Звіт про роботу Біловодської селищної ради та її виконавчого комітету
за 2019 рік
У 2019 році відділами, управліннями Біловодської селищної ради,
виконавчим комітетом, підприємствами, установами, організаціями
Біловодської громади проводилася робота по забезпеченню виконання
Програми соціально-економічного розвитку Біловодської об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік та основних її завдань – дотримання
соціальних стандартів, ефективного використання наявного ресурсного та
фінансового потенціалу.
Діяльність працівників селищної ради і депутатів є відкритою та
прозорою. Селищна рада працює у складі 26 депутатів, що в повній мірі
забезпечує ефективну роботу представницького органу. У 2019 році
відбулось 16 сесійних засідань, на яких радою прийнято 1329 рішень.
З метою формування нормативно-правової бази роботи селищної ради,
сприяння розвитку об’єднаної територіальної громади та забезпечення
сталого функціонування об’єктів соціально-культурного призначення,
прийнято ряд ключових документів:
- Стратегію розвитку Біловодської ОТГ до 2023 року;
- Програму соціально-економічного розвитку Біловодської селищної
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік;
- Бюджет Біловодської селищної ради на 2019 рік;
- 28 цільових програм різного спрямування (у сферах охорони здоров’я,
освіти, культури, спорту, соціального захисту, житлово-комунального
господарства, енергозбереження, екології).
У 2019 році відбулось 27 засідань виконавчого комітету селищної ради,
за результатами яких прийнято 539 рішень з питань адміністративних
стягнень, присвоєння поштових адрес, видачі дублікатів свідоцтва права
власності тощо.
До селищної ради надійшло 1263 звернення. В загальній кількості 60 %
питань стосуються земельних відносин, 20 % - соціального захисту.
Згідно затвердженого графіку, впродовж року здійснено 11 виїзних
прийомів селищного голови, де було порушено 76 питань – надання
фінансової та медичної допомоги, виплата соціальних допомог, земельні
питання, експлуатація та ремонт житлового фонду, покращення водо- та
електропостачання та інші.
За результатами розгляду позитивно вирішено 942 звернення (75 %),
надано роз’яснень на 231 звернення, перебуває в стадії розгляду – 90
звернень, відмов у задоволенні звернень не було.
Станом на 01.11.2019 року чисельність наявного населення
Біловодської ОТГ становила 22,9 тис. осіб, з яких 8,3 тис. осіб (36% від
загальної чисельності громади) мешкають у селищі Біловодськ, 14,6 тис.
осіб – у сільській місцевості.

Фінансово-бюджетна політика
Бюджет Біловодської селищної об’єднаної територіальної громади на
2019 рік затверджено рішенням сесії селищної ради №20/9 від 19.12.2018
року (зі змінами та доповненнями).
Надходження до бюджету. За 2019 рік до загального фонду бюджету
отг смт. Біловодськ надійшло 95 851,4 тис.грн. податків, зборів та інших
обов’язкових платежів, що становить 106,8 % до затвердженого плану з
урахуванням внесених змін. В порівнянні з підсумками 2018 року,
надходження збільшено на 13 678,9 тис.грн. (або на 16,6 %).
Трансферти з державного бюджету до загального фонду місцевого
бюджету профінансовані в обсязі 152 946 тис.грн., в тому числі:
- базова дотація – 76 190,9 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури ОТГ – 12 124,7 тис.грн.;
- освітня субвенція – 48 743,8 тис.грн.;
- медична субвенція – 15 886,6 тис.грн.
Трансферти з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам до
загального фонду бюджету отг смт. Біловодськ профінансовані в обсязі
87 354,8 тис.грн., в тому числі:
- дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з
державного бюджету – 314,7 тис. грн.;
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за
рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 15 357,6
тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій
населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним
будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових
відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення,
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової
енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг,
що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 18 181,8 тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій
населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету –
518 тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми,
малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям,
тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату,
допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок

психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній
особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету – 41 965,9 тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" , оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини
в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 674,4 тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 404,3 тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету – 495,9 тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету – 586,3 тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у
сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 5 164,6
тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 192,8 тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських
засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції
з державного бюджету – 204,9 тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на
розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету – 584,1 тис.грн.;
- інші субвенції з місцевого бюджету – 1 674,6 тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на
підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету – 1 034,9 тис.грн.
Основним бюджетоутворюючим джерелом бюджету отг смт. Біловодськ
залишається податок та збір на доходи фізичних осіб, частка якого в
структурі доходів загального фонду становить 59,1 %. Всього у 2019 році
мобілізовано до місцевого бюджету податку 56 672,3 тис.грн., що становить
108,6 % до затверджених показників з урахуванням внесених змін.
У наповненні доходної частини місцевого бюджету єдиний податок
складає 21,2 %. У 2019 році надійшло податку 20 278,1 тис.грн.
Питома вага податку на майно в структурі доходної частини складає
16,4 % доходів загального фонду. У 2019 році податку надійшло 15 700,6
тис.грн.

Видатки бюджету. Видаткову частину загального фонду бюджету отг
смт. Біловодськ
виконано на 91,7 %. При затвердженому плані з
урахуванням змін 287 443,8 тис.грн. видатки склали 263 452,6 тис.грн.
Найбільшу частину бюджету (по загальному фонду) займають видатки
на утримання закладів освіти – 35,6 % (93 825 тис.грн.), на соціальний захист
населення – 26,4 % (69 518,3 тис.грн.), охорону здоров’я – 14,8 % (39 037,2
тис.грн.)
В загальній сумі видатків (без урахування субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на соціальний захист населення) захищені
статті складають 89,3 % (180 583,3 тис.грн.), головні з них – це заробітна
плата з нарахуваннями - 75 % (151 568,4 тис.грн.), енергоносії - 9,9 %
(20 124,7 тис.грн.), продукти харчування - 1,6 % (3 157,3 тис.грн.),
трансферти населенню - 1,6 % (3 385,9 тис.грн.), видатки на медикаменти 1,2 % (2 346,9 тис.грн.)
Видаткова частина спеціального фонду бюджету отг смт. Біловодськ
(без урахування власних надходжень бюджетних установ) виконана в сумі
61 590,6 тис.грн. що становить 60 % до затвердженого плану з урахуванням
внесених змін.
Інвестиційна діяльність та міжнародна співпраця
З метою підтримки розвитку інфраструктури громади активно ведеться
робота по залученню коштів державного, обласного, місцевого бюджетів та
коштів міжнародних організацій.
У 2019 році за рахунок залучених у 2017 році коштів обласного
бюджету завершено роботи з капітального ремонту Біловодського КЗДО № 4
загальною вартістю понад 12,2 млн.грн. та капітального ремонту
Біловодського КЗДО №3 вартістю 8,6 млн.грн.
За кошти Державного фонду регіонального розвитку, які було залучено
в 2018 році, завершено реалізацію проєкту «Реконструкція спортивного
майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям по вулиці
Центральна, 93, смт Біловодськ, Луганської області» загальною вартістю 4
млн.грн., у тому числі 2 млн.грн. – у 2019 році.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету на формування
інфраструктури ОТГ на 2019 рік реалізовано 6 проєктів на загальну суму
12 392,4 тис.грн., з яких кошти субвенції становлять 12 124,7 тис.грн., кошти
бюджету громади – 267,7 тис.грн.:
- «Капітальний ремонт сільської лікарської амбулаторії в с. Данилівка,
вул. Садова, 4 Біловодського району Луганської області» вартістю 726,1
тис.грн. В рамках проєкту здійснено внутрішній ремонт приміщень
амбулаторії;
- «Розбудова системи поводження з твердими побутовими відходами на
території Біловодської ОТГ на базі комунального підприємства «Біловодське
РЕП» вартістю 1512,8 тис.грн. В рамках проєкту побудовано 58 майданчиків
для збирання відходів в 26 населених пунктах громади та придбано 26
контейнерів;

- «Капітальний ремонт віконних та дверних заповнень Бараниківського
сільського Будинку Культури по вул. Миру,22 в с. Бараниківка Біловодського
району Луганської області» вартістю 700,4 тис.грн;
- «Придбання комунальної спецтехніки для КП "Біловодське ремонтноексплуатаційне підприємство» для обслуговування населення Біловодської
ОТГ» вартістю 1088,8 тис.грн. В рамках проєкту придбано 8 одиниць
спецтехніки;
- «Капітальний ремонт системи опалення Новоспасівської філії
Біловодського опорного закладу загальної середньої освіти розташованої за
адресою: вул. Комарова, 13 с. Плугатар, Біловодського району Луганської
області» вартістю 1014,2 тис.грн;
- «Капітальний ремонт автомобільних доріг за адресою смт Біловодськ
вулиця Біловодська та вулиця Попова Біловодського району, Луганської
області. Корегування» вартістю 7350,3 тис.грн
В рамках обласного конкурсу проєктів місцевого розвитку було
реалізовано 7 проєктів-переможців на загальну суму 2849,8 тис.грн., з яких
залучені кошти обласного бюджету склали 1038,9 тис.грн., кошти бюджету
громади, виділені на умовах співфінансування, склали 1489,8 тис.грн.,
залучені кошти громадськості-ініціаторів проєктів – 321,1 тис.грн.:
- «Формування спортивно-оздоровчого осередку Городищенського
старостинського округу» вартістю 882,6 тис.грн. Проведено капітальний
ремонт спортивної зали Городищанського ЗЗСО;
- «Створення арт-студії на базі майстерні Новодеркульського ЗЗСО ім.
А.В.Пастухова» вартістю 436 тис.грн. В рамках проєкту здійснено ремонт
шкільної майстерні, придбано устаткування;
- «Тепло і затишок в шкільній оселі» вартістю 655,89 тис.грн. Реалізація
проєкту дозволила покращити температурний режим в Біловодському
опорному ЗЗСО шляхом проведення капітальний ремонту системи опалення;
- «Сучасний сільський ФП Новоолександрівського старостинського
округу, як складова реформування системи охорони здоров’я» вартістю
102,141 тис.грн. В рамках проєкту проведено капітальний ремонт
фельдшерського пункту в с.Новоолександрівка, придбано медичне
обладнання для відкриття оглядового жіночого кабінету;
- «Розбудова мережі мультимедійних хабів в Біловодській громаді на
базі сільських закладів культури» вартістю 353,7 тис.грн. Даний проєкт
охопив територію 5 населених пунктів громади (села Новоолександрівка,
Кононівка, Семикозівка, Плугатар). Для закладів культури придбано
мультимедійне, комп’ютерне та музичне обладнання, дитячі розвиваючі ігри,
сучасні меблі;
- «Бараниківський Будинок культури - володар території дозвілля»
вартістю 306,8 тис.грн. В будинок культури придбано меблі, систему
інфрачервоних електрообігрівачів, більярдний стіл;
- «Розкриття творчого потенціалу молоді Городищенського
старостинського округу через популяризацію спортивно-хореографічного
мистецтва» вартістю 112,6 тис.грн. В рамках проєкту в Городищенському

сільському клубі проведено ремонт приміщення для створення умов для
зайнять хореографією дітей та придбання спортивного інвентарю, для
районного Будинку культури придбано меблі, музична колонка, комплект
міні-барабанів для ансамблю барабанщиць.
В рамках обласного конкурсу по освітньому та культурному обміну із
закладами Львівської області вперше у 2019 році Біловодською ОТГ
реалізовано 5 проєктів загальною вартістю 193,6 тис.грн., з яких 177,35
тис.грн. – залучені кошти обласного бюджету, 16,25 тис.грн. – кошти
місцевого бюджету, виділені на умовах співфінансування. Ініціаторами
проєкти виступили Біловодська гімназія, Біловодський опорний ЗЗСО,
Євсузький ЗЗСО, центральна районна бібліотека та районний краєзнавчий
музей.
В рамках культурно-мистецьких проєктів «Малі міста – великі
враження», організованого Міністерством культури України, переможцем
став проєкт «Біловодськ – столиця кінних заводів України». Як складову
проєкту на базі Деркульського кінного заводу № 63 проведено кінноспортивний фольклорно-етнічний фестиваль «Золота підкова». Загальна
вартість проєкту склала 987,854 тис. грн., в тому числі 639,703 тис.грн. –
залучені кошти державного бюджету, 299,22 тис.грн. – кошти місцевого
бюджету, 18,9 тис.грн. – залучені кошти Американського проекту USAID
«Економічна підтримка Східної України» для підсилення проведення
інформаційної кампанії та промоції фестивалю, 30 тис.грн. – залучені
спонсорські кошти.
Бюджет участі. З метою стимулювання та підтримки ініціатив
громадськості Біловодської ОТГ у 2019 році було запроваджено Бюджет
участі, для чого з бюджету громади було виділено 1 млн. 50 тис.грн. Бюджет
участі відкриває можливості для залучення громадськості до прийняття
рішень, розподілу частини бюджету громади. В цьому році на конкурсний
відбір проєктів в рамках Бюджету участі було подано 10 проєктів, з яких 9
стали переможцями. Проєкти стосуються облаштування дитячих та
спортивних майданчиків, поповнення матеріальної бази закладів культури,
благоустрій території, встановлення підсилювача мобільного зв’язку.
Співпраця з міжнародними організаціями. Дитячий фонд Юнісеф
В рамках співпраці з Дитячий фондом Юнісеф створено умови для
забезпечення доступу дітей з інвалідністю до Біловодської гімназії. Здійснено
капітальний ремонт приміщень гімназії з влаштуванням санітарного вузла
вартістю 246,538 тис.грн., з яких 119,45 тис.грн. – залучені кошти Юнісеф,
39,928 тис.грн. – залучені кошти субвенції з державного бюджету, 87,16
тис.грн. – кошти бюджету громади. В рамках проєкту, виконуючи умову
співфінансування, за кошти бюджету громади придбано та встановлено
підйомник для людей з обмеженими фізичними можливостями вартістю 192
тис.грн.
За ініціативи громадської організації «Євсуг діє» при фінансовій
підтримці Дитячого фонду Юнісеф реалізовано проєкт «FreshStyle» вартістю
35 тис.грн. Проєкт спрямований на підвищення громадської активності

підлітків та молоді в с.Євсуг. В рамках проєкту закуплено телевізор,
акустичну систему, швейну машинку, тканину, пошито костюми для
танцювальних колективів чарлідерів.
Співпраця з міжнародними організаціями. Програма ООН
В рамках співпраці з ПРООН реалізовано проєкти:
- за ініціативи громадської організації «Центр розвитку громади
«ТИТАН» - проєкт «Підвищення рівня соціальної згуртованості в сільській
місцевості шляхом створення нового креативного простору для зустрічей та
активного відпочинку» вартістю 108,53 тис.грн. (87 тис.грн. – залучені кошти
Програми ООН, 21,53 тис.грн. – внесок громадськості). Проєктом
передбачено благоустрій місця відпочинку в с.Плугатар;
- за ініціативи громадської організації «Євсуг діє» - проєкт «Чисте
довкілля – чисте сумління» вартістю 87 тис.грн. (залучені кошти Програми
ООН). Проєктом передбачено запровадження роздільного збору сміття в
с.Євсуг, придбання спеціальних контейнерів, урн, пресу для пластику;
за ініціативи громадської організації «Деркул-2013» - проєкт
«Створення умов для активізації громадськості – шлях до соціально
згуртованої громади» вартістю 542,1 тис.грн. (306,1 тис.грн. – залучені кошти
Програми ООН, 236 тис.грн. – кошти бюджету громади). Проєктом
передбачено відкриття коворкінг-центру на базі читальної зали центральної
районної бібліотеки.
Завдяки співпраці з Програмою ООН в 2019 році облаштовано 2
віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАП в с. Городище та
с.Новоолександрівка. Закуплено мобільний ЦНАП для здійснення виїзного
обслуговування населення в віддалених селах громади.
Продовжується реалізація проєкту «Впровадження інтегрованої системи
соціальних послуг». В рамках проєкту передбачається облаштування
Соціального офісу за принципом «єдиного вікна», облаштування 6
віддалених робочих місць фахівців з соціальної роботи в найбільших
старостинських округах громади та 2 – в смт.Біловодськ, розширення та
вдосконалення переліку послуг територіальним центром соціального
обслуговування, відкриття 2 сенсорних кімнат в Новодеркульському ЗЗСО та
Біловодському опорному ЗЗСО, створення соціально-культурного простору
на базі бібліотеки в с.Бараниківка, придбання обладнання для інклюзивноресурсного центру. На умовах співфінансування за кошти бюджету громади
триває ремонт приміщення за адресою вул.Філоненко, 1 в смт.Біловодськ для
розміщення Соціального офісу.
Розпочата
робота
по
запровадженню
електронної
системи
документообігу в Біловодській селищній раді.
Біловодська ОТГ відібрана як одна з пілотних територій Луганської
області з впровадження проєкту створення Універсальної платформи едемократії.
Співпраця з міжнародними організаціями. ООН-Жінки
В рамках співпраці з ООН-Жінки спільно з Українським жіночим
фондом Біловодська ОТГ долучилась до реалізації проєкту «Просування прав

людини та гендерної рівності за допомогою мобілізації громад задля
розширення можливостей». В рамках проєкту створено 6 груп самодопомоги
Біловодської громади (смт.Біловодськ, с.Новолимарівка, с.Лимарівка,
с.Новоолександрівка, с.Литвинівка, с.Зелеківка). Розроблено Гендерний
профіль, в якому відображені існуючі проблеми у сфері прав людини та
гендерної рівності, запропоновано методи їх вирішення.
Співпраця з міжнародними організаціями. Агентство США з
міжнародного розвитку (USAID)
Для збереження культурного та духовного надбання Біловодщини
районний краєзнавчий музей взяв участь у конкурсі «Музей відкрито на
ремонт», який було ініційовано Агентством США з міжнародного розвитку
(USAID). Отриманий грант в розмірі 100 тис. грн. дозволив реалізувати
проєкт «Біловодськ-столиця кінних заводів України». В рамках проєкту
закуплені банери, стільці, фотоапарат, проектор, виготовлені друковані
матеріали, створено художню експозицію.
Для підсилення інформаційної кампанії та промоції кінно-спортивного
фольклорно-етнографічного фестивалю «Золота підкова», який було
організовано в рамках проєкту «Біловодськ – столиця кінних заводів
України», що став переможцем конкурсу культурно-мистецьких проєктів
«Малі міста – великі враження», організованого Міністерством культури
України, залучено 18,931 тис.грн. коштів Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID) «Економічна підтримка Східної України».
Співпраця з міжнародними організаціями. Швейцарсько-український
проєкт DESPRO
З метою забезпечення населення Біловодської ОТГ якісною питною
водою продовжується співпраця з швейцарсько-українським проектом
DESPRO. У 2019 році за кошти програми DESPRO та місцевого бюджету у
співвідношенні 50/50 триває реалізація 5 проєктів на загальну суму 4358
тис.грн., спрямованих на капітальний ремонт мереж водопостачання в
с.Парневе та смт.Біловодськ, будівництво підвідного водоводу в
смт.Біловодськ, модернізацію свердловин в с.Парневе та смт.Біловодськ.
Агропромисловий комплекс
Пріоритетною галуззю Біловодської ОТГ є сільське господарство. В
структурі сільгоспвиробництва переважає галузь рослинництва, яка
спеціалізується на зерновому виробництві та вирощуванні технічних
культур, зокрема соняшнику. Тваринництво спеціалізується на утриманні
великої рогатої худоби молочного напрямку, племінному та товарному
свинарстві, конярстві.
В агропромисловий комплекс входить 145 підприємств різної форми
власності.
Загальна площа земель Біловодської ОТГ становить 159,7 тис. га, з них
сільськогосподарських угідь – 135,3 тис. га, у тому числі ріллі – 93,8 тис. га.
Ситуація, що склалася в тваринництві, зумовлена відсутністю ринку
збуту продукції, несприятливою ціновою ситуацією на ринку продукції

тваринного походження, відсутністю ефективного фінансово-економічного
механізму підтримки галузі та відповідає тенденції розвитку галузі
тваринництва в цілому по Луганській області. Така ситуація призвела до
скорочення поголів’я великої рогатої худоби та обсягів виробництва
сільгосппродукції.
З метою підтримки місцевих аграріїв проводиться інформаційноконсультаційна робота щодо діючих державних та обласних програм в галузі
тваринництва.
Біловодська ОТГ другий рік поспіль займає лідируючу позицію по
Луганській області з надання державної бюджетної дотації фізичним особам
за утримання молодняка великої рогатої худоби. Загальна чисельність
населення, від яких прийнято пакети документів, складає 939 осіб. За рік
нараховано 3074,5 тис.грн. дотації за утримання 2547 голів молодняку ВРХ.
Земельні відносини
Постійно проводиться робота щодо своєчасного надходження коштів
від плати за землю, зокрема підготовлено нову базу землевласників та
землекористувачів для врахування земельних ділянок до податкового органу:
визначення та внесення кадастрових номерів, нової нормативно-грошової
оцінки, в книгах погосподарського обліку змін, які відбулися за рік.
Проведено роботу з юридичними особами, фізичними особамипідприємцями та населенням ОТГ щодо обов’язковості сплати податку на
землю, орендної плати за землю та податку на нерухоме майно.
Підготовлено матеріали для оформлення права комунальної власності
на земельні ділянки, складання договорів оренди земельних ділянок та
укладання додаткових угод та їх реєстрація. У 2019 році укладено 21 договір
оренди земель (в тому числі поновлення) загальною площею 82,1935 га на
суму 196,292 тис.грн. У комунальну власність зареєстровано 210 земельних
ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 3982,5562
га, які були передані з державної власності.
Проведено 8 конкурсних комісій та визначено виконавців робіт з
експертної грошової оцінки земель та проведення земельних торгів з
продажу земельних ділянок у власність та права оренди.
Підготовлено 1075 проектів рішень із земельних питань для розгляду
на засіданні сесії селищної ради. Основна частина рішень стосується надання
дозволу на розробку технічної документації із землеустрою, встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок (паїв) в натурі (на місцевості),
безоплатної передачі у власність земельних ділянок для будівництва і
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд
(присадибних ділянок). В тому числі надано 66 дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО
(ООС).
Проведена відповідна підготовча робота для продажу 5 земельних
ділянок несільськогосподарського призначення площею 2,1825 га на суму

839,625 тис.грн. У зв’язку з розстрочкою виплати платежів у 2019 році
надійшло 616,240 тис.грн.
Для розгляду на засіданні сесії селищної ради було підготовлено
рішення щодо формування переліку з 9 земельних ділянок
сільськогосподарського призначення площею 165,2615 га для їх продажу
окремими лотами на земельних торгах. Наразі укладено договір з
переможцем конкурсу на підготовку та проведення вищезазначених торгів.
Проводилися викопіювання земельних часток (паїв) для виготовлення
правовстановлюючих документів на земельні частки (паї ). Забезпечується
облік паїв та внесення змін до обліку, згідно укладених договорів. Надано
фізичним та юридичним особам 1846 довідок про наявність земельних
ділянок для всіх видів соціальної допомоги та належність громадян до членів
особистого селянського господарства .
Проведена робота з ДП «Луганський науково-дослідний та проектний
інститут землеустрою» по внесенню окружних меж смт. Біловодськ,
населених пунктів Данилівського, Городищанського, Новолимарівського,
Бараниківського та Євсузького старостинських округів до Державного
земельного кадастру.
Житлово - комунальне господарство
Водопостачання та водовідведення. На території Біловодської ОТГ
послуги з централізованого водопостачання, водовідведення надає
Біловодське
ремонтно-експлуатаційне підприємство, підпорядковане
Біловодській селищній раді. В управлінні РЕП знаходяться 6 артезіанських
свердловин (з них 1 – резервна, 2 законсервовано, 3 в роботі), 4
каналізаційних насосних станції, водопровідні мережі протяжністю 18,6 км,
каналізаційні колектори протяжністю 13,4 км та очисні споруди.
Послугами водопостачання та водовідведення в смт. Біловодськ
користуються 58 підприємств і організацій, 1213 абонентів населення, з яких
380 - це приватний сектор.
У 2019 році розпочата інвентаризація мереж централізованого
водопостачання і водозабірних свердловин населених пунктів Біловодської
ОТГ для визначення їх технічного стану, проведення ремонтів та оснащення
вузлами обліку з подальшою передачею в управління «Біловодському РЕП».
З метою забезпечення населення Біловодської ОТГ якісною питною
водою селищною радою спільно з швейцарсько-українським проектом
DESPRO розроблено та затверджено Стратегію розвитку водопостачання та
санітарії Біловодської ОТГ (рішення сесії Біловодської селищної ради від
20.06.2019 № 29/22).
Відповідно до Стратегії, у 2019 році за кошти програми DESPRO та
місцевого бюджету у співвідношенні 50/50 була запланована реалізація
кількох проєктів на загальну суму 4358 тис.грн.:
1. Завершено розпочатий у 2018 році проєкт «Капітальний ремонт
мережі водопостачання сіл Парневе-Привільне Біловодської ОТГ» вартістю
1479,17 тис.грн.

2. Завершено реалізацію проєкту «Модернізація водозабірної
свердловини в с. Парневе» на суму 352,78 тис.грн.
3. Здійснено капітальний ремонт вуличної мережі централізованого
водопостачання по вул. Попова в смт. Біловодськ вартістю 381,852 тис.грн.
4. Ведуться роботи по будівництву підвідного водоводу до смт.
Біловодськ від свердловини № 5 попередньою вартістю 1538,66 тис.грн.
5. Розпочато реконструкцію артезіанської водозабірної свердловини №
7 по вул. Джерельна в смт.Біловодськ попередньою вартістю 653,882 тис.грн.
З метою підготовки до осінньо-зимового періоду Біловодським
ремонтно-експлуатаційним підприємством виконано поточні ремонтні
роботи з заміною труб на ділянках водопровідних та каналізаційних мереж,
водозабірних свердловин та каналізаційних насосних станцій. Підготовлено
до експлуатації в зимових умовах водозабірні свердловини, каналізаційні
насосні станції.
Теплове господарство.
Для підготовки господарського комплексу Біловодської ОТГ до
опалювального сезону 2019-2020 років проведено 5 засідань Штабу з
підготовки об’єктів соціального призначення та ЖКГ.
З метою забезпечення користувачів адміністративних та публічних
послуг комфортними умовами перебування, за кошти місцевого бюджету
побудовано твердопаливну котельню для адміністративних будівель із
застосуванням енергоефективних технологій вартістю 1637,61 тис.грн.
Весь
багатоквартирний
житловий
фонд
знаходиться
на
індивідуальному опаленні.
Житлове господарство.
Житловий фонд Біловодської ОТГ налічує 39 багатоквартирних
будинків загальною площею 40,46 тис.кв.м, 6 ОСББ (які об’єднують 7
будинків) загальною площею 7,53 тис.кв.м, 70 багатоквартирних житлових
будинків державної власності, приватний сектор.
У 2019 році 46 одиниць багатоквартирних житлових будинків, які
перебували у комунальній власності передано у власність співвласників
багатоквартирних будинків.
На даний час продовжуються роботи по реалізації Закону України
«Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку».
Для визначення форми управління багатоквартирним будинком організовано
проведення зборів співвласників будинків інформаційно-роз’яснювального
характеру. На цей час до виконкому надано 6 протоколів зборів мешканців
багатоквартирних будинків щодо визначення форми управління
багатоквартирним будинком. Робота за цим напрямком триває.
З метою стимулювання населення до впровадження енергоефективних
заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на
придбання «не газових» котлів та енергоефективного обладнання і матеріалів
за програмою Ощадбанка України «Теплий дім», діє Програма
енергозбереження для населення Біловодської ОТГ на 2018-2020 роки. У

2019 році за цією Програмою 61 особа отримала компенсацію з бюджету
громади частини суми кредиту. Загальний обсяг компенсаціє склав 99,76
тис.грн.
На виконання Законів України «Про комерційний облік теплової
енергії та водопостачання» та «Про житлово-комунальні послуги» рішенням
сесії селищної ради від 21.02.2019 № 24/9 затверджено Програму оснащення
багатоквартирних житлових будинків вузлами комерційного обліку
централізованого водопостачання в смт. Біловодськ, в рамках якої за кошти
місцевого бюджету (199 тис.грн.) проведено заходи з оснащення
багатоквартирних житлових будинків вузлами комерційного обліку
централізованого водопостачання.
Транспорт та дорожньо-мостове господарство.
Загальна протяжність доріг Біловодської ОТГ становить 346,01 км, з
них 82,01 км – це дороги комунальної форми власності.
У 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури ОТГ здійснено капітальний
ремонт автомобільних доріг по вулицям Біловодська та Попова в смт.
Біловодськ на загальну суму 7350,3 тис.грн.
З початку 2019 року за рахунок коштів місцевого бюджету були
виконані роботи з поточного ремонту доріг:
- вул. Некрасова, вул.Шкільна, вул.Зарічна, вул.Козюменського, Косяка
в смт. Біловодськ – 853 тис.грн.;
- проїзд між багатоквартирними будинками по вул.Гуньяна, від вул.
Центральна до вул. Козюменського, від вул. Центральна до вул. Попова в
смт. Біловодськ – 593,826 тис.грн.;
- вул. Лісна в с.Новоолександрівка 100,322 тис.грн.;
- вул.Миру в с.Плугатар – 106,057 тис.грн.;
- вул.Незалежності в с.Бараниківка – 109,976 тис.грн.
Забезпечувалось вирівнювання поверхонь (грейдування) вулиць з
ґрунтовим покриттям на території громади.
За кошти місцевого бюджету виконано роботи по капітальному
ремонту тротуару по вулиці Центральна в смт. Біловодськ вартістю 682,878
тис. грн. з облаштуванням умов для маломобільних груп населення.
Виготовлено проєктно-коштирисну документація для здійснення
капітального ремонту доріг по вул.Квіткова в смт.Біловодськ (113 тис.грн.)
Вуличне освітлення.
З метою вирішення проблеми вуличного освітлення для мешканців
Біловодської ОТГ та забезпечення зниження кількості дорожньотранспортних пригод за кошти місцевого бюджету здійснено облаштування
вуличного освітлення вулиць Аграрна, 41 стрілкової дивізії, Козюменського
в смт.Біловодськ (455 тис.грн.), вул. Дружби, Старосільської в с.Семикозівка
(330 тис.грн.)
Організована робота з обслуговування та ремонту існуючої мережі
вуличного освітлення.
Крім того, до облдержадміністрації надано пропозиції на облаштування

за кошти обласного бюджету вуличного освітлення на 18 вулицях в
населених пунктах ОТГ протяжністю 16 км. Заходи заплановані на 2020 рік.
Поводження з відходами.
З метою поліпшення санітарного та епідеміологічного благополуччя
населення, покращення управління у сфері поводження з твердими
побутовими відходами в сільських населених пунктах за кошти субвенції з
державного бюджету на формування інфраструктури ОТГ здійснено
будівництво 58 майданчиків для збирання ТПВ в 26 населених пунктах
Біловодської ОТГ, придбано додатково 26 сміттєвих баків. Вартість проєкту
склала 1513 тис.грн., з яких 1354 тис.грн. – кошти субвенції, 169 тис.грн. –
кошти місцевого бюджету.
Крім того, за кошти місцевого бюджету було придбано додатково 45
сміттєвих баків на суму 180 тис.грн.
Виготовлено проектно-кошторисну документацію для реконструкції
полігону твердих побутових відходів в смт. Біловодськ.
За підтримки Програми ООН громадською організацією реалізовано
проєкт «Чисте довкілля – чисте сумління» вартістю 87 тис.грн., в рамках
якого запроваджено роздільний збір сміття в с.Євсуг, придбано спеціальні
контейнери, урни, прес для пластику, проведено широку інформаційну
кампанію з піднятого питання. Це був перший крок до запровадження на
території Біловодської громади роздільного збору сміття. Робота за цим
напрямком буде продовжена в наступному році.
Благоустрій.
В цілому на благоустрій населених пунктів Біловодської ОТГ
спрямовано 9 603,4 тис.грн., з яких зарплата працівників з нарахуваннями
склала 3 785,4 тис.грн., на придбання матеріалів, інвентарю спрямовано
2 646,1 тис.грн., на оплату послуг з грейдування, прибирання снігу,
благоустрою кладовищ – 1 221,0 тис.грн., на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв – 1 118,2 тис.грн.
Впродовж 2019 року на території Біловодської громади проводились
роботи з розчистки та посипання протиожеледною сумішшю вулиць та
тротуарів.
Проведено косметичний та відновлюваний ремонт пам’ятників та
братських могил, благоустрій кладовищ.
Проведено озеленення населених пунктів: висаджено 640 одиниць кущів
троянд та 450 одиниць дерев (на загальну суму 60,3 тис.грн.)
Велась робота з викошування бур’янів, карантинних видів рослинних
алергенів та дикорослої порослі по вулицях населених пунктів, узбіччі доріг,
парках і скверах. Видалено та проведено санітарну обрізку сухих та
аварійних дерев.
Ліквідовано 28 стихійних звалища та вивезено на полігон ТПВ майже
875 м.куб. твердих побутових відходів.
Проводились роботи з розчистки водостоків та прибирання берегів річок
Деркул та Дубівець.

Проведено заходи з упорядкування територій дитячих та спортивних
майданчиків.
За рахунок залучених коштів обласного екологічного фонду (500
тис.грн.), які є цільовими коштами і можуть бути спрямовані виключно за
призначенням, виготовлено проєктно-кошторисну документацію для
здійснення реконструкції Біловодського районного парку культури та
відпочинку.
Проведено капітальний ремонт прилеглої території Біловодського
районного Будинку культури, для чого з бюджету громади було спрямовано
1003,659 тис.грн. Під час реалізації проєкту враховано потреби людей з
інвалідністю.
В рамках Бюджету участі за ініціативи громадської організації
«Деркул-2013» здійснено благоустрій території по вул. Пастухова в
с.Новодеркул біля Новодеркульського сільського Будинку культури. Для
цього з місцевого бюджету було виділено 280,78 тис.грн., залучено 31,19
тис.грн. коштів громадськості.
За підтримки Програми ООН, за ініціативи громадської організації
«Центр розвитку громади «ТИТАН», реалізовано проєкт зі створення нового
креативного простору для зустрічей та активного відпочинку (здійснено
благоустрій майданчика для відпочинку в с.Плугатар) вартістю 108,53
тис.грн., з яких 87 тис.грн. – залучені кошти Програми ООН, 21,53 тис.грн. –
кошти громадськості.
В рамках Бюджету участі реалізовано 5 проєктів з облаштування
дитячих спортивно-ігрових майданчиків загальною вартістю 393,286 тис.грн.,
з яких кошти бюджету громади склали 353,748 тис.грн., залучені кошти
громадськості – 39,538 тис.грн.: в с.Лимарівка, с.Новолимарівка,
с.Новоолександрівка та с.Степове (в рамках 1 проєкту), смт.Біловодськ по
вул. Гуньяна, смт.Біловодськ по вул. Козюменського.
З метою забезпечення доступності дорожньо-транспортної мережі,
об’єктів інфраструктури для маломобільних груп населення встановлено 8
спеціальних бордюрних каменів. Робота по забезпеченню доступності
об’єктів, особливо соціальної сфери, для людей з інвалідністю буде
продовжена.
Для більш ефективного проведення заходів з благоустрою в 2019 році
за кошти бюджету громади (362 тис.грн.) для старостинських округів
придбано 7 мотоблоків і косарок до них, 2 снігоприбиральні відвали, 3
роторні косарки. За рахунок коштів субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ (1089 тис.грн.)
придбано 8 одиниць спецтехніки (трактор Білорус МТЗ, 2 тракторних
самоскидних причепи, розкидач дорожніх сумішей, відвал для снігу, машина
МВУ, косарка роторна та подрібнювач гілок).
В с.Плугатар реалізовано проєкт із забезпечення якісним мобільним
зв’язком жителів шляхом встановлення підсилювача мобільного зв’язку.
Роботи виконані в рамках Бюджету участі за ініціативи громадської
організації «Центр розвитку громади «ТИТАН». Вартість проєкту склала

187,578 тис.грн., з яких 168,82 тис.грн. – кошти місцевого бюджету, 18,758
тис.грн. – залучені кошти громадськості.
Облік та управління комунальним майном
Протягом 2019 року зроблено замовлення в КП «Біловодське БТІ» на
виконання інвентаризації нерухомого майна та виготовлено технічні
паспорти на 14 об'єктів нерухомого майна.
До Фонду державного майна України направлено запити по 20 об'єктам
нерухомого майна з метою подальшого оформлення права комунальної
власності.
За 2019 рік за Біловодською селищною об’єднаною територіальною
громадою в особі Біловодської селищної ради оформлено право власності на
35 об'єктів нерухомого майна.
Триває листування з питань безоплатного прийняття до комунальної
власності Біловодської селищної об'єднаної територіальної громади та на
баланс Біловодської селищної ради майна, що знаходиться на балансі
Державного підприємства «Конярство України», а саме майна Філії
«Деркульський кінний завод № 63» та Філії «Лимарівський кінний завод №
61».
Разом зі спеціалістами ГО «ЦСР «Дієва громада» в рамках проєкту
«Публічність влади-добробут громади» було перевірено відповідність
використання комунального майна його цільовому призначенню, складений
перелік та проведена фотозйомка об'єктів комунального майна. У результаті
проведеної роботи створена та розміщена на сайті Біловодської селищної
ради Інтерактивна карта об'єктів комунальної власності Біловодської
селищної об'єднаної територіальної громади, яка затверджена рішенням
виконавчого комітету Біловодської селищної ради від 05.11.2019 №469.
За звітний період прийнято 13 заяв про взяття на квартирний облік та
10 заяв на щорічну перереєстрацію громадян, які перебувають на
квартирному обліку при виконавчому комітеті Біловодської селищної ради.
Підготовлено необхідні документи, проведені засідання житлової
комісії та взято на квартирний облік виконавчого комітету Біловодської
селищної ради 8 осіб, по 1 особі до Бараниківського, Данилівського,
Семикозівського, Новоолександрівського, Євсузького старостинських
округів. В загальній кількості поставлених на квартирний облік - 6
внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України та мають статус учасника бойових дій; 4
особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 1
багатодітна сім'я; 1 одинока матір; 1 особа, направлена у порядку розподілу
на роботу в іншу місцевість.
За 2019 рік знято з квартирного обліку 4 особи.
Ведеться робота по впорядкуванню квартирної черги. Проведена
перереєстрація громадян, які перебувають на квартирному обліку при
виконавчому комітеті Біловодської селищної ради.

За 2019 рік видано 2 ордера на службові квартири, які обліковуються на
балансі КНП «Біловодська багатопрофільна лікарня».
На соціальний квартирний облік поставлено 1 особу з числа дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Укладено 2 договори найму соціального житла.
Малий та середній бізнес
Станом на 01.01.2020 року на території Біловодської ОТГ діяло 779
суб’єктів підприємництва, в тому числі:
- 10 середніх підприємств;
- 194 малих підприємств (у тому числі 98 фермерських господарств);
- 575 фізичних осіб - підприємців.
У малому та середньому бізнесі зайнято 2,4 тис.осіб.
На умовах оренди суб’єктам підприємницької діяльності Біловодської
ОТГ у 2019 році надано 3530 м2 вільних нежилих приміщень.
Центр надання адміністративних послуг
З метою наближення роботи органів місцевого самоврядування до
європейських стандартів, забезпеченню сприятливих умов для реалізації
фізичними та юридичними особами їх конституційних прав, свобод та
законних інтересів в громаді продовжує діяльність Центр надання
адміністративних послуг (далі – ЦНАП), де за принципом «єдиного вікна»
надаються 142 види адміністративних послуг, у тому числі територіальних
органів центральних органів виконавчої влади 59 послуг (Головного
територіального управління юстиції у Луганській області - 44, Біловодський
районний відділ ДМСУ в Луганській області -1, відділ Держгеокадастру у
Біловодському районі Луганської області – 14) та структурних підрозділів
виконавчого комітету селищної ради – 48 послуг (служба у справах дітей –
6, відділ ведення державних реєстраційних дій – 30, виконавчим комітетом 8 (реєстрація місця проживання/перебування, видача довідок різного змісту,
прийом документів на дотацію, реєстрація колдоговорів); 31- послуга
Біловодської районної державної адміністрації (29 послуг соціального
характеру; 2- архітектура та містобудування). Для порівняння - на кінець
2018 року надавалось 133 види послуг.
Продовжують роботу віддалені робочі місця адміністраторів (ВРМА),
через які надаються 47 видів послуг.
Для покрашення доступності громадян до більш затребуваних послуг
особливо соціального характеру утворено ще 2 віддалених робочих місця у
Городищенському і Новоолександрівському старостатах. Завдяки підтримці
Програмі ООН придбано меблі та комп’ютерну техніку для цих робочих
місць.
За 2019 рік ЦНАП та ВРМА видано 14747 результатів адміністративних
послуг, в тому числі через ЦНАП - 11730 результатів, з яких 5175
результатів за онлайн заявами, поданими через веб-сторінку "Публічна
кадастрова карта України" (витяг на нормативно грошову оцінку та витяг з

державного земельного кадастру про земельну ділянку) та через віддалені
робочі місця адміністраторів – 3017 результатів.
Завдяки мобільному кейсу адміністратори ЦНАП здійснюють надання
виїзних послуг людям, які не можуть самостійно звернутися до ЦНАП, а
саме особам з інвалідністю, мешканцям громади, які знаходяться на
стаціонарному лікуванні, людям похилого віку. За 2019 рік було надано 255
виїзних послуг.
За консультаціями до ЦНАП звернулось 12792 осіб, в том числі до
ВРМА – 3589 осіб.
За надання адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП,
надійшло до державного бюджету 33,9 тис.грн., до місцевого бюджету 223,8 тис.грн.
У рамках реалізації Проекту «Зміцнення громадської довіри» (UCBI
II), який реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID), придбано робочу станцію для оформлення та видачі паспорта
громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм та паспорта
громадянина України у формі ID-картки. 04.12.2019 здійснено прийом
перших заяв на оформлення закордонного паспорта та паспорта
громадянина України у формі ID-картки в перше по досягненню 14-річного
віку.
В рамках Програми ООН 19 грудня 2019 року отримано мобільний
ЦНАП, що дасть можливість надавати послуги в віддалених селах громади,
а також іншим районам і громадам на договірних умовах. Машина
обладнана 2-ма робочими місцями з можливістю підключення до мережі
Інтернет.
Ведення державних реєстраційних дій
За результатами діяльності у 2019 році надано адміністративних послуг
за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень та послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців на загальну суму 138,6 тис.грн. Було надано 1350 платних
та 5468 безоплатних послуг фізичним та юридичним особам. Крім того,
надано більше 7 тис. консультацій заявникам.
Значна кількість послуг надається громадянам, які проживають на
тимчасово непідконтрольній території України та мешканцям СтаничноЛуганського району, де державні реєстратори не здійснюють свою
діяльність. Такі звернення складають 20 % від загальної кількості заявників
за 2019 рік.
Охорона здоров’я
КНП «Біловодський ЦПМСД». Первинну медичну допомогу населенню
Біловодської ОТГ надає Комунальне некомерційне підприємство «Центр
первинної медико-санітарної допомоги Біловодської селищної ради
Біловодського району Луганської області», мережа якого у звітному році
була оптимізована. Дві сільські лікарські амбулаторії – Новоолександрівська
і Семикозівська – реорганізовані в фельдшерські пункти, а Первомайський,

Копанський та Гармашівський фельдшерські пункти закриті. Таким чином, у
підпорядкуванні Центру первинної медико-санітарної допомоги знаходяться:
- Біловодська лікарська амбулаторія загальної практики-сімейної
медицини;
- 6 сільських лікарських амбулаторій (у 2018 році – 8);
- 13 фельдшерських пунктів (у 2018 році – 14).
В амбулаторно - поліклінічних закладах функціонує 7 денних
стаціонарів на 105 ліжок. В денних стаціонарах проліковано 2604 особи, що
на 14,4 % менше, ніж у 2018 році.
Первинну медичну допомогу населенню надають 9 лікарів і 45
молодших спеціалістів з медичною освітою. Укомплектованість лікарями
становить 64,5 %. Є 4 штатних вакансії лікарів (лікарі загальної практики
сімейної медицини Городищанської, Данилівської та Новолимарівської СЛА
і лікар-педіатр Біловодської ЛА ЗПСМ).
Кількість сімейних лікарів становить 5 осіб. Сімейними лікарями
охоплено 83,6 %, що на 31,4 % більше в порівнянні з 2018 роком.
З метою вирішення кадрового питання з лікарями, у Луганському
державному медичному університеті за рахунок коштів місцевого бюджету
навчається 3 студенти.
Загальний обсяг фінансування КНП «Біловодський ЦПМСД» у 2019
році склав 11 518,2 тис.грн., в тому числі кошти місцевого бюджету
становлять 2 471,8 тис.грн., кошти Національної служби здоров’я України 9 046,4 тис.грн. Крім того, залучено додатково 425,6 тис.грн.
На поліпшення матеріально-технічної бази КНП «Біловодський
ЦПМСД» за рахунок усіх джерел фінансування було направлено 3 172,2
тис.грн., в тому числі за кошти місцевого бюджету – 1 988,3 тис.грн., за
рахунок коштів Національної служби здоров’я України – 758,4 тис.грн., за
рахунок позабюджетних надходжень - 425,6 тис. грн.
Придбано медичного обладнання на загальну суму 2 560 тис.грн., в
тому числі портативний ультразвуковий діагностичний сканер (236,7
тис.грн.), комплекс рентгенівський діагностичний цифровий (1100 тис.грн.),
6 мобільних діагностичних комплексів (564,3 тис.грн.), 6 дерматоскопів (84,7
тис.грн.), комплект медичного обладнання (53 одиниці) для новозбудованої
Біловодської амбулаторії (538,5 тис.грн.), стіл інструментальний (1,8
тис.грн.), крісло гінекологічне (13,2 тис.грн.), кушетка оглядова (3,6 тис.грн.),
ширма (1,2 тис.грн.), ваги лабораторні (7,4 тис.грн.), опромінювач
бактерицидний пересувний (5,3 тис.грн.), відсмоктувач БІОМЕД (3,4
тис.грн.)
Для структурних підрозділів ЦПМСД придбано медінструментарію,
лабораторного посуду та інвентаря на суму 67,7 тис.грн.
Придбано немедичного обладнання та інвентаря на загальну суму 370
тис.грн. (автоматизоване робоче місце лікаря та комплектуючі, меблі,
настільна лампа, пральна машина, жалюзі, запчастини для автомобілів,
маршрутизатор, зварювальний апарат, вивіски, стенди, насос, господарчий
інвентар).

За рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів,
спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості,
завершено будівництво Біловодської амбулаторії загальної практики сімейної
медицини загальною вартістю 13,5 млн.грн. при 10 % співфінансуванні з
місцевого бюджету.
За кошти субвенції з державного бюджету на формування
інфраструктури ОТГ здійснено капітальний ремонт внутрішніх приміщень
Данилівської сільської лікарської амбулаторії вартістю 726,05 тис.грн.
За кошти місцевого бюджету завершені роботи з капітального ремонту
Городищенської СЛА (відремонтовано підлогу, ганок, приведено ремонт
прилеглої території) на загальну суму 273,617 тис. грн.
Завдяки перемозі в обласному конкурсі проєктів капітально
відремонтовано Новоолександрівський фельдшерський пункт, придбано
оснащення і спеціалізоване медичне обладнання для створення оглядового
жіночого кабінету. Вартість проєкту склала 102,1 тис.грн, з яких з обласного
бюджету залучено 51,1 тис.грн., з місцевого - 39,8 тис.грн. та кошти
громадськості - 11,2 тис.грн.
КНП «Біловодська багатопрофільна лікарня». Спеціалізовану медичну
допомогу забезпечує Комунальне некомерційне підприємство «Біловодська
багатопрофільна лікарня». В 2019 року лікарня завершила процес
автономізації, пройшла процедуру ліцензування діяльності та отримала
необхідні дозвільні документи (ліцензію на медичну діяльність, ліцензію на
використання сильнодіючих та наркотичних речовин, ліцензію на
використання джерел випромінювання).
Станом на 01.01.2020 в структуру закладу входять стаціонар на 143
ліжка і поліклінічне відділення з фактичною потужністю 421,56 відвідувань в
зміну. За рахунок відкриття відділення анестезіології та інтенсивної терапії у
2019 році кількість ліжок збільшилась на 3 одиниці.
В середньому ліжка працювали 282,9 днів, що на 18,4 % менше, ніж за
2018 рік. Рівень госпіталізації зменшився на 10 %, що пов’язано з
диференційованим підходом щодо показань до госпіталізацій та збільшенням
частки медичних проблем населення, які вирішувалися на амбулаторному
етапі або сімейними лікарями на первинній медичній ланці.
Середня тривалість перебування на ліжку зменшилась в порівнянні з
2018 роком на 7,3 % і склала 9,5 днів, що говорить про підвищення
ефективності лікувального процесу в першу чергу за рахунок впровадження
сучасних медичних технологій, які скорочують термін стаціонарного
лікування.
Особливого хвилювання викликає демографічна ситуація, оскільки
негативні демографічні тенденції збереглися. Природний приріст
залишається негативним (-16,19). Народжуваність знизилась на 27,8 %,
народився 271 малюк (2018 рік – 380).
Зареєстровано 3 випадки малюкової смертності. Один випадок стався в
наслідок нещасного випадку, другий - зареєстрований в громаді за
пропискою, але медична допомога надавалася поза межами Біловодської

ОТГ, третій - смерть дитини в наслідок важких вад розвитку після їх корекції
в обласному медичному закладі.
Кількість померлих склала 646 осіб, що на 25 осіб більше, ніж у 2018
році.
Лікарняна летальність збільшилась на 11,3 %. Збільшення цього
показника можна пояснити пізньою госпіталізацією хворих в стані
декомпенсації, що унеможливлює отримання успішного результату
лікування. Причин цьому може бути декілька: це і необізнаність,
легковажність громадян, що недооцінюють важкість своїх захворювань, і
несвоєчасне направлення хворих до стаціонарних відділень лікарями
первинної ланки, і фінансова неспроможність громадян, що відмовляються
від лікування у зв’язку з високою ціною на ліки.
В структурі головних причин смертності населення провідні місця
займають хвороби системи кровообігу – 35,4 %, злоякісні новоутворення 7,2 %, травми - 3,4 %.
Медичну допомогу населенню надавали 34 лікаря та 86 молодших
спеціалістів з медичною освітою. В 2019 році звільнилися 2 лікарі-інтерни
(не мешканці громади), лікар-травматолог та лікар-психіатр (у зв’язку з
виходом на пенсію). Долучилися до колективу лікар-психіатр та лікаріінтерни за спеціальністю неонатологія та акушерство і гінекологія.
На сьогодні в лікарні наявні штатні вакансії лікарів (лікар-педіатр,
лікар-анестезіолог, лікар-акушер-гінеколог, лікар-терапевт, лікар-ортопедтравматолог, лікаря-реабілітолога). Укомплектованість лікарями складає
55,06%
Адміністрація лікарні веде активну кадрову роботу по залученню
молодих спеціалістів, спеціалістів з непідконтрольних територій та сусідніх
районів. Щорічно приймаємо участь у ярмарку професій медичних
університетів та надсилаємо заявки до ВУЗів та ДОЗ ЛОДА. За гарантійним
листом від КНП «Біловодська БЛ» навчається 1 студент 3-го курсу. Крім
того, у відповідності до програми громади з проведення кадрової політики із
залученням молодих спеціалістів в частині придбання житла, у 2019 році
було придбано 3 квартири для лікарів.
Фінансування лікування одного хворого в стаціонарних умовах з
розрахунку на 1 ліжко/день склало 916,03 грн, у тому числі на медикаменти –
14,16 грн, на харчування – 11,69 грн.
На диспансерному обліку в ЛПЗ знаходяться 419 ветеранів війни, з них
проліковано амбулаторно 419 осіб (2018 р. - 503), в стаціонарних умовах – 37
(2018 р. - 35), оздоровлено в санаторно-курортних умовах - 12 осіб (2018р. 11).
Витрати на стаціонарне лікування одного ветерана війни з розрахунку
на 1 ліжко-день склали 97,40 грн., в тому числі на медикаменти -51,61 грн.,
на харчування – 45,79 грн.
Витрати на стаціонарне лікування одного потерпілого внаслідок
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з розрахунку на 1 ліжко-день склали
85,81 грн., в т. ч. на медикаменти – 37,36 грн., на харчування – 48,45 грн.

Протягом 2019 року був розширений та затверджений перелік платних
послуг КНП «Біловодська БЛ». Наразі платні послуги надаються клінікодіагностичною лабораторією, стоматологічним відділенням, поліклінічним
відділенням, кабінетом психофізіологічної експертизи.
Фінансування закладу з місцевого бюджету у 2019 році склало 40,7
млн.грн. Залучено позабюджетних асигнувань 3,8 млн.грн. (централізовані
поставки медикаментів, імунобіологічних матеріалів та гуманітарна
допомога).
За рахунок всіх джерел фінансування було направлено на покращення
матеріально-технічної бази 20,7 млн.грн., в тому числв за кошти місцевого
бюджету – 16,9 млн.грн., за рахунок позабюджетних асигнувань – 3,8
млн.грн.
Придбано 25 одиниць медичного обладнання на загальну суму 3,1
млн.грн., серед іншого - ендоскопічний набір з відеобронхоскопом та
відеоколоноскопом (1,6 млн.грн.), автоматичний прилад для біопсії м’яких
тканин (35 тис.грн.), 2 стерилізатори повітряні (27 тис.грн.),
лапароскопічний голкотримач (20,3 тис.грн.), 2 крісла сорбційні (66 тис.грн.),
8 шаф медичних (81,6 тис.грн.), 3 портативних пульсоксиметрів (51 тис.грн.),
2 візки для перевезення хворих з регульованою висотою (26,5 тис.грн.), ноші
медичні (46,6 тис.грн.), кисневий концентратор (18,4 тис.грн.).
Для структурних підрозділів лікарні придбано медінструментарію і
інвентаря на суму 234,5 тис.грн., немедичного устаткування і інвентаря на
суму 1473,9 тис. грн.
За рахунок коштів місцевого бюджету проведено поточних ремонтів на
загальну суму 280,4 тис.грн
За рахунок коштів місцевого бюджету (1673,3 тис.грн.) завершено
реконструкцію двоповерхового лікувального корпусу, де розташована
найсучасніша клініко-діагностичну лабораторію та облаштовано банк крові.
Наразі в процесі реалізації за кошти місцевого бюджету знаходяться
наступні проекти:
- капітальний ремонт терапевтичного відділення попередньою вартістю
3191,7 тис.грн. (виконано на 60%);
- капітальний ремонт частини першого поверху п’ятиповерхового
лікувального корпусу з облаштуванням відділення екстреної медичної
допомоги попередньою вартістю 979,849 тис.грн. (виконано на 50%);
- поточний ремонт другого поверху міжрайонного акушерськогінекологічного відділення попередньою вартістю 880,521 тис.грн.
Освіта
В Біловодській ОТГ функціонує:
- 8 закладів дошкільної освіти і 6 дошкільні підрозділи в закладах
загальної середньої освіти. Всього працює 29 груп, з них – 5 групи раннього
віку, 2 групи – з короткотривалим режимом роботи;
- 11 закладів загальної середньої освіти, серед яких 1 гімназія, 1
опорний заклад з 2 філіями, 9 закладів загальної середньої освіти;

- 2 заклади позашкільної освіти: Біловодський районний центр дитячої
та юнацької творчості, Біловодська дитячо-юнацька спортивна школа.
Різними формами дошкільної освіти охоплено 593 дитини дошкільного
віку, що становить 96,5 % від загальної кількості дітей від 3 до 6 років.
Охоплення дітей п’ятирічного віку становить 100%.
За рахунок залучених у 2017 році коштів обласного бюджету
завершено ремонтні роботи Біловодського КЗДО № 4, де планується
відкриття 6 груп, що дасть можливість охопити дошкільною освітою 110
дітей (12,2 млн.грн.), а також Біловодського КЗДО № 3 з впровадженням
енергозберігаючих технологій (8,6 млн.грн.)
У загальноосвітніх закладах Біловодської ОТГ в 2019-2020
навчальному році в 138 класах навчається 1980 учнів, з них 106 дітей
внутрішньо переміщених осіб, 974 дитини пільгових категорій.
За рахунок коштів місцевого бюджету організоване безкоштовне гаряче
харчування для 782 учнів початкової школи та для 200 дітей пільгової
категорії.
З 20 населених пунктів Біловодської ОТГ до 13 шкіл громади
здійснюється підвезення 536 учнів та 28 педагогічних працівників. Для
підвезення школярів та вчителів до навчальних закладів з місцевого бюджету
спрямовано 2,2 млн.грн.
Продовжувалась робота над впровадженням профільного навчання
учнів 10-11 класів. Створені сприятливі умови для врахування
індивідуальних особливостей, інтересів, потреб учнів, формування у
школярів орієнтації на види майбутньої професійної діяльності. У 2
навчальних закладах Біловодської ОТГ профільним навчанням було
охоплено 125 учнів. Профільними предметами є українська мова, біологія та
екологія, історія України, математика.
З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої
молоді пройшов ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 17
навчальних предметів. Як результат, команда Біловодщини отримала 22
призових місця. Три переможця обласного етапу були включені до обласної
команди та представляли Луганську область на ІV етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад. Одна з них, учениця Біловодського ОЗЗСО, посіла ІІ
місце в олімпіаді з української мови і літератури. Учениця Кононівського
ЗЗСО I-II ст. посіла III місце у ІV етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської
та студентської молоді імені Тараса Шевченка.В загальнообласному
рейтингу за кількістю переможців Біловодська ОТГ посіла І місце серед
районів області. Для підтримки обдарованої молоді за рахунок коштів
бюджету громади 23 переможця олімпіад отримали іменні стипендії
селищної ради на загальну суму 81,075 тис.грн. (мінімальна виплата склала
2027 грн., максимальна - 4054 грн.).
Для забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами
(ООП) від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти,
шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку
дитини з ООП, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення

системного кваліфікованого супроводження, створено комунальну установу
«Інклюзивно-ресурсний центр» Біловодської селищної ради. В центрі будуть
працювати вчитель-реабілітолог, практичний психолог, вчитель-дефектолог
(олігофренопедагог), вчитель-логопед. За кошти субвенції з державного
бюджету придбано оснащення для кабінетів Інклюзивно-ресурсного центру
на суму 200 тис.грн.
З метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на
здобуття шкільної освіти було організоване інклюзивне навчання в
Біловодському опорному закладі загальної середньої освіти та
Литвинівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Відкрито 8
інклюзивних класів, в яких навчаються 11 дітей з особливими освітніми
потребами. З метою здійснення корекційно-розвиткових робіт в ЗЗСО
додатково в штатний розпис введено 10,8 ставки відповідних спеціалістів. У
відповідні заклади за кошти субвенції з державного бюджету закуплено
оснащення на 74,919 тис.грн. для кімнат психологічного розвантаження.
Для літнього оздоровлення та відпочинку дітей в позаміських таборах з
місцевого бюджету виділено 350 тис.грн., в пришкільних таборах-175
тис.грн.
Отримано 4839 примірників підручників для учнів 2, 6 та 11 класів.
Позашкільною освітою в Біловодській громаді охоплено 78 % учнів, які
займаються у 108 гуртках, утворених на базі 2 позашкільних закладів та 11
закладів загальної середньої освіти.
В рамках реалізації загальноукраїнської реформи «Нова українська
школа» для початкових класів закуплено дидактичні матеріали, сучасні
меблі, музичні інструменти, комп’ютерне, мультимедійне обладнання на
суму 677,094 тис.грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного
бюджету 583,437 тис.грн., за кошти місцевого бюджету 93,657 тис.грн.
Для
Євсузького,
Новолимарівського,
Новодеркульського,
Новоолександрівського закладів загальної середньої освіти придбано
персональні комп’ютери на суму 1149,853 тис.грн., з яких залучені кошти
субвенції з державного бюджету склали 1034,867 тис.грн., кошти бюджету
громади - 114,986 тис.грн.
Для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами
національних меншин за кошти освітньої субвенції з державного бюджету в
сумі 60,193 тис.грн. закуплено україномовні дидактичні матеріали.
За кошти субвенції з державного бюджету 184,359 тис.грн. та кошти
місцевого бюджету 20,484 тис.грн. придбано обладнання для оснащення 9
закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнання для
кабінетів природничо-математичних предметів.
За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету при
співфінансуванні з бюджету громади проведено капітальні ремонти,
спрямовані на забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов для людей
з обмеженими можливостями в приміщеннях:
- Біловодського опорного ЗЗСО вартістю 142,82 тис. грн. (освітня
субвенція становила 39,93 тис.грн., місцевий бюджет - 102,89 тис. грн);

- Бараниківського ЗЗСО вартістю 125,49 тис. грн. (освітня субвенція 39,93 тис. грн., місцевий бюджет - 85,56 тис. грн.);
- Новодеркульського ЗЗСО вартістю 174,52 тис. грн. (освітня субвенція
- 39,93 тис. грн., місцевий бюджет - 134,6 тис. грн.)
В Біловодській гімназії здійснено ремонтні роботи з влаштування
санітарного вузла для людей з обмеженими можливостями вартістю 242,574
тис.грн., з яких 117,262 тис.грн. – залучені кошти Дитячого фонду Юнісеф,
39,928 тис.грн. – залучені кошти субвенції з державного бюджету, 85,384
тис.грн. – кошти бюджету громади. Крім того, для осіб з обмеженими
фізичними можливостями за кошти місцевого бюджету в сумі 185 тис.грн.
придбано підйомник та виконано роботи з його монтажу.
В рамках обласного конкурсу реалізовано 3 проєкти:
- «Формування спортивно оздоровчого осередку Городищенського
старостинського округу» на суму 882,172 тис.грн., з яких 200 тис. грн. –
залучені кошти обласного бюджету, 583,172 тис. грн. – кошти місцевого
бюджету, 99 тис.грн. – залучені кошти ініціатора проєкту – громадської
організації «Городище вперед». В рамках проєкту проведено ремонт
спортивної зали Городищенського ЗЗСО;
- «Створення арт-студії на базі майстерні Новодеркульського ЗЗСО ім.
А.В. Пастухова» на суму 437,021 тис. грн., з них залучені кошти обласного
бюджету - 200 тис. грн., кошти місцевого бюджету – 186,92 тис. грн.,
залучені кошти ініціатора проєкту – громадської організації «Деркул-2013» 50,101 тис.грн.. В рамках проєкту здійснено частковий ремонт та
переоснащення шкільного кабінету трудового навчання;
- «Тепло і затишок в шкільній оселі» вартістю 655,89 тис.грн., з них
залучені кошти обласного бюджету - 200 тис. грн., кошти місцевого бюджету
- 378,31 тис. грн., залучені кошти ініціатора проєкту – громадської
організації «Біловодський обрій» - 77,58 тис. грн. В рамках проєкту замінено
систему опалення в Біловодському опорному ЗЗСО.
Впродовж 2018-2019 років завершено реконструкцію спортивного
майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям на
території Біловодського опорного ЗЗСО. У 2019 році для завершення проєкту
було виділено 2070,8 тис.грн., з яких 1640,8 тис.грн. – залучені кошти
Державного фонду регіонального розвитку, 430 тис.грн. – кошти бюджету
громади.
За рахунок субвенції з державного бюджету на формування
інфраструктури ОТГ на 2019 рік в сумі 1014,17 тис.грн. при співфінансуванні
з місцевого бюджету 73,478 тис.грн. проведено капітальний ремонт системи
опалення Новоспасівської філії Біловодського опорного ЗЗСО в с. Плугатар.
Триває тендерна процедура в рамках реалізації проєкти, які фінансується
в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 2 та 3
пулу, що фінансуються Європейським інвестиційним банком. Це капітальний
ремонт
будівлі
Новодеркульського
ЗЗСО
шляхом
реалізації
енергозберігаючих технологій, капітальний ремонт будівлі Євсузького ЗЗСО
та капітальний ремонт дитячого садка №2 «Веселка» в смт.Біловодськ.

Для капітального ремонту будівлі Біловодського опорного ЗЗСО з
застосуванням енергозберігаючих технологій з місцевого бюджету було
виділено 6679,3 тис. грн., для капітального ремонту будівлі пришкільного
інтернату Біловодського опорного ЗЗСО – 4652,2 тис. грн.
З метою створення гідних умов для занять спортом, у 2018 році за
рахунок коштів субвенції з державного бюджету на формування
інфраструктури ОТГ було розпочато проєкт з капітального ремонту
Біловодської ДЮСШ (2402,387 тис.грн.) У 2019 році реалізація проєкту була
завершена за кошти бюджету громади (2359,057 тис.грн.)
Здійснено капітальний ремонт м’якої покрівлі спортивної зали
Біловодської гімназії загальною вартістю 396,71 тис.грн. Для продовження
ремонту даху будівлі у наступному році, виготовлена проєктно-кошторисна
документація.
З метою забезпечення належних умов для занять фізичною культурою
школярів виготовлено проєктно-кошторисну документацію для проведення
реконструкції спортивних майданчиків з створенням поля зі штучним
покриттям на території Біловодської гімназії, для будівництва відповідних
майданчиків в Новодеркульскому та Литвинівському ЗЗСО.
Вперше у 2019 році Біловодська громада взяла участь в обласному
конкурсі з освітнього обміну між Луганською та Львівською областями в
рамках проєкту «Схід і Захід разом». Переможцями стало 3 проєкти,
ініціаторами яких виступили ініціативні групи Біловодського опорного ЗЗСО,
Біловодської гімназії та Євсузького ЗЗСО. Загальна вартість проєктів склала
181,82 тис.грн., з яких залучені кошти обласного бюджету склали 135,57
тис.грн., кошти місцевого бюджету 16,2 тис.грн.
Культура
Культурно-освітню діяльність в Біловодській ОТГ забезпечують:
- районний Будинок культури та його 23 структурних підрозділисільські клубні заклади;
- централізована бібліотечна система, яка об’єднує центральну
районну бібліотеку та 18 сільських філій;
- дитяча школа мистецтв;
- районний краєзнавчий музей;
- парк культури та відпочинку.
Основним напрямком в роботі закладів культури є забезпечення
культурного, інформаційного обслуговування та організація дозвілля
населення, що передбачає проведення державних, професійних свят,
концертів, вечорів відпочинку, виставок та районних фестивалів. Найбільш
знакові з них – заходи, присвячені 76-й річниці визволення Біловодська від
нацистських окупантів, Дню Соборності України, Дню Героїв Небесної
Сотні, Міжнародному дню рідної мови, Дню вшанування учасників бойових
дій на території інших держав, річниці виведення радянських військ з
Афганістану, Дню перемоги, Всесвітньому дню вишиванки та інші.

Особливо жителям та гостям Біловодщини запам’яталось проведення
вечору романтичних пісень до Дня закоханих, святкова програма до Дня
молоді,
показ
фільмів
у
рамках
Всеукраїнського
фестивалю
короткометражного кіно «Відкрита ніч».
В квітні поточного року в районному Будинку культури пройшов
обласний огляд-конкурс майстрів мистецтв та аматорів народної творчості
«Луганщина-світанок України. З вірою в майбутнє», в якому Біловодська
ОТГ отримала Диплом І ступеня.
На базі районного Будинку культури запроваджена нова форма дозвілля
– «Сімейний кінозал», яка дає можливість всім жителям громади дивитися
фільми на великому екрані в своїй компанії абсолютно безкоштовно.
Необхідно лише домовитися про перегляд заздалегідь.
Біловодська центральна районна бібліотека започаткувала буккросингкнигообмін, який працює за принципом «Залиши свої, візьми наші».
В Інтернет-центрі центральної районної бібліотеки розпочато
індивідуальне навчання «Комп’ютерні курси з нуля», де кожен бажаючий
може зареєструватися на безкоштовне навчання роботи з персональним
комп’ютером.
Освіту в сфері культури здійснює дитяча школа мистецтв.
Середньорічний контингент учнів складає 260 дітей. 25 травня 2019 року в
районному Будинку культури відбувся щорічний творчий звіт вихованців
дитячої школи мистецтв. Учні дитячої школи мистецтв приймали участь в
обласних конкурсах та фестивалях з хореографічного мистецтва та
живопису, де здобули 16 призових місць.
Матеріально-технічна база сфери культури у 2019 році (придбання
основних засобів та проведення ремонтних робіт) за кошти місцевого
бюджету поповнена на 2,8 млн.грн.
Для дитячої школи мистецтв виділено 100 тис.грн. для придбання
кондиціонеру, світильників, банкеток та заміни дверей.
Для централізованої бібліотечної системи придбано ролети, офісні
меблі, комп’ютерне обладнання на суму 15,7 тис.грн.
За кошти субвенції, наданої обласним екологічним фондом в
минулому році, розроблено проєктно-кошторисну документацію на
реконструкцію районного парку культури та відпочинку. За кошти місцевого
бюджету розроблено документацію для здійснення капітального ремонту
дитячої школи мистецтв, районного будинку культури, завершення ремонту
районного краєзнавчого музею.
Для збереження культурного та духовного надбання Біловодщини
районний краєзнавчий музей став переможцем конкурсу «Музей відкрито на
ремонт» і, отримавши грант Агенства США з міжнародного розвитку
(USAID) у розмірі 100 тис.грн., в 2019 році реалізував проект «Біловодськстолиця кінних заводів України». В рамках проекту закуплені банери,
стільці, фотоапарат, проектор, виготовлені друковані матеріали, створено
художню експозицію. Для краєзнавчого музею за кошти бюджету громади
придбано дворівневу експозицію вартістю 39,9 тис.грн.

В рамках культурно-мистецьких проектів «Малі міста – великі
враження», організованого Міністерством культури України, проєкт
«Біловодськ - столиця кінних заводів України» став переможцем. Як
складову проєкту, 5 жовтня на базі Деркульського кінного заводу проведено
кінно-спортивний фольклорно-етнічний фестиваль "Золота підкова".
Загальна сума коштів, витрачених на фестиваль, складає 987,9 тис.грн. в тому
числі 639,7 тис. грн. – залучені кошти державного бюджету, 299,2 тис. грн. кошти місцевого бюджету, 18,9 тис. грн. - залучені кошти Американського
проєкту USAID для підсилення інформаційної кампанії фестивалю та
додаткової промоції, 30 тис. грн. – залучені спонсорські кошти.
За рахунок коштів місцевого бюджету завершено капітальний ремонт
центральної районної бібліотеки на суму 395,05 тис. грн., ремонт прилеглої
території біля районного будинку культури на суму 1003,66 тис.грн.
В рамках співпраці з Програмою ООН облаштовано коворкінг-центр на
базі читальної зали центральної районної бібліотеки. Вартість проєкту склала
542,14 тис.грн., з яких 306,126 тис.грн. – залучені кошти Програми ООН,
236,01 тис.грн. – кошти місцевого бюджету.
Завдяки перемозі в обласному конкурсі реалізовано 3 проєкти,
спрямовані на розвиток культури:
- «Бараниківський Будинок культури – володар території дозвілля». В
рамках проєкту придбано меблі, систему інфрачервоних електрообігрівачів
та більярдний стіл. Вартість проєкту склала 306,837 тис.грн., у тому числі
153,418 тис.грн. – залучені кошти обласного бюджету, 119,667 тис.грн. –
кошти місцевого бюджету, 33,752 тис.грн. – залучені кошти громадськості –
ініціаторів проєкту;
- «Розкриття творчого потенціалу молоді Городищенського
старостинського округу через популяризацію спортивно-хореографічного
мистецтва». В рамках проєкту в Городищенському сільському будинку
культури завершено поточний ремонт приміщення для занять хореографією,
придбано спортивний інвентар для дітей, меблі, музичну колонку, комплект
міні-барабанів та палиць для мажореток для районного Будинку культури.
Вартість проєкту склала 112,704 тис.грн., у тому числі 56,352 тис.грн. –
залучені кошти обласного бюджету, 43,955 тис.грн. – кошти місцевого
бюджету, 12,397 тис.грн. – залучені кошти громадськості – ініціаторів
проєкту;
- «Розбудова мережі мультимедійних хабів Біловодської ОТГ на базі
сільських закладів культури». Проєктом охоплено територію 5 сіл Семикозівки, Плугатара, Новоолександрівки, Кононівки та Гармашівки.
Вартість проєкту склала 356,111 тис.грн., у тому числі 178,055 тис.грн. залучені кошти обласного бюджету, 138,884 тис.грн. - кошти місцевого
бюджету, 39,172 тис.грн. – залучені кошти громадськості – ініціаторів
проєкту. В рамках проєкту поповнено матеріально-технічну базу закладів
культури.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету на формування
інфраструктури ОТГ в Бараниківському сільському Будинку культури

завершуються роботи по заміні віконних та дверних заповнень на загальну
суму 700,4 тис.грн.
Вперше у 2019 році 2 заклади Біловодської ОТГ отримали перемогу в
обласному конкурсі культурних обмінів між Луганською та Львівською
областями в рамках проєкту «Схід і Захід разом». Ініціаторами проєктів
виступила центральна районна бібліотека та районний краєзнавчий музей.
Вартість проєктів склала 41,78 тис.грн., це кошти, залучені з обласного
бюджету.
В рамках Бюджету участі реалізовано 2 проєкти:
- «Кіно під зорями» вартістю 97,9 тис.грн., з яких 88,117 тис.грн. –
кошти бюджету громади, 9,791 – залучені кошти громадськості. В рамках
проєкту придбано проектор та безкаркасні крісла;
- «Затишний Будинок культури-українському селу» вартістю 170,163
тис.грн., з яких 149,743 тис.грн. – кошти бюджету громади, 20,42 – залучені
кошти громадськості. В рамках проєкту придбано для Бараниківського
сільського будинку культури освітлення для сцени, стелажів для бібліотеки.
За кошти місцевого бюджету здійснено поточний ремонт даху
Семикозівського клубу (44,3 тис.грн.), замінено вікна та двері в
Новолимарівському клубі (60 тис.грн.)
В цілому, матеріальна база районний Будинок культури поповнена на
362 тис.грн. Матеріальна база сільських будинків культури поповнена:
Бараниківського старостинського округ - на 483 тис.грн., Городищенського –
на 62,9 тис.грн., Семикозівського – на 66,7 тис.грн., Плугатарського – на 63,1
тис.грн., Новоолександрівського – 135,7 тис.грн., Кононівського – на 121,5
тис.грн., Литвинівського – на 40,5 тис.грн., Шуліківського – на 74,1 тис.грн.,
Євсузького – на 5,6 тис.грн.
На території Біловодської громади реалізується державна політика з
питань охорони культурної спадщини. На державному обліку знаходиться 29
пам’яток історії та монументального мистецтва, 13 – пам’яток архітектури, 1
– ландшафтна пам’ятка, 538 – археології. З них 7 пам’яток занесені в
категорію національного значення. В 2019 році виконано косметичні ремонти
на пам’ятках історії та монументального мистецтва.
Фізична культура і спорт
Приділяється значна увага підтримці та розвитку сфери фізичної
культури та спорту.
На території громади діє Біловодська дитячо-юнацька спортивна
школа, Біловодська спортивна дитячо-юнацька школа олімпійського резерву,
районна організація ВФСТ «Колос», КЗ БРЦ «Спорт для всіх».
Ведеться робота по залученню широких верств населення до
регулярних занять фізичною культурою і спортом, зміцнення їх здоров’я, а
також пошук із числа сільської молоді, сільських школярів, талановитих
спортсменів для поповнення ними національних збірних команд України. До
занять фізичною культурою та спортом в цілому залучено понад 2 тис. осіб.

Пріоритетними видами спорту є важка атлетика, волейбол,
пауерліфтінг, греко-римська боротьба, шахи та шашки, футбол.
Кузнею богатирів є спортивна дитяча школа Олімпійського резерву.
Наші важкоатлети досягають найвищих результатів на обласному та на
всеукраїнському рівні. Так, на Чемпіонаті України юнаками до 13 років було
здобуте золото, в віковій категорії до 17 років в загальнокомандному заліку
було завойоване срібло, а в віковій категорії до 23 років наші богатирі
вибороли бронзу.
Село Новоолександрівка є осередком розвитку греко-римської боротьби
в Біловодській громаді. 26 січня 2019 року в м. Старобільськ відбувся
Чемпіонат Луганської області серед молодших юнаків та юніорів з грекоримської боротьби, де було виборено срібло та бронзу турніру. 22 лютого
2019 року на обласному турнірі з греко-римської боротьби пам'яті маршала
А.І. Єременкав в смт. Марківка наші спортсмени були нагороджені
бронзовими медалями. З 23 по 25 березня 2019 року в м. Кривий Ріг
проходив Чемпіонат України з греко-римської боротьби серед юніорів 20002001 років народження, на якому Котов Олександр з села Новоолександрівка
посів ІІІ місце, виконав нормативи майстра спорту з боротьби на поясах.
Волейбольні команди продовжують виборювати вищі нагороди. На
протязі року команда Біловодської ОТГ в обласній першості з волейболу
почала своє домінування, завоювавши золоті нагороди за підсумками сезону
2018 – 2019 року. На початку 2019 року в залі Біловодської ДЮСШ
проводився обласний турнір з волейболу присвячений визволенню
Біловодщини від німецько – фашистських загарбників, в якому збірна
команда Біловодської ОТГ здобула впевнену перемогу.
Також вдало склався сезон з пляжного волейболу для наших
спортсменів: з 9 обласних турів, в яких приймали участь наші хлопці, –
кожного разу представники Біловодщини були нагороджені золотими,
срібними або бронзовими нагородами.
В жовтні в с. Гончарівка Сватівського району на обласних спортивних
сільських іграх «Луганщина – 2019» волейбольна команда посіла І місце.
Повернення великого футболу на поля Біловодщини та відродження
футбольного руху є одним з пріоритетних завдань. Другий рік поспіль збірна
команда Біловодської ОТГ приймала участь в Чемпіонаті Луганської області
з футболу, який проходив з травня по жовтень. Наші юні спортсмени 2004 –
2005 років народження посіли ІІІ місце. На обласному турнірі з міні-футболу
серед юнаків 2003 – 2004 років народження, присвяченому Всесвітньому
Дню здоров’я, наші футболісти вибороли срібло турніру.
На першому етапі обласних змаганнях серед держслужбовців та осіб
місцевого самоврядування, які проводились в смт. Новопсков, наша збірна на
чолі з головою селищної ради Едуардом Олєйніковим в черговий раз здобула
перемогу та приймала участь у фінальний частині змагань в м. Кремінна, де
посіла 4 місце серед 8 команд-учасниць.
Проведено обласні спортивні змагання Громадської організації «ВФСТ
«Колос» серед команд сільських, селищних об’єднаних територіальних

громад. Збірна команда Біловодської ОТГ впевнено виборола золоті нагороди
змагань в загальнокомандному заліку. Як переможець цих змагань, наша
команда представляла Луганську область на Всеукраїнських фінальних
змаганнях в смт. Ворохта, Івано – Франківської області. Найкращих
результатів досягли наші волейболісти, на чолі з тренером Мирошником
Олегом здобули срібні нагороди.
З метою широкого залучення населення до зайнять фізичною культурою
і спортом, продовжується робота з розвитку спортивної інфраструктури.
Здійснено капітальний ремонт Комунальної установи «Біловодська
дитячо-юнацька спортивна школа» (утеплено фасад та цоколь будівлі,
замінено систему тепловодопостачання, будівлю обладнано пожежною
сигналізацією, здійснено капітальний ремонт внутрішніх приміщень)
загальною вартістю 4761,4 тис.грн., з яких 2402,4 тис.грн. – кошти субвенції
з державного бюджету на формування інфраструктури ОТГ, залучені у 2018
році, 2359 тис.грн. – кошти, виділені з місцевого бюджету у 2019 році для
завершення реалізації проєкту.
Впродовж 2018-2019 років завершено реконструкцію спортивного
майданчика під створення спортивних полів зі штучним покриттям на
території Біловодського опорного ЗЗСО. Загальна вартість проєкту склала
4104,3 тис.грн. У 2019 році в рамках проєкту було освоєно 1823,1 тис.грн., з
яких 1640,8 тис.грн. – залучені кошти Державного фонду регіонального
розвитку, 182,3 тис.грн. – кошти бюджету громади.
Завершено реалізацію проєкту «Формування спортивно-оздоровчого
осередку Городищанського старостинського округу», який став переможцем
обласного конкурсу. Вартість проєкту склала 882,6 тис.грн. (200 тис.грн.залучені кошти обласного бюджету, 583,6 тис.грн. – кошти місцевого
бюджету, 99 тис.грн. – залучені кошти громадськості). Проєктом здійснено
капітальний ремонт спортивної зали Городищанського ЗЗСО.
В рамках Бюджету участі реалізовано 5 проєктів з облаштування
дитячих спортивно-ігрових майданчиків на загальну суму 393,286 тис.грн., з
яких 353,748 тис.грн. – кошти бюджету громади, 39,538 тис.грню. – залучені
кошти громадськості, ініціаторів проєктів. Майданчики встановлено на
території
смт.Біловодськ
(2
майданчики),
Новоолександрівського
(с.Новоолександрівка та с.Степове), Новолимарівського (с.Новолимарівка),
Кононівського (с.Лимарівка) старостинських округів.
В липні місяці, в рамках підготовки до І обласної Спартакіади серед
об’єднаних територіальних громад, був проведений поточний ремонт
стадіону «Юність» (54,5 тис.грн.) та капітальний ремонт центральної
трибуни стадіону «Юність» (58 тис грн.) за кошти місцевого бюджету.
Виготовлено проєктно-кошторисну документацію для будівництва
спортивного комплексу в смт. Біловодськ, капітального ремонту стадіону
«Юність», ремонту зали важкої атлетики, а також облаштування спортивних
полів зі штучним покриттям на території Біловодської гімназії,
Новодеркульського та Литвинівського ЗЗСО.

Соціальний захист
Одним із напрямків соціально-економічного розвитку громади є
соціальний захист населення, надання соціальних послуг відповідно до
встановлених стандартів.
Реалізацію державної соціальної політики на території Біловодської ОТГ
забезпечує відділ соціального захисту населення, а саме забезпечує виплати
призначених державних соціальних допомог, компенсаційних виплат, пільг та
субсидій.
Так, у 2019 році різним категоріям населення надана відповідна допомога
в сумі 61 812,5 тис.грн.
За рахунок місцевого бюджету 105 осіб отримали компенсацію за
надання соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги в сумі 269,3 тис.грн., 18 осіб отримали компенсацію за
проїзд залізничним транспортом загальною сумою 0,5 тис.грн., 1371 особі
надані пільги з оплати послуг зв’язку в сумі 45,8 тис.грн., 9 особам надана
одноразова допомога для придбання альтернативного палива на загальну суму
30,3 тис.грн., для придбання 318 новорічних подарунків на суму 29,9 тис.грн.
Видатки на забезпечення санаторно-курортним лікуванням складають
97,1 тис.грн. на придбання 11 путівок.
Крім того, 241 житель громади отримав матеріальну допомогу з
місцевого бюджету на вирішення соціально-побутових питань, допомогу на
поховання, забезпечення твердим паливом (583 тис.грн.)
У взаємодії з відділенням поліції, центром соціальних служб, службою
у справах дітей проводиться робота щодо попередження насильства в сім’ї.
Так, з початку року було отримано 34 повідомлення про вчинення
домашнього насильства, з них 32 повідомлення надійшло від жінок, 1
повідомлення – від чоловіка, 1 повідомлення – відносно малолітньої особи. З
них вчинення домашнього насильства психологічного характеру – 34,
фізичного характеру – 2. Всім сім’ям надано комплекс соціальних послуг та
проведено роботу, спрямовану на профілактику повторного скоєння насилля
в сім’ї.
Протягом 2019 року в рамках співпраці з Програмою ООН
забезпечувся супровід реалізації проєкту, який буде продовжено у 2020 році,
«Створення інтегрованої моделі соціального захисту та соціального
обслуговування населення». Це дасть можливість наближити соціальні
послуги на їх отримувачів та покращити життя певних категорій населення з
урахуванням їх потреб.
У зв’язку зі змінами в законодавстві та впровадженням проєкту стала
потреба в організації роботи відділу соціального захисту в більш доступному
для населення місці. Тож, було прийнято рішення в виділенні окремого
приміщення для його розміщення. У 2019 році здійснено ремонт приміщення
на суму 330 тис.грн. Продовжується робота по організації підведення
газопостачання до будівлі.

З метою забезпечення виконання на території громади вимог
законодавства та реалізації державної політики в галузі охорони праці, в
2019 році за участю спеціаліста сектору праці ТОВ «Луганським навчальнокурсовим комбінатом» 21-22 березня 2019 року організовано навчання із
загальних питань охорони праці 95 чоловік з числа перших керівників,
головних спеціалістів та спеціалістів з охорони праці, а також 185 чоловік з
числа працівників, що зайняті на роботах з підвищеною небезпекою під
час роботи з пестицидами та агрохімікатами (150 трактористів та 35 водіїв)
підприємств та установ.
Центр соціальних служб сім’ї, дітей та молоді
Одним з пріоритетних напрямів Біловодського центру соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді є соціальний супровід сімей, які опинилися в
складних життєвих обставинах.
Соціальним супроводом Центру охоплено 80 сімей. Із них послугу
соціального супроводження отримують 4 прийомні сім’ї, 1 дитячий будинок
сімейного типу, 75 сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. З
усіма сім'ями, які потрапили в складні життєві обставини, постійно
проводиться соціально-педагогічна робота щодо відповідального виконання
батьківських обов'язків, профілактики алкоголізму, домашнього насильства
над дітьми, раціонального використання та розподілу сімейного бюджету,
дотримання санітарно-гігієнічних норм проживання. В результаті проведеної
роботи з соціального супроводу було знято 13 сімей з позитивним
результатом, в 30 сім’ях складні життєві обставини мінімізовано.
Проводяться інформаційно-профілактичні заходи (лекції, бесіди,
тренінги, відеолекторії) серед учнівської з метою профілактики негативних
явищ та пропаганди здорового способу життя, профілактики ВІЛ,
алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління, злочинності, з правових питань,
попередження домашнього насильства, торгівля людьми та інші. Всього
проведено 46 групових заходів, охоплено 588 осіб.
Територіальний центр соціального обслуговування
На обліку у територіальному центрі соціального обслуговування
перебуває 1139 пенсіонерів, непрацездатних громадян, осіб з інвалідністю,
які потребують соціального обслуговування та соціальних послуг. Всі вони
потребують різних видів допомоги: матеріальної, натуральної та духовної.
Свою роботу територіальний центр проводить через свої відділення:
- відділення організації надання адресної натуральної та грошової
допомоги, яким надано 4247 послуг 941 особі;
- відділення денного перебування, де працює медична сестра, яка
проводить медико-соціальну реабілітацію за направленням лікаря шляхом
використання медичних методів: психотерапія, масаж, фізіотерапевтичні
процедури, інгаляції вимірювання кров’яного тиску, компреси, гірчичники,
тощо. Обслужено 90 осіб, надано 2863 послуги;

- відділення соціальної допомоги вдома, в якому 36 соціальних
робітників обслуговує 340 осіб. Навантаження на одного соціального
робітника становить 9 осіб при нормі 6.
З метою посилення соціального захисту громадян похилого віку та осіб
з інвалідністю на базі територіального центру діє пункт прокату засобів
реабілітації (інвалідних візків), ортопедичних пристроїв, тростей, палиць.
Пункт прокату має в наявності 20 одиниць інвалідних візків, ходунків -2шт,
коляска КМ – 2 шт. у 2019 році цією послугою скористалось 25 осіб.
У 2019 році було отримано від Благодійної Організації Міжнародного
благодійного фонду «Сприяння розвитку медицини» гуманітарну допомогу у
вигляді 10 інвалідних візків.
Для ефективного обслуговування населення для соціальних робітників
були придбані 22 велосипеда на суму 42,9 тис.грн. На даний час 100 %
соціальних робітників забезпечено велосипедами.
При відділенні функціонує «Університет третього віку», який з
задоволенням відвідують 93 людини старшого віку.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2018
року №189 «Порядок використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення
осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату» у 2019
році було отримано автомобіль вартістю 1139,9 тис.грн., який оснащено
автоматичним підйомником, кріпленням для візків, а також додатковими
місцями для супроводжуючих людину з особливими потребами.
З квітня 2019 року в територіальному центрі функціонує служба з
перевезення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та осіб, які мають
порушення опорно-рухового апарату. За цей період в межах Біловодської
громади, області та поза межами службою надано 149 транспортних послуг
для 56 маломобільних громадян.
У 2019 році Територіальним центром оформлені справи для
влаштування до будинків-інтернатів 3 осіб.
Захист прав дитини
Соціально правовий захист прав дитини забезпечується службою у
справах дітей.
Станом на 01.01.2020 на первинному обліку в службі у справах дітей
перебувала 51 дитина з категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та 8 дітей, які проживають в сім’ях, що опинились
в складних життєвих обставинах. На обліку в службі перебувають також 256
дітей, які мають статус дітей постраждалих внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів.
38 дітей виховується в сім’ї опікунів та піклувальників, 5 дітей – в
дитячому будинку сімейного типу. Сімейними формами виховання охоплено
84 % дітей зазначеної категорії.
Надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування 4 дітям, всі вони влаштовані під опіку громадян.

Згідно з графіком контролю умов проживання та виховання дітей в
сім’ях опікунів, піклувальників, обстежено 30 сімей, в яких виховується 38
дитини. Порушень прав дітей не виявлено.
Проведено 27 профілактичних рейдів, обстежено 50 сімей, через
загрозу життю та здоров’ю із сім’ї вилучено малолітню дитину, ініційовано
притягнення до адмінвідповідальності за невиконання батьківських
обов’язків 4 батьків.
За рахунок коштів державного бюджету в смт. Біловодськ завершено
будівництво дитячого будинку сімейного типу. Кошторисна
вартість
будівництва склала 9,7 млн.грн.
Для забезпечення дітей-сиріт та осіб з їх числа житлом у 2019 році за
рахунок коштів субвенції з державного бюджету призначено компенсаційні
виплати 2 особам на загальну суму 705 тис.грн.
В рамках програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, делегація дітей, відповідної категорії
взяла участь в обласних заходах, організованих до Дня захисту дітей, Дня
усиновлення, Дня Святого Миколая, Новорічних та різдвяних свят.
Цивільний захист
Під час проходження весняного паводку було здійснено плановий
спуск Біловодського водосховища. Частково прочищені водовідвідні канали
в смт. Біловодськ та селах громади, проведено перевірку стану об’єктів
гідротехнічних споруд, отримано дозвіл на зниження рівня Зелеківського
водосховища.
Проведено інвентаризацію 7 споруд цивільного захисту, перевірку 23
протирадіаційних укриттів, покращено стан утримання 8 захисних споруд,
готується документація до зняття з обліку 2 споруд, помилково облікованих у
попередні роки.
Проведене обстеження місць накопичення заборонених і непридатних
до використання в сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин,
складено акти інвентаризації.
Складений план гуманітарного розмінування на 2019 - 2020 роки,
організовано проведення очищення трьох ділянок біля с. Нижньобараниківка
загальною площею 9,6 кв. км. на глибину 15 см.
Прийнято положення про оповіщення населення Біловодської селищної
ради та старостинських округів, проводиться робота з корегування плану
евакуації у випадку і в особливий період, оновлені плани реагування на
надзвичайну ситуацію, розроблені плани попередження та ліквідації
аварійних ситуацій на об’єктах, газо, електро, теплопостачання,
водопостачання та водовідведення, проводиться робота з підвищення
пожежної безпеки закладів культури, загальносередньої та дошкільної
освіти, закладів медицини, ремонту пожежних кранів на водонапірних
баштах, прочищення пожежних водойм.

