Звіт про роботу Біловодської селищної ради та її виконавчого комітету
за 6 місяців 2020 року
За перше півріччя 2020 року відділами, управліннями Біловодської
селищної ради, виконавчим комітетом, підприємствами, установами,
організаціями Біловодської громади проводилася робота по забезпеченню
виконання Стратегії розвитку Біловодської ОТГ до 2023 року, Програми
соціально-економічного розвитку Біловодської об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік та відповідних профільних цільових програм за різними
напрямками.
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 першому півріччі
2020 року відбулось 8 пленарних засідань сесій, на яких радою розглянуто та
прийнято 571 рішення.
У першому півріччі 2020 року відбулось 11 засідань виконавчого
комітету селищної ради, за результатами яких прийнято 258 рішень з питань
адміністративних стягнень, присвоєння поштових адрес, видачі дублікатів
свідоцтва права власності, надання матеріальної допомоги тощо.
До селищної ради надійшло 700 звернень громадян. В загальній
кількості 67 % питань стосуються земельних відносин, 20 % - соціального
захисту.
Згідно затвердженого графіку, здійснено 2 виїзних прийоми селищного
голови, де було порушено 14 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 2 звернення, надано роз’яснень
на 11 звернень, перебуває в стадії розгляду – 1 звернення, відмов у
задоволенні звернень не було.
Фінансово-бюджетна політика
Бюджет Біловодської селищної об’єднаної територіальної громади на
2020 рік затверджено рішенням сесії селищної ради №38/21 від 20.12.2019
року (зі змінами та доповненнями).
Надходження до бюджету. За 6 місяців 2020 року до загального фонду
бюджету Біловодської селищної об’єднаної територіальної громади надійшло
40 094,6 тис. грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що
становить 98,6 % до затвердженого плану з урахуванням внесених змін (план
40 662,9 тис. грн), недоотримано 568,4 тис. грн. Разом з тим, в порівнянні з
аналогічним періодом 2019 року, надходження збільшено на 2 777,6 тис. грн
(або на 7,4 %).
Трансферти з державного бюджету до загального фонду місцевого
бюджету профінансовані в обсязі 74 253,4 тис. грн, в тому числі:

- базова дотація – 37 235,4 тис. грн, при плані з урахуванням внесених
змін 37 235,4 тис. грн;
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 32 748,7
тис. грн, при плані з урахуванням внесених змін 32 748,7 тис. грн;
- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –
4 269,3 тис. грн, при плані з урахуванням внесених змін 4 269,3 тис.
грн.
Трансферти з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам до
загального фонду бюджету Біловодської селищної об’єднаної територіальної
громади профінансовані в обсязі 6 173,6 тис. грн, що відповідає 100%
плановим показникам з урахуванням змін, в тому числі:
- 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 - 3 840
тис. грн;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у
сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 672, 902 тис. грн;
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 271,095 тис.
грн;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету – 107,678 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 – 169,9 тис. грн;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у
сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 145,956
тис. грн;
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 100 тис. грн
- інші субвенції з місцевого бюджету – 506,686 тис. грн;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих
закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету – 359,383 тис. грн.
У структурі доходів загального фонду бюджету Біловодської
селищної об’єднаної територіальної громади (без урахування міжбюджетних
трансфертів), незмінно найвагоміша частка припадає на податкові
надходження. Станом на 1 липня 2020 року їх питома вага складає 96,2 %.
Основним бюджетоутворюючим джерелом бюджету Біловодської
селищної об’єднаної територіальної громади в поточному році залишається
податок та збір на доходи фізичних осіб, його частка в структурі доходів
загального фонду становить 62,1 %. Всього у звітному періоді надійшло до
бюджету Біловодської селищної об’єднаної територіальної громади податку

та збору на доходи фізичних осіб 24 895,5 тис. грн, або 98,3 % до
затверджених показників з урахуванням внесених змін (план 1 півріччя 2020
року – 25 332,4 тис. грн). Основна причина недоотримання цього виду
податку - вивільнення працівників на період дії карантину, пов’язаних із
поширенням коронавірусної інфекції (COVID-2019). Разом з тим, у
порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження цього
податку збільшилися на 1 096,1 тис. грн, або на 4,6 % (факт 1 півріччя 2019
року – 23 799,4 тис. грн). Цьому сприяло підвищення мінімальної заробітної
плати з 1 січня до 4723 грн. та посадового окладу працівника I тарифного
розряду ЄТС до 2102 грн.
Станом на 01.07.2020р. заборгованість по заробітній платі відсутня.
Недоїмка по податку та збору на доходи фізичних осіб станом на 1
липня 2020 року складає 35480 грн. В порівнянні з початком року недоїмка
зменшилась на 940 грн.
У наповненні доходної частини бюджету Біловодської селищної
об’єднаної територіальної громади податок на майно складає 12,2 % доходів
загального фонду. За цим видом податку за перше півріччя сплачено 4 879,3
тис. грн, в тому числі:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 421 540
тис. грн, або 100,3 % до затвердженого плану з урахуванням внесених
змін за звітний період;
- земельний податок з юридичних та фізичних осіб – 1 135,5 тис. грн, або
85,9 % до затвердженого плану з урахуванням внесених змін за звітний
період;
- орендна плата з фізичних та юридичних осіб – 3 234, 3 тис. грн, або
91,4 % до затвердженого плану з урахуванням внесених змін за звітний
період;
- транспортний податок з фізичних та юридичних осіб – 88000 грн або
103 % до затвердженого плану з урахуванням внесених змін за звітний
період.
У наповненні доходної частини місцевих бюджетів єдиний податок
складає 19,8 % доходів загального фонду, за 6 місяців 2020 року надійшло
7 919,2 тис. грн, в тому числі:
- єдиний податок з юридичних та фізичних осіб – 3 149,2 тис. грн, або
95,4 % до затвердженого плану з урахуванням внесених змін за звітний
період;
- єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 % – 4 770,1 тис. грн, або 100 % до
затвердженого плану з урахуванням внесених змін за звітний період.
Станом на 1 липня 2020 року недоїмка по єдиному податку складає
66,21 тис. грн, в порівнянні з початком року недоїмка збільшилась на 41,21
тис. грн.

Видатки бюджету. Видаткову частину загального фонду бюджету
громади виконано на 78,4 %. При затвердженому плані на перше півріччя з
урахуванням змін 126 859,8 тис. грн видатки склали 99 445,6 тис. грн. Проти
відповідного періоду минулого року видатки зменшені на 33 876,2 тис. грн.
Найбільшу частину бюджету (по загальному фонду) займають видатки
на утримання закладів освіти – 50,1 % (49 794,2 тис. грн), охорону здоров’я –
15 % (14 874,7 тис. грн).
В загальній сумі видатків захищені статті складають 93 % (92 494,2 тис.
грн), в тому числі: заробітна плата з нарахуваннями - 81 % (80 568,9 тис. грн),
енергоносії – 8,4 % (8 319,5 тис. грн), видатки на медикаменти - 1,6% (1 563,9
тис. грн), трансферти населенню - 1,2 % (1 210,4 тис. грн), продукти
харчування – 0,8 % (831,6 тис. грн).
Видаткова частина спеціального фонду бюджету громади виконана в
сумі 61 022,3 тис. грн що становить 63,9 % до затвердженого плану на період
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.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України №894-р від 8 липня 2020
року затверджений розподіл субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій. Для бюджету Біловодської селищної об’єднаної
територіальної громади обсяг субвенції на 2020 рік передбачений у розмірі
28 585,813 тис. грн для реалізації 6 проєктів:
- «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вулиці імені Героїв
Чорнобиля в смт. Біловодськ
Біловодського району Луганської
області», обсяг фінансування 4627,5 тис. грн;
- «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньо
квартального проїзду житлових будинків №200-204 вулиці Центральна
та житлових будинків №1-5 вулиці Козюменського в смт. Біловодськ
Біловодського району Луганської області», обсяг фінансування
1029,788 тис. грн;
- «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вулиці Новікова в смт.
Біловодськ Біловодського району Луганської області», обсяг
фінансування 1999,749 тис. грн;
- «Реконструкція будівлі дитячого садку під будівлю центру дозвілля по
вул. ім. Єлісеєва В.А. №39-Б в с. Зелеківка Біловодського району
Луганської області. Коригування», обсяг фінансування 3715,035 тис.
грн;
- «Реконструкція спортивного майданчика з створенням поля зі штучним
покриттям Біловодської гімназії за адресою: вул. Біловодська 148А,
смт. Біловодськ Біловодського району Луганської області», обсяг
фінансування 5830,640 тис. грн;

- «Реконструкція патологоанатомічного відділення комунального
закладу «Біловодська центральна районна лікарня» з облаштуванням
приміщень для гістологічної лабораторії та запровадження заходів з
енергозбереження за адресою: Луганська область, Біловодський район,
в смт. Біловодськ, вул.Петровського,32», обсяг фінансування 5098,585
тис. грн;
- «Капітальний ремонт центральної трибуни стадіона «Юність» по вул.
Козюменського, 18 смт Біловодськ Луганської області», обсяг
фінансування 6284,516 тис. грн, співфінансування з бюджету громади –
1062,499 тис. грн.
В рамках обласного конкурсу по освітньому та культурному обміну із
закладами Львівської області в 2020 році Біловодською ОТГ реалізуються 3
проєкти загальною вартістю 73,14 тис.грн., з яких 51,32 тис.грн. – залучені
кошти обласного бюджету, 21,82 тис.грн. – кошти місцевого бюджету,
виділені на умовах співфінансування. Ініціатором проєктів виступив відділ
культури виконавчого комітету Біловодської селищної ради.
Бюджет участі. З метою стимулювання та підтримки ініціатив
громадськості Біловодської ОТГ у 2020 році було подовжено реалізацію
Бюджету участі, для чого з бюджету громади на 2020 рік виділено 1 млн 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 22
проєкти, з яких 20 стали переможцями. Для забезпечення реалізації цих
проєктів сесією селищної ради 23 липня було прийнято рішення № 47/1 «Про
внесення змін до Програми з реалізації бюджету участі в Біловодській
селищній об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік», обсяг коштів з
бюджету громади на реалізацію Програми збільшено до 1,3 млн грн.
Проєкти-переможці стосуються облаштування дитячих та спортивних
майданчиків, поповнення матеріальної бази закладів культури, благоустрій
території.
Співпраця з міжнародними організаціями. Дитячий фонд Юнісеф
В травні 2020 року було підписано Меморандум про співпрацю між
Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Біловодською селищною ОТГ та
громадською спілкою «Українська Мережа за Права Дитини». В результаті
співпраці Біловодський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
спільно зі Службою у справах з дітей Біловодської селищної ради в липні
2020 року планує отримати гігієнічні набори для найуразливіших сімей з
дітьми Біловодської ОТГ. Також в рамках співпраці з фондом ЮНІСЕФ
планується проведення капітального ремонту приміщень центру соціальних
служб Біловодської селищної ради, забезпечення інклюзивної доступності (с.
Євсуг, с. Кононівка, с. Городище, смт. Біловодськ).
Співпраця з міжнародними організаціями. Програма ООН
В рамках співпраці з ПРООН розпочато реалізацію проєктів:

- за ініціативи громадської організації «Городище вперед» - проєкт
«Організація здійснення пацієнтського контролю якості медичних послуг, що
надаються опорним медичним закладом КНП «Біловодська багатопрофільна
лікарня». Вартість проєкту 162,6 тис.грн (134,6тис.грн. – кошти ПРООН, 28
тис.грн. – власні кошти ГО). В межах проєкту планується проаналізувати
думки мешканців Біловодської, Міловської, Марківської, СтаничноЛуганської ОТГ щодо задоволеності якістю послуг, що надають медичні
заклади I та II рівня з метою налагодження взаємодії між лікувальним
закладом та пацієнтами;
- за ініціативи громадської організації «Біловодський обрій» - проєкт
«Шкільний громадський бюджет як інструмент участі» Мета проєкту –
заохочення молоді до більш активного життя в громаді. Організацієюпартнером реалізації проєкту виступає Біловодський опорний заклад
загальної середньої освіти. Вартість проєкту 246,7 тис.грн ( 216,8 тис.грн –
кошти ПРООН, 29,9тис.грн -благодійні внески);
- за ініціативи громадської організації «Центр розвитку громади «Титан» проєкт «Корисне світло». Вартість проєкту 210,4 тис. грн. (157,9 тис.грн. –
кошти ПРООН, 52,5 – внесок громадськості). В рамках проєкту планується
встановлення автономного вуличного освітлення;
- за ініціативи громадської організації «Євсуг діє» - проєкт «Створення
лабораторії громадської участі в Біловодській ОТГ» вартістю 187,4 тис.грн.
(157,4 тис.грн.-кошти ПРООН, 30 тис. – внесок громадськості), планується:
розробка рекомендацій для налагодження взаємодії громади і місцевої влади,
у тому числі шляхом вивчення громадської думки і проведення опитування
жителів громади; розробка Програми розвитку громадянського суспільства
та адвокація її прийняття селищною радою; створення Лабораторії
громадської участі для впровадження заходів Програми розвитку
громадянського суспільства; приведення у відповідність до наданих
громадськістю рекомендацій офіційного сайту Біловодської селищної ради;
створення відеороликів для заохочення громадян до активної участі в житті
громади через демонстрацію практичних позитивних результатів;
запровадження систематичного друку інформаційного бюлетеня Біловодської
громади і його безкоштовного розповсюдження серед населення;
- за ініціативи громадської організації «Дивокрай 2008» - проєкт
«Доступність послуг Біловодського ЦНАП для людей з інвалідністю»

вартістю 127 тис. грн (111 тис.грн -кошти ПРООН, 1 тис.грн.- кошти
місцевого бюджету, 15 тис.грн – внесок громадськості), планується
облаштувати Біловодський ЦНАП спеціалізованими засобами;
- за ініціативи громадської організації «Литвинівка-2015» - проєкт
«Задоволення потреб в соціальних послугах вразливих категорій населення
Біловодської громади» вартістю 165,1 тис.грн. (134,7 тис.грн- кошти ПРООН,
30,4 – внесок громадськості) У межах проєкту планується облаштувати
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Біловодської селищної ради спеціалізованими засобами для
організації соціальної послуги прання для людей похилого віку та людей з
інвалідністю, також тих, що потребують отримання соціальних послуг;
здійснення заходів щодо розширення швейних послуг для вразливих
категорій населення та облаштування музичним обладнанням Університету
третього віку для надання можливості людям похилого віку та людям з
інвалідністю бути у центрі активного життя;
- за ініціативи громадської організації «Ми за майбутнє 2018» - проєкт
«Підвищення доступності сільських жителів Біловодської ОТГ до якісних
медичних послуг в умовах карантину COVID-19» вартістю 115,2 тис.грн.
(99,4 тис.грн. -кошти ПРООН, 12,8 тис.грн- кошти місцевого бюджету, 3
тис.грн – внесок громадськості). У межах проєкту планується закупівля
медичного обладнання для сільських амбулаторій та фельдшерських пунктів
(інфрачервоні безконтактні термометри, пульсоксиметри, фіанендоскопи та
бензовий генератор);
- за ініціативи громадської організації «Любокрай» - проєкт «Бібліотека як
осередок розвитку та самореалізації сільської жінки» вартістю 55,5 тис.грн
(41,05 тис.грн -кошти ПРООН, 6 тис.грн – кошти місцевого бюджету,
8,4тис.грн -внесок громадськості) планується облаштування кімнати
технічним обладнанням та проведення заходів в рамках проєкту;
- за ініціативи громадської організації «Активна та сучасна Бараниківка» проєкт «Роверпаркінг» вартістю 87 тис.грн (71 тис.грн – кошти ПРООН,
16тис.грн – кошти місцевого бюджету) планується встановлення
велопарковок в закладах загальної середньої освіти Біловодської громади;

- за ініціативи громадської організації «Центр розвитку громади «ТИТАН» проєкт «Сільській громаді -доступні wi-fi зони» вартістю 127,7 тис.грн.
(81тис.грн.– кошти ПРООН, 46,7 тис.грн-кошти місцевого бюджету)
планується встановлення альтанок обладнаних сонячними батареями для
зарядки мобільних пристроїв та доступних зон wi-fi.
- за ініціативи громадської організації «Євсуг діє» -проєкт «Збережемо
криницю разом» вартістю 70 тис.грн (кошти ПРООН) планується
встановлення альтанки, облаштування території тротуарною плиткою та
оновлення дерев’яного зрубу криниці;
- за ініціативи громадської організації «Наш формат» - проєкт «Новий
формат участі мешканців Біловодської ОТГ в управлінні громадою» вартістю
184,15 тис. грн (кошти ПРООН). Проєкт спрямовано на залучення мешканців
та ВПО Біловодської ОТГ до активної участі в управлінні місцевими
справами, посилення спроможності та розвиток навичок з розробки та
ефективного впровадження проєктів. Планується облаштування приміщення
платформи «Новий ФОРМАТ участі» на базі Новоолександрівського
сільського будинку культури та розробка посібника «Кращі практики
участі».
- за ініціативи громадської організації «Деркул-2013», розпочато реалізацію
проєкту «Проведення кінно-спортивного фестивалю «Золота підкова», як
інструмент для соціального згуртування населення Біловодської ОТГ»
вартістю 430,5тис.грн. (400,5тис.грн. -залучені кошти Програми ООН,
30тис.грн. – кошти місцевого бюджету виділені на умовах співфінансування).
Проєктом передбачено проведення кінно-спортивного фестивалю в с.
Деркул.
Завдяки співпраці з ПРООН розпочато реалізацію проєкту «Капітальний
ремонт санвузлу Територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Біловодської селищної ради вартістю
91,4тис.грн.
В рамках співпраці з Програмою ООН, за ініціативи Біловодської
селищної ради розпочато реалізацію проєкту «Підсилення ефективної роботи
громадської платформи шляхом облаштування островків «Громадського
діалогу та вільної зони wi-fi в кожному старостинському окрузі» вартістю
850тис.грн. Проєктом передбачено встановлення вуличного екрану в

смт.Біловодськ, облаштування кімнат (обладнання, меблі) та зони wi-fi в
кожному старостинському окрузі Біловодської громади.
В межах співпраці з Програмою ООН «Відновлення управління та
сприяння примиренню в постраждалих від кризи громадах України»
реалізуються проєкти «Портал е-послуг» та «Універсам послуг» вартістю
257,6 тис.грн. (кошти ПРООН) на базі Біловодського ЦНАПу.
Завершується реалізація проєкту «Створення моделі інтегрованої
системи соціального захисту та соціального обслуговування населення в
Біловодській ОТГ». Завдяки співпраці з ПРООН облаштовано приміщення
Центру інтегрованих соціальних послуг та 6 віддалених робочих місць
сучасними меблями, офісною технікою. Розпочато облаштування швейної
майстерні та кімнати для занять факультету «Основи комп’ютерної
грамотності» для людей похилого віку та осіб з інвалідністю на базі
Територіального центру соціального обслуговування. Вартість проєкту 1500
тис.грн.(кошти ПРООН).
Співпраця з міжнародними організаціями. ООН-Жінки
В рамках співпраці з ООН-Жінки спільно з Українським жіночим
фондом Біловодська ОТГ продовжує реалізацію проєкту «Просування прав
людини та гендерної рівності за допомогою мобілізації громад задля
розширення можливостей». В рамках проєкту працює 6 груп самодопомоги
Біловодської громади (смт.Біловодськ, с.Новолимарівка, с.Лимарівка,
с.Новоолександрівка, с.Литвинівка, с.Зеликівка). 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)
Подовжена співпраця з Агентством США з міжнародного розвитку. В
січні 2020 року представники громади взяли участь у ІІ конференції міст та
ОТГ партнерів, де була презентована Біловодська громада, та запропоновані
проєкти для співпраці. З 7 запропонованих проєктів після попереднього
відбору був обраний для подальшого розгляду один з проєктів – капітальний
ремонт адміністративної будівлі за адресою смт. Біловодськ, вул. Шевченко,1
зі створенням центру культурної спадщини. В червні місяці поточного року
об’єкт відвідали профільні інженери проекту USAID. Після обстеження
будівлі було прийнято рішення щодо неможливості подовження реалізації
проєкті у зв’язку з поточним станом будівлі, та запропоновано здійснити
реалізацію проєкту за участю інших організацій, що підтримують об’єкти
історичної та культурної спадщини.
Подовжена співпраця в частині здійснення реалізації Стратегії розвитку
Біловодської громади. Спеціалістами проєкту надавалась допомогу в
здійсненні моніторингу реалізації Стратегії розвитку, прийнята участь в
засіданні моніторингового комітету з управлінням впровадженням Стратегії
розвитку Біловодської ОТГ.

Співпраця з міжнародними організаціями. Швейцарсько-український
проєкт DESPRO
З метою забезпечення населення Біловодської ОТГ якісною питною
продовжується співпраця з швейцарсько-українським проектом DESPRO. У
2020 році за кошти програми DESPRO та місцевого бюджету у
співвідношенні 50/50 триває реалізація проєкту «Реконструкція свердловини
№7 по вул. Джерельна, 90 в смт. Біловодськ» вартістю 486,06 тис.грн. Для
підвищення ефективності управління системою водопостачання та
водовідведення, забезпечення населення доступом до якісної питної води за
кошти програми DESPRO (243 тис.грн) придбано прилад для пошуку поривів
на мережах та несанкціонованих врізок, проведено облаштування системи
автономного керування водозабірної свердловини в с.Парневе.
Земельні відносини
Постійно проводиться робота щодо своєчасного надходження коштів
від плати за землю, підготовлено нову базу землевласників та
землекористувачів, яка своєчасно постійно перевіряється та оновлюється, для
врахування земельних ділянок до податкового органу (ДФС): визначення та
внесення кадастрових номерів, нової нормативно - грошової оцінки, та в
книгах погосподарського обліку змін, які відбулися.
Постійно проводиться робота по наданню відповідей в усній та
письмовій формі на звернення та скарги юридичних та фізичних осіб з
питань регулювання земельних відносин. Вирішуються земельні спори, з
наведенням меж земельних ділянок.
Підготовлено матеріали для оформлення права комунальної власності
на земельні ділянки, складання договорів оренди земельних ділянок та
укладання додаткових угод та їх реєстрація. Зокрема, протягом першого
півріччя укладено 14 договорів оренди земель (в тому числі поновлення),
загальною площею 100,7186 га на суму 285,11 тис. грн.
Передано з державної та зареєстровано у комунальну власність 1
земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 50 га.
За Біловодською ОТГ оформлено право комунальної власності на
земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 30
га, які за рішенням суду визнані як відумерла спадщина.
Проведено 2 конкурсні комісій та визначено виконавців робіт з
експертної грошової оцінки земель для їх подальшої продажі у власність.
Підготовлено 418 проектів рішень із земельних питань для розгляду на
засіданні сесії селищної ради. Основна частина рішень стосується надання
дозволу на розробку технічної документації із землеустрою, щодо
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 4 дозволи на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

учасникам АТО (ООС). Передано у власність учасникам АТО (ООС) 6
земельних ділянок загальною площею 11,625 га для ведення особистого
селянського господарства.
Проведена відповідна підготовча робота для продажу 2 земельних
ділянок несільськогосподарського призначення загальною площею 0,8401 га,
на суму 267,691 тис. грн. За І півріччя надійшло коштів на суму 211,963 тис.
грн.
Проведено земельні торги у формі аукціону, на яких відбувся продаж,
окремими лотами, права оренди 5 земельних ділянок сільськогосподарського
призначення загальною площею 117,703 га. За результатами земельних торгів
середній розмір річної орендної плати склав 26,9 % від НГО, що наповнило
місцевий бюджет на 383,06 тис. грн.
Проводилась підготовка графічних матеріалів земельних часток, для
виготовлення правовстановлюючих документів на земельні частки (паї).
Забезпечується облік паїв та внесення змін до обліку, згідно укладених
договорів. Надано фізичним та юридичним особам 505 довідок про наявність
земельних ділянок для всіх видів соціальної допомоги та належність
громадян до членів особистого селянського господарства.
Успішно завершено проект USAID «Підтримка аграрного і сільського
розвитку» щодо створення геопорталу Біловодської ОТГ та нанесенню
перспектив розвитку території громади.
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 2020 році розпочаті та тривають роботи з реконструкції артезіанської
водозабірної свердловини № 7 в смт. Біловодськ (кошторисна вартість
653,882 тис. грн).
На даний час за рахунок коштів місцевого бюджету розпочаті роботи
по виготовленню проєктної документації з реконструкції мереж
водопостачання та водозабірних свердловин в селах Плугатар, Новоспасівка,
Зелеківка, Данилівка.
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.
Опалювальний сезон 2019-2020 проведений без аварійних ситуацій.
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.
Об’єкт буде введений в експлуатацію в поточному році.
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.
На даний час продовжуються роботи по реалізації Закону України
«Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку».
У зв’язку з введеними карантинними обмеженнями, проведення зборів
співвласників багатоквартирних будинків не проводилось. Проводиться
робота з призначення управителів багатоквартирних житлових будинків.
Станом на 01.07.2020 проведено 2 конкурси з визначення управителя. У
зв’язку з відсутністю конкурсних пропозицій переможця конкурсу не
визначено, оголошено повторні конкурси.
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
першому півріччі 2020 року цією Програмою скористалась 18 мешканців
громади та отримала компенсацію з бюджету ОТГ частини суми кредиту.
Загальний обсяг компенсаціє склав 33,588 тис. грн.
В межах Програми оснащення багатоквартирних житлових будинків
вузлами комерційного обліку централізованого водопостачання в смт.
Біловодськ станом на 01.07.2020 розпочато відповідну роботу на 2 об’єктах
(багатоквартирних житлових будинках).
Транспорт та дорожньо-мостове господарство. Загальна протяжність
доріг Біловодської ОТГ становить 346,01 км, з них 82,01 км – це дороги
комунальної форми власності.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку у 2020 році до реалізації
затверджені проєкти з капітального ремонту доріг по вул. Героїв Чорнобиля
(вартість – 4627,5 тис. грн) та по вул. Новікова (вартість – 1999,749 тис. грн),
а також асфальтобетонного покриття внутрішньо квартального проїзду

житлових будинків №200-204 вул. Центральна та житлових будинків №1-5
вул. Козюменського (вартість – 1029,788 тис. грн).
Розпочаті та тривають роботи по капітальному ремонту тротуару по
вул. Центральна в смт. Біловодськ загальною кошторисною вартістю 4148,3
тис. грн, на даний час виконані роботи на суму 1367,32 тис. грн.
У І півріччі проведено грейдування ґрунтових доріг по всім населеним
пунктам ОТГ на суму 199,75 тис. грн.
Розроблено проєктно-кошторисну документацію для здійснення
капітального ремонту доріг по вул. Квіткова та вул. Гагаріна в смт.
Біловодськ та по вул. Комарова в с. Плугатар.
Вуличне освітлення. Організована робота з обслуговування та
ремонту існуючої мережі вуличного освітлення.
В межах Програми з благоустрою у І півріччі 2020 року розпочаті
роботи з нового будівництва вуличного освітлення по 23 вулицям у 18 селах
громади та в селищі Біловодськ загальною протяжністю 28,343 км. Роботи
проводяться за рахунок коштів бюджету громади загальним обсягом 6,855
млн грн.
Містобудування та будівництво. У І півріччі 2020 року рішенням
сесії селищної ради № 46/10 від 19.06.2020 було затверджено «Історикоархітектурний опорний план селища міського типу Біловодськ Луганської
області» та «Науково-проєктна документація з визначення меж і режимів
використання зон охорони пам’яток та історичного ареалу селища міського
типу Біловодськ Луганської області».
Станом на 01.07.2020 Генеральний план та план зонування (зонінгу) с.
Новолимарівка пройшов процедуру погодження та затверджено рішенням
сесії селищної ради №45/1 від 05.06.2020.
Продовжується робота з розробки генеральних планів і планів
зонування смт Біловодськ, с. Новодеркул, с. Городище, с. Євсуг.
У І півріччі 2020 року розпочаті роботи по виготовленню генеральних
планів та планів зонування с. Данилівка, с. Литвинівка та с. Плугатар,
загальна сума робіт складає 249,9 тис. грн.
За 6 місяців поточного року по Біловодській ОТГ прийнято в
експлуатацію індивідуального житла загальною площею 669,8 кв м.
Продовжується робота по забезпеченню доступності дорожньотранспортної мережі, об’єктів інфраструктури. В межах проєкту
«Капітальний ремонт тротуару по вул. Центральна в смт. Біловодськ
Луганської області» встановлено 6 занижених бордюрних каменів відповідно
до вимог ДБН В.2.2-40:2018.
Наразі завершуються роботи по розробленню схеми санітарного
очищення населених пунктів Біловодської громади.

Благоустрій. За перше півріччя 2020 року були проведені роботи з
озеленення та благоустрою як селища Біловодськ, так і всіх населених
пунктів громади.
Було придбано та висаджено саджанці дерев (фруктових та
декоративних) у кількості 875 шт на суму 36,66 тис. грн, кущі троянд у
кількості 550 шт на суму 22 тис. грн.
Були проведені роботи по видаленню та санітарній обрізці сухих та
аварійних дерев на території громади у кількості 93 шт, що несли загрозу
житловим будівлям, лініям електричних мереж, життю людей, чи були
пошкоджені внаслідок негоди.
Починаючи з квітня поточного року проведені роботи з викошування
бур’янів, карантинних видів рослинних алергенів, очерету та дикорослої
порослі по вулицях населених пунктів, узбіччі доріг, парках, скверах,
дитячих ігрових майданчиках.
З початку року ліквідовано 7 стихійних звалищ, вивезено 94 м куб.
сміття та твердих побутових відходів.
Протягом року ведуться роботи з грейдування вулиць. В зимову пору
року проводяться роботи по розчистці від снігу вулиць та тротуарів,
посипанню їх протиожеледною сумішшю.
Кожної весни здійснюються планові та косметичні ремонтні роботи
пам’ятників та братських могил на території Біловодської громади. Для цих
робіт в поточному році на придбання матеріалів було спрямовано 23,2 тис.
грн.
Приведено в належний стан територію скверу 40-річча Перемоги та
сквер ім. Уманського по вул. Центральній в смт. Біловодськ.
В поточному році в кожному населеному пункті громади, в
громадських місцях встановлено лавки, урни та туалети загального
користування. Сума видатків на здійснення цих робіт склала 18,7 тис. грн.
Облік та управління комунальним майном
Протягом першого півріччя 2020 року зроблено замовлення в КП
«Біловодське БТІ» на виконання інвентаризації нерухомого майна та
виготовлено технічні паспорти на 5 об'єктів нерухомого майна.
За звітний період до Фонду державного майна України направлено
запити по 5 об'єктам нерухомого майна з метою подальшого оформлення
права комунальної власності.
За перше півріччя 2020 року за Біловодською селищною об’єднаною
територіальною громадою в особі Біловодської селищної ради оформлено
право власності на 7 об'єктів нерухомого майна.
Триває листування з питань безоплатного прийняття в комунальну
власність 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» (рішення сесії №21/6 та № 21/7 від 21.12.2018 «Про надання згоди на
безоплатне прийняття майна з державної власності у комунальну власність
Біловодської селищної об'єднаної територіальної громади» відповідно).
У встановленому законодавством порядку здійснено необхідні заходи
щодо безоплатного прийняття від філії «Управління «Укргазтехзв'язок»
Акціонерного
товариства «Укртрансгаз» в комунальну власність
Біловодської селищної об'єднаної територіальної громади та на баланс
Біловодської селищної ради житлового будинку з надвірними господарчими
спорудами, розташованого за адресою: вул. Лісова, буд.1, смт Біловодськ.
Протягом звітного періоду здійснювалося внесення змін щодо обліку та
управління комунальним майном до розміщеної на сайті Біловодської
селищної ради Інтерактивної карти об'єктів комунальної власності
Біловодської селищної об'єднаної територіальної громади.
Сформований Перелік об'єктів комунальної власності Біловодської
селищної об'єднаної територіальної громади, переданих в оренду.
Квартирний облік
За перше півріччя прийнято 7 заяв про взяття на квартирний облік при
виконавчому комітеті Біловодської селищної ради.
Підготовлено необхідні документи, проведені засідання житлової комісії
та взято на квартирний облік виконавчого комітету Біловодської селищної
ради 5 осіб, по 1 особі до Плугатарського та Новоолександрівського
старостинських округів.
Знято з квартирного обліку 2 особи, з соціального квартирного обліку - 1
особа.
Ведеться робота по впорядкуванню квартирної черги.
Видані 2 ордера на службові квартири, які обліковуються на балансі
КНП «Біловодська багатопрофільна лікарня» та 1 ордер на службову
квартиру, яка перебуває на балансі Біловодської селищної ради.
Малий та середній бізнес
Станом на 01.07.2020 на території Біловодської ОТГ діяло 780 суб’єктів
підприємництва, в тому числі:
- 9 середніх підприємств;
- 195 малих підприємств (у тому числі 98 фермерських господарств);
- 576 фізичних осіб - підприємців.
У малому та середньому бізнесі зайнято близько 3,2 тис. осіб.
На умовах оренди суб’єктам господарювання Біловодської громади за 6
місяців 2020 року надано 1373 м кв вільних нежилих приміщень.
Завдяки співпраці Біловодської селищної об’єднаної територіальної
громади з різними гуманітарними організаціями та міжнародними
програмами, активна частина представників малого та середнього бізнесу, а

також особи, які мають намір започаткувати підприємницьку діяльність,
залучаються до участі в різних освітніх та грантових програмах.
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 150 видів адміністративних послуг, у тому числі територіальних
органів центральних органів виконавчої влади - 70 послуг (Головного
територіального управління юстиції у Луганській області - 50, Біловодського
районного відділу ДМСУ в Луганській області - 6, відділу Держгеокадастру у
Біловодському районі Луганської області – 14) та структурних підрозділів
виконавчого комітету селищної ради – 48 послуг (служби у справах дітей –
6, відділу ведення державних реєстраційних дій – 30, виконавчого комітету 9 (реєстрація місця проживання/перебування, видача довідок різного змісту,
прийом документів на дотацію, реєстрація колдоговорів), Біловодської
районної державної адміністрації - 32 (послуг соціального характеру – 30,
відділу архітектура та містобудування - 2). За аналогічний період минулого
року надавалось 138 видів послуг.
Продовжують роботу віддалені робочі місця адміністраторів у 8
старостинських округах (ВРМА), через які надаються 48 видів послуг.
За І півріччя 2020 року ЦНАП та ВРМА видано 5530 результатів
адміністративних послуг, з яких 677 результатів за он-лайн заявами,
поданими через веб-сторінку "Публічна кадастрова карта України" (витяг на
нормативно грошову оцінку та витяг з державного земельного кадастру про
земельну ділянку).
За консультаціями до ЦНАП звернулося 7300 осіб, в том числі до
ВРМА звернулося 1653 осіб.
Завдяки підтримці Програми ООН із відновлення та розбудови миру
Біловодська громада отримала мобільний ЦНАП, що дає можливість
надавати послуги в віддалених селах громади, а також іншим районам і
громадам на договірних умовах. Машина обладнана 2-ма робочими місцями
з підключенням до мережі Інтернет. У звітному періоді було здійснено
тестовий виїзд до Бараниківського та Нижньобараниківського старостату,
було прийнято 6 заявок та видано 26 результатів, надано 34 консультації.
В рамках експериментального проєкту з 28 травня 2020 року ЦНАП
Біловодської ОТГ обрано надавачем послуги «Оформлення і видача
паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм з
одночасною реєстрацією у Державному реєстрі фізичних осіб – платників
податків». Нова комплексна послуга включає оформлення і видачу паспорта
громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі у
віці з 14 до 18 років з одночасною реєстрацією у Державному реєстрі

фізичних осіб – платників податків. Нововведення зменшить кількість візитів
громадян до державних органів та заощадить їх власний час. Такою
послугою вже скористалося 4 мешканця громади.
ЦНАП Біловодської громади запроваджує комплексну послугу
«є-Малятко», що дозволить забезпечити можливість батькам новонародженої
дитини під час державної реєстрації її народження отримати одночасно
комплекс послуг: реєстрацію місця проживання дитини; призначення
державної допомоги при народженні дитини; призначення допомоги на дітей,
які виховуються у багатодітних сім’ях; реєстрації дитини у Державному
реєстрі фізичних осіб-платників податків; визначення належності
новонародженої дитини до громадянства України. Для досягнення цієї цілі
вже проведена певна робота - адміністратори пройшли навчання, отримали
сертифікати, наразі очікуємо на підключення до відповідного комплексного
продукту.
Ведення державних реєстраційних дій
За результатами діяльності у першому півріччі 2020 року 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 59,3 тис. грн.
Було надано 632 платних та 1720 безоплатних послуг фізичним та
юридичним особам. Крім того, надано більше 1,2 тис. консультацій
заявникам.
Значна кількість послуг надається громадянам мешканцям СтаничноЛуганського району, де державні реєстратори не здійснюють свою
діяльність. Такі звернення складають близько 50 % від загальної кількості
заявників.
Охорона здоров’я
КНП «Біловодський центр первинної медико-санітарної допомоги».
Первинна медична допомога населенню Біловодської селищної ОТГ
надається комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Біловодської селищної ради, до складу якого
входять:
• Біловодська лікарська амбулаторія загальної практики-сімейної
медицини плановою потужністю 98 відвідувань у зміну, фактичною – 76,71;
• 3 сільські лікарські амбулаторії загальної практики – сімейної
медицини з загальною плановою потужністю 65 відвідувань у зміну,
фактичною – 52,4;
• 3 сільські лікарські амбулаторії з загальною плановою потужністю 80
відвідувань у зміну, фактичною – 34,7;
• 12 фельдшерських пунктів.
За звітній період була оптимізована мережа КНП «Біловодський
ЦПМСД»: закрито Степовський фельдшерський пункт.

Кількість відвідувань зменшилась на 53,3% і становить 1,05 на 1
жителя (6 місяців 2019 року - 2,25 на 1 жителя).
Показник флюорографічного обстеження дорослого населення на
туберкульоз зменшився на 24,1% і становить 159,5 на 1000 жителів (1
півріччя 2019 року – 210,2).
Добровільне обстеження населення на ВІЛ-інфекцію збільшилось на
96,8% і склало 428 осіб (1 півріччя 2019 року – 219 осіб).
В амбулаторно-поліклінічних закладах функціонують 7 денних
стаціонарів на 105 ліжок.
Кількість хворих, пролікованих в денних стаціонарах, складає 1203
особи, це на 20,5% менше показника 2019 року.
Первинну медичну допомогу населенню надавали 8 лікарів та 45
молодших спеціалістів з медичною освітою. Укомплектованість лікарями
становить 57,1%. Є 3 штатних вакансій лікарів загальної практики сімейної
медицини.
Працює 5 сімейних лікарів. Кількість населення, яке підписало
декларації з лікарями, що надають первинну медичну допомогу, становить
17561 особа або 76 % від загальної кількості населення громади.
У Луганському державному медичному університеті за рахунок коштів
місцевого бюджету навчається 3 студенти.
Прийнято на роботу лікаря-педіатра Біловодської амбулаторії ЗПСМ та
придбано для неї службову квартиру за кошти місцевого бюджету вартістю
423 тис. грн.
Фінансування КНП «Біловодський ЦПМСД» склало 4522,207 тис. грн,
з них:
- кошти Національної служби здоров’я України - 3083,183 тис. грн;
- кошти місцевого бюджету – 1042,948 тис. грн;
- залучені позабюджетні кошти – 396,076 тис. грн.
За рахунок усіх джерел фінансування було направлено на поліпшення
матеріально-технічної бази підприємства 1225,004 тис. грн, в тому числі:
- за кошти місцевого бюджету – 666,259 тис. грн;
- за кошти Національної служби здоров’я України – 162,668 тис. грн;
- за рахунок позабюджетних надходжень – 396,076 тис. грн.
За рахунок коштів місцевого бюджету придбано 4 термометри
інфрачервоні безконтактні на суму 7,6 тис. грн. За рахунок позабюджетних
коштів (гуманітарна допомога) отримано холодильник і сумку-холодильник
загальною вартістю 39,02 тис. грн.
Для структурних підрозділів КНП «Біловодський ЦПМСД» придбано
засобів індивідуального захисту для медпрацівників на загальну суму 108,189
тис. грн.:
- за рахунок коштів місцевого бюджету, на суму 10,314 тис. грн.
- за рахунок державного постачання, на суму 5,973 тис. грн.
- за рахунок гуманітарної допомоги 91,902 тис.грн

Проведено поточні ремонти на загальну суму 21,063 тис. грн. За
рахунок коштів місцевого бюджету облаштовано пункт збору мокротиння в
Біловодській амбулаторії ЗПСМ.
Цільова програма забезпечення лікарськими засобами і виробами
медичного призначення населення Біловодської громади профінансована з
місцевого бюджету на суму 183,9 тис. грн.
Програма розвитку та підтримки КНП «Біловодський ЦПМСД»
Біловодського селищної ради профінансована з місцевого бюджету на суму
967,4 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).
Діяльність установи реалізовувалася у відповідності до Програми
забезпечення населення Біловодської громади спеціалізованою медичною
допомогою, а також згідно укладених договорів з Національною службою
здоров’я України в рамках програми медичних гарантій на 2020 рік.
Протягом 6 місяців 2020 року була реалізована частина проєктів, що були
заплановані, низка проєктів наразі знаходиться в процесі реалізації.
З 01.04.2020 року КНП «Біловодська багатопрофільна лікарня» надає
медичну допомогу в рамках програми медичних гарантій за 14 пакетами
медичних послуг згідно укладених договорів з Національною службою
здоров’я України.
З 01.06.2020 року в структурі закладу почала функціонувати
амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, де працюють 3 лікаря
загальної практики-сімейні лікарі та 1 лікар-педіатр.
В структуру закладу входять стаціонар на 143 ліжка, поліклінічне
відділення з фактичною потужністю 295,38 відвідувань в зміну та
амбулаторія загальної практики-сімейної медицини.
В середньому ліжка працювали 86,96 днів, що на 43,37 % менше, ніж у
1 півріччі 2019 року. Рівень госпіталізації зменшився на 32,9 % і становить
6,24 на 100 жителів. Така ситуація пов’язана зі зменшенням планових
госпіталізацій у зв’язку з карантинними заходами у відповідь на пандемію
COVID-19, а також з диференційованим підходом щодо показань до
госпіталізацій і збільшенням частки медичних проблем населення, які
вирішувалися на амбулаторному етапі, або сімейними лікарями на первинній
медичній ланці.
Середня тривалість перебування на ліжку зменшилась на 12,9 % і
склала 8,74 днів, що говорить про підвищення ефективності лікувального
процесу, в першу чергу, за рахунок впровадження сучасних медичних
технологій, які скорочують термін стаціонарного лікування.

Особливе хвилювання викликає демографічна ситуація, оскільки
негативні демографічні тенденції збереглись. Народжуваність знизилась на
35,4%. За 6 місяців поточного року народилося 85 дітей. Випадків малюкової
смертності не зареєстровано.
Природній приріст залишається від'ємним і становить (–14,6).
Кількість померлих склала 254 особи, що на 42 особи менше, ніж за 1
півріччя 2019 року. Показник загальної смертності зменшився на 13,2%.
В структурі головних причин смертності населення провідні місця
займають: хвороби системи кровообігу – 49,2 %, злоякісні новоутворення –
7,8 %, травми – 2,75 %.
Показник поширеності всіх форм туберкульозу збільшився в 2 рази і
склав 112,31 на 100 тис. населення. Виявлення хворих на туберкульоз при
профоглядах склало 75 %.
Первинна захворюваність злоякісними новоутвореннями зменшилась
на 2,4% і становить 120,95 на 100 тис. населення.
Фінансуваннялікування одного хворого в стаціонарних умовах з
розрахунку на 1 ліжко/день склало 1117,21 грн, в тому числі на медикаменти
– 15,32 грн, на харчування – 11,26 грн.
На диспансерному обліку знаходиться 463 ветерана війни, з них
проліковано амбулаторно 138 осіб, у стаціонарних умовах – 5, оздоровлено в
санаторно-курортних умовах – 1 особа.
Медичну допомогу населенню надавали 34 лікаря і 86 молодших
спеціалістів з медичною освітою. На сьогодні в лікарні наявні штатні вакансії
лікарів (лікар-педіатр, лікар-анестезіолог, лікар-акушер-гінеколог, лікартерапевт, лікар-ортопед-травматолог). Укомплектованість лікарями складає
69,19 %.
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. Станом на
01.07.2020 за трьохстороннім договором в Луганському державному
медичному університеті навчається 4 студенти від Біловодської громади. За
гарантійним листом від КНП «Біловодська багатопрофільна лікарня»
навчається 1 студент 3-го курсу.
Крім того, у І півріччі 2020 року були видані 2 житлові ордери на
службове житло лікарю-інтерну та лікарю-анестезіологу.
Фінансування закладу виконується у відповідності до Програми
забезпечення населення Біловодської об’єднаної територіальної громади
спеціалізованою медичною допомогою, а також згідно укладених договорів з
НСЗУ за програмою медичних гарантій. Протягом 6 місяців 2020 року обсяг
фінансування підприємства склав 32582,215 тис. грн, в тому числі:
- з місцевого бюджету - 17560,93 тис. грн;
- фінансування з Національної служби здоров’я України - 12019,855
тис. грн;
- залучення позабюджетних асигнувань - 3001,43 тис. грн

(централізовані поставки медикаментів, імунобіологічних матеріалів та
гуманітарна допомога).
За рахунок всіх джерел фінансування було направлено на покращення
матеріально-технічної бази всього 3695,81 тис. грн, в тому числі за кошти
місцевого бюджету – 2640,78 тис. грн, за рахунок позабюджетних асигнувань
на суму 1055,03 тис. грн.
Придбано медичного обладнання всього 90 од. на загальну суму
3339,971 тис. грн., в т.ч.:
*
за рахунок коштів місцевого бюджету - 2579,115 тис.грн:
фіброцистоскоп 1 шт. вартістю 625,415 тис. грн., машина мийнодезінфекційна автоматична для ендоскопів на суму 524,30 тис.грн., цифровий
перетворювач для мамографії на суму 1420,00 тис.грн., герніостеплер на
суму 9,4 тис.грн;
* за рахунок позабюджетних коштів (гуманітарна допомога) - 760,856
тис.грн.: ліжка функціональні 75 шт. на суму-508,662 тис.грн., приліжкові
тумбочки 3 шт. на суму 30,326 тис.грн., туалетний інвалідний візок 1 шт. на
суму 26,957 тис.грн., холодильник і сумка-холодильник загальною вартістю
39,02 тис.грн., монітори пацієнта 2 шт. на суму 155,891 тис.грн.
Для структурних підрозділів лікарні придбано медінструментарію і
інвентаря на загальну суму 223,128 тис. грн.
Придбано немедичного устаткування і інвентаря на загальну суму
250,088 тис. грн.
Завершений проєкт з капітального ремонту терапевтичного відділення
лікарні на загальну суму 3892 тис. грн.
Наразі в процесі реалізації знаходяться проєкти з капітального ремонту
частини першого поверху п'ятиповерхового лікувального корпусу з
обладнанням приміщень для відділення екстреної медичної допомоги на
загальну суму 979,849 тис. грн за рахунок місцевого бюджету, а також з
поточного ремонту другого поверху міжрайонного акушерськогінекологічного відділення на загальну суму 880,521 тис. грн за рахунок
місцевого бюджету.
Планується до реалізації до кінця поточного року проєкт
«Реконструкція патологоанатомічного відділення з облаштуванням
приміщень для гістологічної лабораторії та запровадженням заходів з
енергозбереження (коригування)» за рахунок субвенції з державного
бюджету на соціально-економічний розвиток вартістю 5098,585 тис. грн., а
також проєкт «Реконструкція частини приміщень першого поверху
п’ятиповерхового лікувального корпусу з облаштуванням приміщень для
відділення екстреної невідкладної медицини» в рамках проєкту
EMERGENCY для опорних лікарень за підтримки Президента України за
рахунок державного бюджету на суму 7400,1043 тис. грн.

Освіта
Розвиток освіти Біловодської ОТГ протягом 6 місяців 2020 року
характеризувався стабільними якісними і кількісними показниками.
В Біловодській ОТГ функціонує:
- 11 закладів загальної середньої освіти, серед яких 1 гімназія, 1
опорний заклад загальної середньої освіти з двома філіями, 9 закладів
загальної середньої освіти;
- 2 заклади позашкільної освіти: Біловодський районний центр дитячої
та юнацької творчості, Біловодська дитячо-юнацька спортивна школа.
- 8 закладів дошкільної освіти і 6 дошкільних підрозділів в закладах
загальної середньої освіти.
Станом на 01.07.2020 різними формами дошкільної освіти охоплено
580 дітей (в селищі - 308, в селах – 272), з них 525 дітей відвідують дитячі
садочки з повним режимом перебування, 23 дитини – з короткотривалим
режимом перебування, 32 дитини охоплені соціально-педагогічним
патронатом.
Рівень охоплення дітей віком 1-6 (7) років дошкільною освітою
становить 73,8 % . Рівень охоплення дітей віком 3-6 (7) років – 96,8 %. Діти
5-6 років охоплені 100 %.
У закладах загальної середньої освіти Біловодської ОТГ навчається
1964 учні, з них 102 дитини внутрішньо переміщених осіб, 1109 дітей
пільгових категорій.
За рахунок коштів місцевого бюджету організоване безкоштовне гаряче
харчування для 782 учнів початкової школи та для 292 учнів пільгової
категорії.
Організація підвезення з 20 населених пунктів учнів та вчителів, які
проживають за межею пішохідної доступності, здійснюється 10 автобусами,
що знаходяться на балансі відділу освіти. Організованим підвезенням
охоплено 100 % учнів та учителів від потреби: 534 учні та 30 педагогічних
працівника. З місцевого бюджету на підвезення до навчальних закладів
виділено 2 075, 569 тис. грн.
Три переможця обласного етапу були включені до обласної команди та
представляли Луганську область на 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 в етапі
Всеукраїнського конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка.
В ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт МАН, який відбувся в лютому 2019 року в
м. Рубіжному, взяли участь учні Біловодського ОЗЗСО, Біловодської гімназії,
Городищенського ЗЗСО I-III ст. та Євсузького ЗЗСО I-III ст. Учениця
Городищенського ЗЗСО I-III ст. посіла ІІІ місце на секції «Географія та
ландшафтознавство».

За рахунок коштів бюджету Біловодської ОТГ 23 дитини отримали
іменні стипендії селищної ради на загальну суму 81075 грн.
З метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на
здобуття шкільної освіти було організоване інклюзивне навчання в
Біловодському ОЗЗСО та Литвинівському ЗЗСО І-ІІІ ст. Відкрито 7
інклюзивних класів, в яких навчаються 9 дітей з особливими освітніми
потребами. Зважаючи на це, введено додатково до штатного розпису
закладів загальної середньої освіти 7 посад асистентів вчителя.
Також з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми
потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої
освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки
розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психологопедагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого
супроводження, працює комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр»
Біловодської селищної ради.
За 6 місяців 2020 року на покращення матеріально-технічної бази
закладів освіти було спрямовано 1928,886 тис. грн.
В рамках реалізації загальноукраїнської реформи «Нова українська
школа» тривають процедури закупівлі дидактичних матеріалів, меблів та
комп’ютерного обладнання. Закупівля буде здійснена за рахунок коштів з
державного бюджету на суму 665,953 тис. грн та співфінансування з
місцевого бюджету в сумі 73,995 тис. грн.
За рахунок коштів з державного та місцевого бюджетів триває
процедура закупівлі кухонного обладнання загальною вартістю 1126,503 тис.
грн, з них за рахунок коштів державного бюджету – 1074,395 тис. грн, коштів
місцевого бюджету – 52,108 тис. грн.
Завершена процедура закупівлі обладнання для осіб з особливими
потребами на суму 62,435 тис. грн для Біловодського ОЗЗСО та
Литвинівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів.
Тривають капітальні ремонти санітарного вузла Городищенского ЗЗСО
I-III ступенів на суму 612,869 тис. грн та Біловодської гімназії на суму
185,680 тис. грн.
На заходи протипожежної безпеки з місцевого бюджету спрямовано
2339,598 тис. грн. Зокрема, виготовляється документація з облаштування
протипожежної
сигналізації,
обробки
горищ
та
встановлення
блискавкозахисту по усім закладам освіти.
В стадії завершення проєкти, які було розпочато у 2019 році:
- капітальний ремонт будівлі Біловодського ОЗЗСО з застосуванням
енергозберігаючих технологій на суму 1047,998 тис. грн;
- капітальний ремонт будівлі із застосуванням енергозберігаючих
технологій пришкільного інтернату Біловодського ОЗЗСО на суму 3983,188
тис. грн.
Виготовлена проєктно-кошторисна документація для здійснення
капітального ремонту майстерні пришкільного інтернату Біловодського
ОЗЗСО.

У стадії виготовлення документації для здійснення реконструкції
будівлі Городищенського ЗЗСО I-III ступенів та Новолимарівського ЗЗСО ІІІ ступенів, капітального ремонту будівлі Бараниківського ЗЗСО I-III
ступенів.
У стадії реалізації проєкти, які фінансується в рамках Надзвичайної
кредитної програми для відновлення України, з капітального ремонту будівлі
Новодеркульського ЗЗСО I—III ступенів, Євсузького ЗЗСО I—III ступенів та
дитячого садка №2 «Веселка» в смт Біловодськ.
Культура
Суттєво на роботу закладів культури вплинули карантинні заходи,
передбачені вимогами Постанов Кабінету Міністрів України. Робота закладів
культури була обмежена, проведення масових культурних заходів було
заборонено. За таких умов заклади культури Біловодської громади
переформатували свою роботу, та здійснювали її у онлайн-режимі.
Навчання здобувачів освіти в дитячій школі мистецтв також
відбувалося в дистанційному режимі.
Для підтримання закладів культури в належному стані у звітному
періоді було проведено капітальні та поточні ремонти 8 закладів: капітальний
ремонт Новоолександрівський сільський Будинок культури (472,705 тис.
грн, поточний ремонт Євсузького сільського Будинку культури (115,742 тис.
грн), Шуліківського сільського клубу (151,734 тис. грн), Новолимарівського
сільського Будинку культури (128,840 тис. грн), Бараниківського сільського
Будинку культури (18,144 тис. грн), Данилівського сільського клубу (4,7 тис.
грн), районного краєзнавчого музею (9,5 тис. грн), районного Будинку
культури (8,1 тис. грн).
В цілому на проведення капітальних та поточних ремонтів закладів
культури в І півріччі 2020 року спрямовано 909,465 тис. грн.
Для вирішення питання покращення матеріально-технічної бази
закладів культури протягом І півріччя поточного року спрямовано 1576,911
тис. грн, у тому числі для:
- Біловодської дитячої школи мистецтв придбано музичні інструменти,
принтер та системний блок на загальну суму 180,988 тис. грн;
- забезпечення діяльності бібліотек придбано художню літературу,
періодичні видання, меблі та комп’ютерна техніка на суму 311,083 тис.
грн;
- районного Будинку культури придбано освітлювальне обладнання
сцени (322,609 тис. грн), звукопідсилювальну апаратуру для заходів на
відкритому просторі та мікрофонну систему (472,885 тис. грн);
- забезпечення роботи краєзнавчого музею та виставкової діяльності
придбано виставкове обладнання, банери та манекени на суму 38,7 тис.
грн;
- Євсузького сільського Будинку культури придбано музичну апаратуру
на суму 12,667 тис. грн;

- сільських закладів культури для оформлення святкових заходів
придбано банери на суму 22,450 тис. грн;
- всіх старостинських округів з метою встановлення самобутності
громади придбано прапор та герб громади на суму 42,835 тис. грн;
- всіх старостинських округів для проведення творчих майстер-класів та
занять дітей в гуртках придбано матеріали для художнього оформлення
заходів, подарункові набори, вуличні ігри на суму 172,694 тис. грн.
В обласному конкурсі культурних обмінів між Луганською та
Львівською областями 3 заклади культури Біловодської громади (центральна
районна бібліотека, районний краєзнавчий музей, дитяча школа мистецтв)
стали переможцями. За умови покращення епідеміологічної ситуації в країні,
реалізація проєктів запланована на жовтень 2020 року. Загальна вартість
проєктів становить 73,14 тис. грн.
В обласному конкурсі інноваційних проєктів щодо взаємодії громади
села з сільськими Будинками культури та сільськими клубами, який був
організований Луганським обласним центром народної творчості, 3 проєкти
стали переможцями: І місце – Новодеркульський сільський Будинок
культури, ІІ місце – Городищенський сільський Будинок культури, ІІІ місце –
Бараниківський сільський Будинок культури.
В обласному відкритому фестивалі-конкурсі української культури та
фольклору «Байбак-fest» народний вокальний ансамбль "Степівчанка"
районного Будинку культури отримав Диплом І ступеня, що стало визначною
подією для всіх працівників культури громади.
За звітний період заклади культури громади взяли участь у 18 обласних
культурно-мистецьких акціях, які були проведені онлайн. Всі учасники акцій
нагороджені дипломами та подяками.
Центральна районна бібліотека разом з ГО «Євсуг діє» отримали
перемогу у грантовому конкурсі від Міжнародної організації IREX, в рамках
проєкту ПУЛЬС «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в
Україні» на реалізацію заходів щодо пропаганди децентралізації в Україні та
в громаді зокрема. Розмір гранту склав 800 доларів США.
У співпраці бібліотеки з ГО «Любокрай» отримав перемогу проєкт
«Бібліотека як осередок розвитку та самореалізації сільської жінки», поданий
на грантовий конкурс ІСАР Єднання в межах Програми ООН за підтримки
Українського жіночого фонду. Розмір гранту складає 55,510 тис. грн. В
рамках реалізації цього проєкту заплановано зробити поточний ремонт
приміщення Лимарівської бібліотеки-філії, придбати електрообігрівачі (2шт),
проєктор, екран, ноутбук, фліпчарт, канцелярські товари.
В рамках реалізації бюджету участі Біловодської громади відділ
культури визначено головним розпорядником коштів по 11 проєктам на
загальну суму 535,110 тис. грн, які будуть профінансовані за рахунок
місцевого бюджету з обов’язковим співфінансуванням громадських
організацій та ініціативних груп – ініціаторами проєктів.
В межах Програми «Обдаровані діти Біловодщини», затвердженої
рішенням сесії селищної ради №29/10 від 20.06.2019, з метою підтримки

творчих дітей громади, 9 учнів дитячої школи мистецтв, які отримали
призові місця у обласних культурно-мистецьких конкурсах, отримали
грошову винагороду на загальну суму 19,703 тис. грн. Також, в звітному
періоді 21 учень дитячої школи мистецтв та 3 колективи стали переможцями
в 51 міжнародному та всеукраїнському конкурсах.
Відділом культури організовано та проведено роботу з забезпечення
необхідним комп’ютерним обладнанням та під’єднанням до мережі Інтернет
закладів культури (бібліотек та клубних закладів) сіл Новодеркул, Данилівка,
Городище, Семикозівка, Шуліківка, Литвинівка, Парневе, Бараниківка,
Зелеківка, Нижньобараниківка, Кононівка та Євсуг. Загальна сума витрат
склала 49,5 тис. грн. Наразі 93% закладів культури громади мають доступ до
мережі Інтернет. Інші заклади будуть підключені в наступному році.
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.
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.
Пріоритетними видами спорту є важка атлетика, волейбол,
пауерліфтінг, греко-римська боротьба, шахи та шашки, футбол.
Перша половина 2020 року для спортивного життя Біловодської
громади була розпочата щорічними заходами, які розпочинаються в січні
місяці. Це чемпіонат Біловодської ОТГ з міні-футболу та змаганнями з
волейболу, які були присвячені річниці визволення Біловодська від німецькофашистських загарбників.
В лютому місяці відбулись турніри пам’яті І.І. Короленко з шахів,
шашок та з гирьового спорту.
На початку березня наші спортсмени прийняли участь в обласному
чемпіонаті з важкої атлетики в м. Сєвєродонецьк.
Суттєві корективи в спортивне життя громади внесла пандемія,
спричинена поширенням COVID – 19. На виконання протиепідеміологічних
заходів з кінця березня було призупинено всі спортивні заходи не тільки на
території громади, а й на території області та країни в цілому.

Після пом’якшення карантинних заходів збірна Біловодської ОТГ
розпочала своє спортивне життя з участі в чемпіонаті Луганської області з
футболу, який проходить по теперішній час.
З липня місяця стартував відкритий чемпіонат Біловодської ОТГ з
футболу. В змаганнях беруть участь 8 команд нашої громади.
Відбувся кубок з пляжного волейболу пам’яті І. Сіпуна та четвертий
тур чемпіонату Луганської області з пляжного волейболу в смт Біловодськ
(Кубок Біловодської ОТГ).
Також в липні місяці відбувся чемпіонат Біловодської ОТГ з
армспорту.
Проводиться робота з поліпшення матеріально-технічної бази для
зайняття спортом, та проведення спортивних змагань - придбаний
спортивний інвентар та спортивна форма на суму 94,375 тис. грн.
В липні затверджений на фінансування за рахунок коштів субвенції з
державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку проєкт «Капітальний ремонт центральної трибуни стадіону
«Юність» по вул. Козюменського, 18 в смт Біловодськ». Вартість
фінансування з державного бюджету складе 6284,516 тис. грн,
співфінансування з місцевого бюджету – 1062,499 тис. грн.
До покращення спортивної інфраструктури активно залучається і
жителі громади. В рамках реалізації Бюджету участі з 20 проектів, що
визнані як проєкти-переможці, 9 проєктів мають спортивне спрямування
(встановлення спортивних вуличних тренажерів).
Соціальний захист
Одним із напрямків соціально-економічного розвитку громади є
соціальний захист населення, надання соціальних послуг відповідно до
встановлених стандартів.
В рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру Біловодська
громада отримала можливість взяти участь у пілотному проєкті
«Запровадження сучасної інтегрованої моделі надання соціальних послуг». В
процесі реалізації проєкту за кошти місцевого бюджету відремонтовано
приміщення по вул. Філоненка, буд. 11, в якому зараз знаходиться Центр
інтегрованих соціальних послуг. Центром забезпечується надання соціальних
послуг через фахівців відділу соціального захисту населення виконавчого
комітету Біловодської селищної ради, прийняття від суб’єктів звернень
документів, необхідних для надання соціальних послуг, здійснення їх
реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання
соціальних послуг. Центр облаштовано з урахуванням потреб людей з
інвалідністю. За кошти Програми ООН триває оснащення приміщення
Центру сучасними меблями, офісною технікою. На даний час вже
облаштовано 6 віддалених робочих місць фахівців із соціальної роботи
Біловодського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у
старостатах, закуплено техніку та меблі.

Забезпечено своєчасні передбачені законодавством компенсаційні та
пільгові виплати. За перше півріччя 2020 року виплати отримали 503 особи на
суму 129,9 тис. грн, в тому числі за рахунок місцевого бюджету 70 осіб
отримали компенсацію за надання соціальних послуг громадянам похилого
віку, людям з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги в сумі 114,987 тис. грн,
432 особам надані пільги з оплати послуг зв’язку в сумі 14,9 тис. грн.
Для забезпечення санітарно-курортного лікування за 6 місяців поточного
року було придбано 8 путівок на суму 89,91 тис. грн, 3 особи вже пройшли курс
санаторно-курортного лікування.
У взаємодії з відділком поліції проводиться робота щодо попередження
насильства в сім’ї. Так, з початку року було отримано 32 повідомлення про
вчинення домашнього насильства, з них 24 повідомлення надійшло від
жінок, 5 повідомлень – від чоловіків, 2 повідомлення – відносно малолітньої
особи. За видами насильства отримані повідомлення мали: психологічний
характер – 32, фізичний характер – 9, економічний характер – 2
повідомлення. Всім сім’ям надано комплекс соціальних послуг та проведено
роботу, спрямовану на профілактику повторного скоєння насилля в сім’ї.
Відповідно до наказа Мінсоцполітики України з січня 2020 року
спеціалісти відділу соціального захисту проводять прийому та опрацювання
документів з питань соціального захисту в програмному комплексі
«Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада». У взаємодії з
віддаленими робочими місцями ЦНАПу з початку року прийнято та
опрацьовано 1147 заяв.
З метою забезпечення виконання на території громади вимог
законодавства та реалізації державної політики в галузі охорони праці, за
участю спеціалістів сектору праці та зайнятості, ТОВ «Луганським
навчально-курсовим комбінатом» в лютому місяці організовано навчання та
перевірка знань із загальних питань охорони праці для 73 чоловік з числа
перших керівників, головних спеціалістів та спеціалістів з охорони праці, а
також 159 чоловік з числа працівників, що зайняті на роботах з
підвищеною небезпекою під час роботи з пестицидами та агрохімікатами
(130 трактористів та 29 водіїв) підприємств та установ.
Постійно проводиться аналіз укладення колективних договорів на
підприємствах, установах і організаціях громади, надається організаційнометодична допомога, вносяться зміни і доповнення, проводиться
роз’яснювальна робота щодо необхідності укладання колективних договорів,
реєстрація, облік та зберігання. За 6 місяців поточного року зареєстровано 5
колдоговорів, а також зміни та доповнення до діючих договорів. Проведено
45 інспекційних відвідувань з метою проведення правоосвітних заходів.
Центр соціальних служб сім’ї, дітей та молоді
Протягом 6 місяців 2020 року центром отримано 398 повідомлень щодо
сімей/осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах. Цим
сім’ям/особам надано послуги консультування, соціальної профілактики,

соціальної адаптації, психологічної допомоги, налагодження зв’язків з
членами родини, громадою, представництво інтересів, направлення до
закладів соціального захисту та охорони здоров’я.
На обліку в центрі знаходиться 190 сімей, які опинилися в складних
життєвих обставинах. В цих сім’ях виховується 378 дітей.
Станом на 1 липня 2020 року 201 сім’ї/особі надано висновків акту
оцінки потреб сім’ї/ особи для отримання статусу дитини, яка постраждала
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.
Завдяки співпраці з Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ центром було
отримано дезінфектори, які було розповсюджено серед вразливих категорій
населення.
Територіальний центр соціального обслуговування
На обліку у територіальному центрі соціального обслуговування
перебуває 2062 особи похилого віку та осіб з інвалідністю, які потребують
соціального обслуговування та соціальних послуг.
Свою роботу територіальний центр проводить через відділення:
- відділення соціальної допомоги вдома;
- відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;
- відділення денного перебування;
- службу з перевезення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та осіб, які
мають порушення опорно-рухового апарату.
Відділення соціальної допомоги вдома надає послугу догляд вдома 337
громадянам, які не в змозі обійтися без сторонньої допомоги. За І півріччя
2020 року відділенням надано 13887 послуг.
Відділення організації надання адресної натуральної та грошової
допомоги надає послугу натуральна допомога. За І півріччя 2020 року надано
1091 швацька, перукарська, господарська послуга та послуга з ремонту
взуття 434 особам, а також були відвідані 19 людей похилого віку та людей з
інвалідністю з передачею продуктових наборів, придбаних за рахунок
місцевого бюджету.
В період встановлення карантину та обмежувальних заходів 1821
людина похилого віку та особа з інвалідністю отримали благодійну допомогу
від ТОВ «АТБ-МАРКЕТ».
В відділенні денного перебування надаються послуги консультування,
інформування та соціальна адаптація, працює медична сестра, здійснюється
медико-соціальна реабілітація за направленням лікаря, шляхом використання
медичних методів: психотерапія, масаж, фізіотерапевтичні процедури,
інгаляції вимірювання кров’яного тиску, компреси, гірчичники, тощо. За І
півріччя 2020 року відділенням надано 2145 послуг.
У звітному періоді територіальним центром продовжують надаватися
безкоштовні транспортні послуги з перевезення осіб з інвалідністю. За І
півріччя 2020 року спеціально обладнаним авто в межах Біловодської
громади, області та поза межами надано 111 транспортних послуг 47
громадянам.

З метою посилення соціального захисту громадян похилого віку та осіб
з інвалідністю в частині вирішення питання забезпечення засобами
реабілітації на базі територіального центру діє пункт прокату технічних
засобів реабілітації - візків, ортопедичних пристроїв, тростей, палиць,
бувших у використанні, які надаються потребуючим в тимчасове
користування. Протягом І півріччя 2020 року послуги з прокату засобів
реабілітації отримали 19 осіб.
Мультидисциплінарна команда в територіальному центрі створена для
охоплення соціальними послугами (послуги перукаря, швачки, взуттьовика з
ремонту взуття) людей похилого віку та людей з інвалідністю, які
проживають у старостинських округах Біловодської громади. В умовах
карантинних
обмежень,
спричинених
COVID-19,
роботу
мультидисциплінарної команди було тимчасово призупинено з метою
убезпечення вразливих категорій населення від ураження вірусом. Протягом
І півріччя 2020 року соціальні послуги команди отримали 17 людей. З липня
2020 року мультидисциплінарна команда поновила свою роботу в умовах
адаптивного карантину.
При відділенні денного перебування функціонує «Університет третього
віку», який з задоволенням відвідують 71 людина старшого віку. Головна
мета зайнять - навчання основних принципів здорового життя, підвищення
загальноосвітнього рівня підопічних, збереження фізичної, психічної і
соціальної активності осіб похилого віку та осіб з інвалідністю.
З метою створення належних умов для надання соціальних послуг
особам похилого віку та особам з інвалідністю громади, збереженню та
покращенню матеріально-технічної бази Територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Біловодської селищної ради
Луганської області здійснено:
- капітальний ремонт системи опалення на суму 145,46 тис. грн;
- заміну 5 вікон на металопластикові на суму 20,5 тис. грн,
- придбані меблі на суму 50,54 тис. грн (шафи, столи та крісла);
- придбана сучасна швейна машина вартістю 7,42 тис. грн.
Захист прав дитини
За звітний період 2020 року діяльність служби у справах дітей була
спрямована на реалізацію державної політики соціально-правового захисту
дітей та запровадження нових видів соціальних послуг для дітей.
Вжиті заходи здійснювалися в тісній взаємодії з відділами соціального
захисту населення, освіти, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, Біловодським відділом поліції, КНП «Біловодський центр первинної
медико-санітарної допомоги» та КНП «Біловодська багатопрофільна
лікарня», представники яких є членами міждисциплінарної команди по
роботі з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах.
В рамках реалізації проєкту з фондом ЮНІСЕФ «Спільно. Розвиток
соціальних послуг в громаді» розроблено схеми та протокол взаємодії та

взаємоінформування суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, який був
затверджений рішенням виконавчого комітету № 219 від 26.06.2020.
З метою розвитку нових соціальних послуг для дітей та сімей службою
у справах дітей підібрано кандидатів в патронатні вихователі, які пройшли
курс навчання за рахунок фонду СОС «Дитячі містечка» та з серпня 2020
року будуть готові надавати послугу патронату над дитиною. На засіданні
виконкому 30 липня 2020 року було ухвалено рішення про запровадження
послуги патронату над дитиною на території громади.
В І півріччі поточного року проведено 7 засідань комісії з питань
захисту прав дитини, на яких розглянуто більш, ніж 40 питань щодо
соціально-правового захисту дітей, надання статусу дітей - жертв збройних
конфліктів та воєнних дій, вирішення спорів між батьками та інші питання,
що стосуються захисту прав дітей.
Згідно з графіком працівниками служби обстежено 13 сімей
опікунів/піклувальників, в яких виховується 17 дітей, по кожній дитині на
підставі інформацій суб’єктів соціальної роботи з сім’ями та дітьми складено
висновок про стан утримання, навчання та виховання підопічного в сім’ї
опікуна.
З метою профілактики негативних явищ в підлітковій середі протягом 6
місяців 2020 року проведено 13 рейдів, обстежено 18 сімей, батьки
попереджені про відповідальність за недотримання своїх батьківських
обов’язків, ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності за
статтею 184 КпАПУ одну особу.
Також обстежено 16 сімей, діти з яких в зв’язку з карантином
повернулися з інтернатних закладів додому на дистанційне навчання. За
фінансової підтримки СОС «Дитячі містечка» ці сім’ї, а також сім’ї, які
перебувають на обліку в складних життєвих обставинах, отримали засоби
особистої гігієни та дезінфекції.
Поновила свою роботу місцева комісія з питань формування потреби
щодо спрямовання субвенції на придбання житла або призначення грошової
компенсації на його придбання дітям-сиротам, дітям, позбавлених
батьківського піклування, особам з їх числа. Потреба на призначення суми
компенсації на придбання житла вищезазначеній категорії дітей та список
осіб, які перебувають на квартирній черзі, затверджено рішенням виконкому
та направлено на розгляд регіональної комісії. Всього на квартирній черзі
станом на 01.07.2020 перебуває 10 дітей-сиріт, позбавлених батьківського
піклування та осіб з їх числа.
В І півріччі 2020 року за рахунок компенсації з державного бюджету,
одна особа з числа дітей-сиріт придбала квартиру в м. Сєвєродонецьку.
В січні поточного року введений в експлуатацію будинок сімейного
типу в смт Біловодськ. За кошти місцевого бюджету здійснено придбання
побутової техніки та меблів в даний заклад на суму 20,3 тис. грн.
До Дня захисту дітей проведено захід, дітям вручено подарунки на
загальну суму 10 тис. грн.

Цивільний захист
За перше півріччя 2020 року комісією з техніко-економічної безпеки і
надзвичайних ситуацій, відповідно до розробленого плану роботи на 2020
рік, проведено 8 засідань.
Розроблені та виконуються першочергові плани дій Біловодської
громади:
- оновлено
план евакуації у випадку виникнення надзвичайних
ситуацій. Оновлені договори про надання послуг у випадку виникнення
надзвичайних ситуацій ;
- створено оперативний штаб з пропуску льодоходу, повені та паводку
у 2020 року. Здійснено обстеження 5 гідротехнічних споруд Біловодської
громади, проведене планове зменшення рівня води в Зелеківському
водосховищі до нормативного рівня, частково прочищені водовідвідні канали
в смт Біловодск, в селах Семикозівка, Брусівка, Литвинівка, Новолимарівка,
Городище, Данилівка, Новодеркул;
- виконується план заходів попередження загибелі людей на водних
об’єктах протягом купального сезону у 2020 році;
- план запобігання пожеж у період збору урожаю 2020 року;
- реалізується мобілізаційний план ліквідації лісових пожеж та
профілактичних заходів по Біловодському лісництву на 2020 рік;
- складений план гуманітарного розмінування на 2020 рік, оновлені
телефони централізованої системи оповіщення Біловодської громади,
проводиться щомісячна перевірка системи оповіщення.
Згідно плану перевірки протирадіаційних укритів, за 6 місяців
проведено 21 перевірка.
Проведена інвентаризація з складанням акту місць накопичення
заборонених і непридатних до використання в сільському господарстві
хімічних засобів захисту рослин.
З матеріального резерву Біловодської селищної ради для ДПРЧ-28
виділено паливо-мастильні матеріали в обсязі 500 літрів (дизельне паливо та
бензин марки А-92) для ліквідації пожеж в екосистемах.
Розробляється план створення підрозділів місцевої пожежної охорони
та створення місцевої пожежної команди, пройдено навчання посадових осіб
комісії з евакуації населення та керівника з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації, проведено навчання посадових осіб з питань цивільного захисту
старостинський округів.
Представники Біловодської громади приймають участь в спільних
заходах щодо протидії поширенню на території громади гострої
респіраторної хвороби СOVID-19, визначені місця обсервації, проводиться
робота щодо контролю осіб, які знаходяться на самоізоляції. Проводиться
робота щодо дотримання протиепідемічних заходів, ведеться роз’яснювальна
робота з населенням.

