускається живий музичний супровід або якісна 
фонограма «-».

3.5. Пісенні твори виконуються українською, рідною мовою ви-
конавців або іншою з наданням перекладу на українську мову.

3.6. Оргкомітет Фестивалю залишає за собою право коригувати 
програму учасників.

3.7. Свято проводиться на безконкурсній основі. 

3.8. Пропозиції щодо участі у Фестивалі представників націо-
нально-культурних товариств направляються Луганському облас-

ному центру народної творчості за два тижні до його початку з 
таких питань:
форма і місце проведення, програма, сценарій, відповідальний за 
захід;
чи планується запрошення представників діаспори (кого, звідки);
потреба в експозиційних площах для виставок.

ІV. Нагородження

Учасники Фестивалю нагороджуються дипломами та пам’ятними 
подарунками.

V. Організаційно-фінансове забезпечення фестивалю

5.1. Луганський обласний центр народної творчості забезпечує 
організаційну та інформаційну підтримку Фестивалю.

5.2. Управління культури, національностей та релігій Луганської 
обласної державної адміністрації забезпечує роботу Оргкомітету.

5.3. Фінансування Фестивалю здійснюється за рахунок бюджет-
них асигнувань обласного бюджету передбачених на заходи в га-
лузі культури і мистецтв, та не виключає можливості залучення в 
установленому порядку інших надходжень, не заборонених чин-
ним законодавством України.

5.4. Витрати на проїзд, харчування учасників, оплата відряджень 
здійснюється за рахунок організацій, що здійснюють таке відря-
дження.

Виконуючий обов’язки начальника 
управління культури, національностей
та релігій Луганської обласної
державної адміністрації                                      В.Ю. ВИБОРНИЙ      

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації
від 26 жовтня 2015 року № 511

Зареєстровано у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 26 жовтня 2015 року за № 30/1490

ПРО ВВЕДЕННЯ ТИМчАСОВИх ОБМЕЖЕНЬ НА ТЕРИТОРІї СТАНИчНО-ЛУГАНСЬКОГО, 
НОВОАЙДАРСЬКОГО І ПОПАСНЯНСЬКОГО РАЙОНІВ

Відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміні-
страції», Тимчасового порядку контролю за переміщенням ociб, 
транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення 
у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого наказом 
першого заступника керівника Антитерористичного центру при 
Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на 
території Донецької та Луганської областей)     від 12.06.2015 № 
415ог (у редакції наказу першого заступника керівника Антитеро-
ристичного центру при Службі безпеки України (керівника Анти-
терористичної операції на території Донецької та Луганської об-
ластей) від 15 вересня 2015 року № 810ог), з метою недопущення 
проникнення осіб, які підозрюються у тероризмі та скоєні злочинів 
проти української державності, з території, непідконтрольної укра-
їнській владі, запобігання вчиненню терористичних актів, інших 
протиправних діянь, захисту життя та здоров’я громадян, еконо-
мічних інтересів держави, підтримки законності, вжиття заходів 
безпеки та громадського порядку під час роботи гуманітарно-ло-
гістических центрів, враховуючи погодження Антитерористичного 
центру при Службі безпеки України:

1. З 27 жовтня 2015 року і до окремого розпорядження на те-
риторії Станично-Луганського, Новоайдарського і Попаснянського 
районів, розташованої вздовж лінії зіткнення сторін між блокпос-

тами першого та другого рубежів, ввести тимчасові режимні об-
меження, заборонивши: 

перевезення зброї, боєприпасів, вибухівки, будь-яких засобів ак-
тивної оборони, а також носіння військової амуніції і спорядження 
без спеціальних дозволів;

носіння особами, крім військовослужбовців та працівників пра-
воохоронних органів, камуфльованого одягу; 

переміщення осіб без документів, що посвідчують особу, з 22.00 
до 05.00;

переміщення осіб без документів, що посвідчують особу, з 22.00 
до 05.00; 

рух транспортних засобів (крім спеціалізованої сільськогоспо-
дарської техніки, що проводить польові роботи) об’їзними шляха-
ми, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та проходять поза 
встановлених пунктів пропуску;

здійснення будь-яких польотів безпілотних, легкомоторних 
літальних апаратів та проведення відео-, кіно- та фотозйомок 
військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, вій-
ськової техніки, оборонних споруд та об’єктів, які залучені для 
проведення Антитерористичної операції;

скупчення колон транспортних засобів (більше п’яти одиниць), 
тривалі зупинки вантажних транспортних засобів, тракторів та 
іншої великогабаритної техніки на узбіччях доріг поза встановле-
них автомобільних стоянок;
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації
від 26 жовтня 2015 року № 515

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ щОДО ТОРГІВЛІ АЛКОГОЛЬНИМИ НАПОЯМИ НА 
ТЕРИТОРІї СТАНИчНО-ЛУГАНСЬКОГО, НОВОАЙДАРСЬКОГО І ПОПАСНЯНСЬКОГО РАЙОНІВ

використання в транспортних засобах, за винятком спеціально-
го призначення, будь-яких радіостанцій (крім зареєстрованих у 
встановленому порядку);

проведення туристичних екскурсій і походів, рибальства та по-
лювання;

відвідування лісових масивів (крім співробітників лісового гос-
подарства та посадових осіб, задіяних в проведенні робіт з техніч-
ного обслуговування об’єктів електро-, газо- і водопостачання).

2. Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування 
в інформаційному бюлетені «Вісник Луганщини», але не рані-
ше дня його державної реєстрації в Головному територіальному 
управлінні юстиції у Луганській області.

3. Департаменту масових комунікацій обласної державної ад-
міністрації (Денищенко Д.В.) вжити заходів щодо опублікування 
цього розпорядження в інформаційному бюлетені «Вісник Луган-
щини».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови обласної державної адміністрації Клименка 
Ю.Ю.

Голова обласної державної
адміністрації – керівник обласної
військово-цивільної адміністрації           Г.Б.ТУКА

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації
від 26 жовтня 2015 року № 514

ПРО ВИЗНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КЕРІВНИКА ОБЛАСНОї ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОї 
АДМІНІСТРАЦІї ВІД 29.04.2015 № 154 ЗІ ЗМІНАМИ, ТАКИМ, щО ВТРАТИЛО чИННІСТЬ

   Відповідно до Закону України «Про державне регулювання 
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів», керуючись пунктом 6 
частини першої статті 5 Закону України «Про військово-цивільні 
адміністрації», з метою зниження соціальної напруги на період 
проведення антитерористичної операції:

1. Розпорядження керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 29.04.2015 № 154 «Про встановлення обмежень 
щодо торгівлі алкогольними напоями», зі змінами, визнати таким, 
що втратило чинність.

2. Департаменту масових комунікацій обласної державної 
адміністрації (Денищенко Д.В.) вжити заходів щодо 
опублікування цього розпорядження в інформаційному бюлетені 
«Вісник Луганщини».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови обласної державної адміністрації Клименка 
Ю.Ю.

Голова обласної державної
адміністрації – керівник обласної
військово-цивільної адміністрації                                   Г.Б. ТУКА

   Відповідно до Закону України «Про державне регулювання 
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів», керуючись пунктом 6 
частини першої статті 5 Закону України «Про військово-цивільні 
адміністрації», враховуючи погодження Антитерористичного 
центру при Службі безпеки України, у зв’язку з необхідністю 
посилення безпеки та правопорядку в населених пунктах 
Луганської області, що знаходяться на лінії розмежування 
сторін, з метою недопущення випадків травматизму та загибелі 
військовослужбовців і цивільного населення:

1. Заборонити на період проведення антитерористичної 
операції на території Станично-Луганського, Новоайдарського і 
Попаснянського районів продаж алкогольних напоїв і речовин, 
вироблених на спиртовій основі (пиво, слабоалкогольні напої), 
військовослужбовцям.
 
2. Головам райдержадміністрацій – керівникам районних 
військово-цивільних адміністрацій забезпечити інформування 
суб’єктів господарювання на підзвітних територіях про заборону, 

встановлену цим розпорядженням.

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

4. Департаменту масових комунікацій обласної державної 
адміністрації (Денищенко Д.В.) вжити заходів щодо 
опублікування цього розпорядження в інформаційному бюлетені 
«Вісник Луганщини».

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови обласної державної адміністрації Клименка 
Ю.Ю.

Голова обласної державної
адміністрації – керівник обласної
військово-цивільної адміністрації                                   Г.Б. ТУКА
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації
від 30 жовтня 2015 року № 525

Зареєстровано у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 17 листопада 2015 року за № 35/1495
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБЛАСНУ ЕВАКУАЦІЙНУ КОМІСІЮ

   Відповідно до статті 6, частини другої статті 13, пункту другого 
статті 27, пункту 9 частини першої статті 39 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», пункту 10 частини першої 
статті 19, статті 33 Кодексу цивільного захисту України, Порядку 
проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 
жовтня 2013 р. № 841, з метою забезпечення своєчасного та 
ефективного планування, підготовки, організації та проведення в 
області заходів з евакуації:

1. Затвердити Положення про обласну евакуаційну комісію 
(додається).

2. Розпорядження набирає чинності з дня його 

опублікування в інформаційному бюлетені «Вісник Луганщини», 
але не раніше дня його державної реєстрації в Головному 
територіальному управлінні юстиції у Луганській області.

3. Департаменту масових комунікацій 
облдержадміністрації (Денищенко Д.В.) забезпечити 
оприлюднення цього розпорядження в інформаційному бюлетені 
«Вісник Луганщини». 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю 
за собою.

Заступник голови облдержадміністрації – 
виконуючий обов’язки голови                     Ю.Ю. КЛИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної 

держадміністрації – керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації

30 жовтня 2015 року № 525

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОБЛАСНУ ЕВАКУАЦІЙНУ КОМІСІЮ 

Зареєстровано у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 17 листопада 2015 року  № 35/1495

1. Обласна евакуаційна комісія (далі – Комісія) є 
тимчасовим органом, що створюється головою обласної державної 
адміністрації та йому підпорядковується, для вирішення питань 
планування, підготовки і проведення в області комплексу заходів 
з евакуації населення, вивезення матеріальних та культурних 
цінностей.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією 
та законами України, актами Президента України, Кабінету 
Міністрів України, іншими законодавчими актами України та цим 
Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:
планування, підготовка і проведення евакуації населення, 
матеріальних та культурних цінностей у разі загрози або 
виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий 
період;
планування прийому та розміщення евакуйованого населення 
та організація його всебічного життєзабезпечення, зберігання 
матеріальних та культурних цінностей;
підготовка населення до проведення заходів з евакуації, його 
навчання діям під час проведення евакуації;
керівництво роботою евакуаційних комісій районів, міст, об’єктів;
визначення зон можливих надзвичайних ситуацій на території 
області;
організація оповіщення підпорядкованих евакуаційних органів 
(міських, районних евакуаційних комісій та інших евакуаційних 
органів), населення про початок підготовки і здійснення заходів з 
евакуації при виникненні надзвичайних ситуацій;
підготовка підпорядкованих органів з евакуації до виконання 
завдань;
визначення та підготовка безпечних районів, придатних 
для розміщення евакуйованого населення та матеріальних і 
культурних цінностей;
взаємодія з органами управління і силами цивільного захисту 
щодо організації та проведення евакуаційних заходів на території 
області, міст, районів;
оцінка обставин, що склалися внаслідок виникнення надзвичайної 
ситуації, та підготовка пропозицій голові обласної державної 
адміністрації для прийняття рішення щодо проведення евакуації 
населення;
контроль за підготовкою та розподілом усіх видів транспортних 

засобів для забезпечення евакуаційних перевезень;
визначення станцій, місць для посадки (висадки) населення 
та маршрутів руху евакуйованого населення транспортними 
засобами і пішими колонами;
організація інформаційного забезпечення.

4.  Відповідно до покладених завдань, Комісія має право:
здійснювати контроль за плануванням, підготовкою і проведенням 
заходів з евакуації підпорядкованими їй органами з евакуації;
приводити у готовність всі підпорядковані органи з евакуації та 
керувати їх діями при здійсненні заходів з евакуації населення, 
матеріальних і культурних цінностей;
залучати під час проведення заходів з евакуації сили і засоби 
спеціалізованих служб цивільного захисту та координувати їх дії;
доводити керівникам евакуаційних органів і спеціалізованих 
служб цивільного захисту завдання щодо здійснення заходів з 
евакуації;
одержувати від місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності та підпорядкування матеріали 
і документи, необхідні для планування та організації заходів з 
евакуації;
заслуховувати керівників підпорядкованих органів з евакуації 
про хід виконання завдань щодо планування, проведення і 
забезпечення евакуаційних заходів на території області в мирний 
час і в особливий період;
відпрацьовувати та подавати голові обласної державної 
адміністрації пропозиції щодо матеріально-технічного та інших 
видів забезпечення проведення заходів з евакуації;
проводити з органами з евакуації навчання і тренування.

5. Комісія утворюється у складі: голови, заступників 
голови, секретаря, груп забезпечення евакуаційних заходів, а 
саме: зв’язку та оповіщення; обліку евакуйованого населення та 
інформації; транспортного забезпечення; організації розміщення 
евакуйованого населення у безпечному районі; охорони 
громадського порядку та безпеки дорожнього руху; медичного 
забезпечення; радіаційного, хімічного захисту та організації 
робіт з очищення територій від вибухонебезпечних предметів; 
матеріально-технічного забезпечення.
Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням 
голови обласної державної адміністрації.
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Головою Комісії є заступник голови обласної державної 
адміністрації, секретарем – співробітник структурного підрозділу 
обласної держадміністрації, що забезпечує реалізацію в межах 
законодавства державної політики у сфері цивільного захисту. 

6. Основні завдання групи забезпечення евакуаційних 
заходів:
розроблення розділу Плану евакуації населення з питань 
забезпечення підготовки і проведення евакуації за своїми 
напрямами і щорічне його коригування станом на 01 січня 
поточного року;
визначення сил і засобів, необхідних для забезпечення 
евакуаційних заходів за своїми напрямами, та подача заявок на 
поповнення недостатньої кількості технічних і матеріальних 
засобів;
організація забезпечення евакуаційних заходів і розміщення 
населення у безпечних районах;
узагальнення даних щодо переліку майна, яке підлягає вивезенню 
в безпечні райони розміщення;
повне і своєчасне забезпечення груп евакуаційної комісії усіма 
видами оснащення, обладнання робочих місць членів евакуаційної 
комісії для успішного виконання ними своїх обов’язків.

7. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, 
періодичність проведення яких визначається головою.
Засідання Комісії веде голова, у разі його відсутності – заступник 
голови.
У невідкладних випадках у складі Комісії утворюється оперативна 
група, що розпочинає роботу з моменту прийняття рішення про 
проведення евакуації населення.
За необхідністю, у разі приймання евакуйованого населення з 
інших областей та розміщення його у визначених безпечних 
районах, Комісія направляє  своїх представників для організації 
взаємодії, вирішення питань приймання, розміщення та 
життєзабезпечення евакуйованого населення, збереження 
матеріальних і культурних цінностей.

8. У межах повноважень Комісія приймає рішення шляхом 
відкритого голосування простою більшістю голосів членів 
Комісії, присутніх на засіданні, яке оформлюється протоколом, 
що підписується головою і секретарем Комісії. У разі рівного 
розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.
Контроль за виконанням рішень покладається на заступника 
голови і секретаря Комісії.
Рішення Комісії можуть надсилатися для відома та розгляду 
підпорядкованим органам з евакуації, місцевим органам 
виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та 
підприємствам, установам, організаціям.
У разі необхідності рішення Комісії реалізуються шляхом 
видання в установленому порядку розпоряджень голови обласної 
державної адміністрації.

9. Голова Комісії:
керує діяльністю Комісії, відповідає за виконання покладених на 
неї завдань;
здійснює контроль за створенням органів з евакуації в області, 
достатніх для проведення евакуації населення при виникненні 
надзвичайних ситуацій та прийому і розміщення евакуйованого 
населення, організації його життєзабезпечення в безпечних 
районах розміщення;
здійснює керівництво та контроль за виконанням органів з 
евакуації в області покладених на них завдань щодо планування, 
організації і здійснення заходів з евакуації населення, матеріальних 
і культурних цінностей при виникненні надзвичайних ситуацій, а 
також прийому і розміщення евакуйованого населення;
вносить пропозиції щодо чисельного та персонального складу 
Комісії, розподіляє обов’язки її членів, визначає завдання 
начальникам груп забезпечення Комісії;
забезпечує виконання завдань та функцій, покладених на Комісію.
10.  Заступник голови Комісії:
відповідає за своєчасність розроблення плану евакуації населення 
при виникненні надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків у 
мирний час і в особливий період та плану прийому і розміщення 
евакуйованого населення в населених пунктах області, а також 
щорічного коригування цих планів;
координує діяльність груп забезпечення, що входять до складу 
Комісії, а також організовує чергування членів Комісії;
організовує контроль за розміщенням евакуйованого населення 
в безпечних районах, здійсненням його життєзабезпечення і 
соціально-побутового обслуговування;
у разі відсутності голови Комісії виконує його обов’язки.

11.  Секретар Комісії забезпечує:
своєчасне доведення до керівників підпорядкованих органів з 
евакуації та інших виконавців рішень Комісії та розпоряджень 
голови Комісії;
збір і узагальнення інформації, що надходить до Комісії;
оформлення і реєстрацію документів Комісії.

12. Комісія щороку інформує обласну державну 
адміністрацію про стан планування евакуації, власної підготовки 
до виконання покладених на неї та інших віднесених до її 
компетенції завдань.

10. Побутове й транспортне забезпечення членів Комісії 
під час роботи в зоні надзвичайної ситуації організовується 
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування.

Керівник апарату                                                  Р.А. ХОЛОДЕНКО

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації
від 19 листопада 2015 року № 563

Зареєстровано у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 30 листопада 2015 року за № 37/1497

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТАРИфІВ НА СТАЖУВАННЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ У КОМУНАЛЬНІЙ 
УСТАНОВІ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ЦЕНТР  ПЕРВИННОї МЕДИКО –САНІТАРНОї ДОПОМОГИ»  

  Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України 
від 25 грудня 1996 р.
№ 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої 
влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін 
(тарифів)», від 17 вересня 1996 р. № 1138 «Про затвердження 
переліку платних послуг, які надаються в державних закладах 
охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти»:
1. Затвердити тарифи на стажування лікарів-інтернів, 
які закінчили державні вищі медичні заклади освіти на умовах 
контракту, у комунальній установі «Сєвєродонецький центр 
первинної медико-санітарної допомоги»  (додаються).

2. Розпорядження набирає чинності з дня його 
опублікування в інформаційному бюлетені «Вісник Луганщини», 
але не раніше дня його державної реєстрації в Головному 
територіальному управлінні юстиції у Луганській області.
3. Департаменту масових комунікацій 
облдержадміністрації  забезпечити опублікування цього 
розпорядження в інформаційному бюлетені «Вісник Луганщини». 

Голова обласної державної
адміністрації – керівник обласної
військово-цивільної адміністрації                                   Г.Б. ТУКА
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної 

держадміністрації – керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації

19 листопада 2015 року № 563

ТАРИфИ
НА СТАЖУВАННЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ, ЯКІ ЗАКІНчИЛИ ДЕРЖАВНІ 

ВИщІ МЕДИчНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ НА УМОВАх КОНТРАКТУ, У КОМУНАЛЬНІЙ УСТАНОВІ 
«СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОї МЕДИКО-САНІТАРНОї ДОПОМОГИ

Зареєстровано у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 30 листопада 2015 року за № 37/1497

№
з/п

Найменування спеціальності Тариф за послугу, грн за 
місяць без ПДВ  

1 2 3
1. «Загальна практика – сімейна медицина» 480,09

Керівник  апарату                                                                                             Р.А. ХОЛОДЕНКО

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації
від 20 листопада 2015 року № 566

ПРО ЗАБОРОНУ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИх ПУНКТІВ ЛУГАНСЬКОї ОБЛАСТІ, 
ЯКІ ЗНАхОДЯТЬСЯ В П’ЯТДЕСЯТИМЕТРОВІЙ СМУЗІ ВІД ЛІНІї ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ 

УКРАїНИ

   Керуючись пунктом 6 частини першої статті 5 Закону України 
«Про військово-цивільні адміністрації», враховуючи Закон 
України «Про використання земель оборони», розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року № 439-р 
«Про затвердження плану заходів щодо інженерно-технічного 
облаштування українсько-російського державного кордону, 
територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної 
операції та Автономної Республіки Крим», погодження 
Антитерористичного центру при Службі безпеки України, з 
метою посилення контролю за дотриманням прикордонного 
режиму, запобігання правопорушенням в межах прикордонної 
смуги і контрольованих прикордонних районів, в інтересах 
захисту національної безпеки на державному кордоні України, а 
також мінімізації ризиків виникнення терористичних загроз:

1. Заборонити використання земель на територіях Багачанської, 
Воєводської, Демино-Олександрівської, Лантратівської, 
Новознам’янської, Розсипненської сільських рад Троїцького 
району; Лозно-Олександрівської, Шарівської сільських 
рад Білокуракинського району; Ганусівської, Козлівської, 
Новобілянської, Танюшівської сільських рад Новопсковського 
району; Бараниківської, Городищенської, Нижньобараниківської 
сільських рад Біловодського району; Гераськівської, Кабичівської, 
Краснопільської, Просянської сільських рад Марківського району; 
Валуйської, Гарасимівської, Комишенської, Красноталівської, 
Талівської, Чугинської сільських рад Станично-Луганського 
району; Великоцької, Микільської, Морозівської сільських рад 
та Міловської селищної ради Міловського району Луганської 
області, що знаходяться у п’ятдесятиметровій смузі від лінії 
державного кордону України, по всій його протяжності, до 

нормативно-правового врегулювання зазначеного питання.

2. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати сільським 
головам, зазначеним у пункті 1 цього розпорядження, забезпечити 
у двотижневий строк інформування суб’єктів земельних відносин 
на підзвітних територіях про заборону, встановлену цим 
розпорядженням.

3. Луганському прикордонному загону Східного регіонального 
управління Державної прикордонної служби України (Андрушенко 
Є.Ю.) здійснити заходи щодо інженерного облаштування лінії 
державного кордону України у п’ятдесятиметровій смузі. 

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

5. Департаменту масових комунікацій обласної державної 
адміністрації (Денищенко Д.В.) вжити заходів щодо 
опублікування цього розпорядження в інформаційному бюлетені 
«Вісник Луганщини».

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови обласної державної адміністрації Клименка 
Ю.Ю.

Голова обласної державної
адміністрації – керівник обласної 
військово-цивільної адміністрації                                    Г.Б. ТУКА
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обласної державної адміністрації. Надруковано на технічному обладнанні Луганської ОДА.

-  головний спеціаліст – бухгалтер
 
Основні кваліфікаційні вимоги:
- вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня, визначені 
пунктом 11 Типового положення про бухгалтерську службу 
бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26.01.2011 № 59;
- вільне володіння державною мовою;
- володіння комп’ютером в обсязі користувача.

Відділ нормативно-правової та контрольної роботи
-  головний спеціаліст
Основні кваліфікаційні вимоги:
- вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного 
спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших 
сферах не менше 3 років;
- володіння комп’ютером в обсязі користувача.

Відділ правової допомоги та судової роботи
-  головний спеціаліст
Основні кваліфікаційні вимоги:
- вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного 
спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших 
сферах не менше 3 років;
- володіння комп’ютером в обсязі користувача.
Строк подання  заяв  - протягом 30 календарних днів з дня 
оголошення про проведення конкурсу.

Звертатися: Луганська обласна державна адміністрація, 
проспект Радянський, 59,  м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 
93405, кімната 2 (третій поверх),  тел.  (06452) 2-31-31, 2-31-03.

Додаткова інформація щодо основних функціональних 
обов’язків, розміру та умов оплати праці на вакантних посадах 
надається керівництвом Управління правового забезпечення  
Луганської обласної державної адміністрації.

ОГОЛОШЕННЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОГОЛОшУЄ КОНКУРС НА ЗАМІщЕННЯ ВАКАНТНИх ПОСАД

УПРАВЛІННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕчЕННЯ

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИчАЙНИх СИТУАЦІЙ

- головний спеціаліст відділу планування та координації дій в 
надзвичайних ситуаціях;
- головний спеціаліст відділу оповіщення і зв’язку;
- головний спеціаліст відділу цивільного захисту ; 
- головний спеціаліст (юрист) ;
- головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, звітності 
та господарського забезпечення.

Основні кваліфікаційні вимоги: 

- вища освіта  за освітньо-кваліфікаційним рівнем  спеціаліста 
або магістра за  напрямами підготовки «Цивільний захист», 
«Правознавство», «Бухгалтерський облік»;
- вільне володіння державною мовою;

- стаж роботи за фахом на державній службі не менше 1 року, або 
стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років;
- знання комп’ютера  та володіння ним в обсязі користувача;

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, 
розміру та умов оплати праці надається сектором кадрової роботи 
управління.

Строк подання заяв – 30 днів з дня оголошення про проведення 
конкурсу.

Звертатися: м. Сєвєродонецьк, проспект Радянський, буд. 54 – А, 
моб.тел. 050-348-69-00

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації
від 30 листопада 2015 року № 583

ПРО ВИЗНАННЯ ТАКИМ, щО ВТРАТИЛО чИННІСТЬ, 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОї ДЕРЖАВНОї АДМІНІСТРАЦІї 
– КЕРІВНИКА ОБЛАСНОї ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОї АДМІНІСТРАЦІї 

ВІД 08.10.2015 № 474 
   Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», Законом України «Про військово-цивільні 
адміністрації», враховуючи лист Ради національної безпеки 
і оборони України від 19.10.2015 № 2855/11-2-13, з метою 
приведення актів облдержадміністрації у відповідність до вимог 
чинного законодавства:

1. Розпорядження голови обласної державної адміністрації 
– керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 
08.10.2015 № 474 «Про відкриття дорожнього коридору «Луганськ 
– Станиця Луганська» для перетинання лінії зіткнення сторін у 
пішому порядку» визнати таким, що втратило чинність.

2. Департаменту масових комунікацій обласної держадміністрації 
(Денищенко Д.В.) вжити заходів щодо опублікування цього 
розпорядження в інформаційному бюлетені «Вісник Луганщини». 

Перший заступник голови, виконуючий
обов’язки голови облдержадміністрації – 
керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації                                            Є.М. ПУШКО-ЦИБУЛЯК


