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ВСТУП
Стратегія розвитку – важливий документ у процесі формування власного соціально-економічного
розвитку, що базується на використанні наявних ресурсів, внутрішнього та зовнішнього потенціалів.
Використання власних ресурсів та можливостей повинно відбуватися системно та бути скерованим на
відповідні пріоритети, напрями розвитку та цілі.
Новоайдарський район – один із сільськогосподарських районів Луганської області, який знаходиться у самому
її центрі. Історично територія Новоайдарського району заселялась представниками різних національних
культур – українцями, росіянами, німцями, болгарами, лемками. І тому унікальною особливістю району,
окрім природних ресурсів, ландшафтів та джерел питної води, є талановиті та творчі люди. Саме на
створення гідних умов життя, праці та творчої самореалізації направлена Стратегія сталого розвитку
Новоайдарського району.
В умовах поступового впровадження адміністративно-територіальної реформи та обмеженості
бюджетних ресурсів для забезпечення населення якісними соціально-побутовими та адміністративними
послугами, підвищення ефективності використання наявних ресурсів та запровадження ефективних
моделей управління територією є запорукою подальшого сталого розвитку території, як на місцевому
(сільському), так і районному рівнях.
Луганською обласною державною адміністрацією спільно з Національним інститутом стратегічних
досліджень у 2008 році було розроблено, а Луганською обласною радою затверджено Стратегію
економічного та соціального розвитку Луганської області на період до 2015 року. Стратегічною метою
розвитку області визначено створення реальних умов для покращення добробуту населення, вирішення його
нагальних соціальних проблем на основі підвищення ефективності функціонування регіональної економіки
через структурну реорганізацію, більш ефективне використання економічного, природно-ресурсного та
людського потенціалу на засадах поступового досягнення європейських стандартів життя.
Стратегічними пріоритетами економічного та соціального розвитку Луганської області визначені
наступні:
1. Реструктуризація та диверсифікація економіки регіону.
2. Розвиток галузей з високим інноваційним потенціалом.
3. Розвиток ринкового середовища. Підтримка малого та середнього підприємництва.
4. Реформування житлово-комунального господарства, реконструкція і розвиток інженерної та
транспортної інфраструктури.
5. Розвиток людського потенціалу: покращення демографічної ситуації, забезпечення раціональної
зайнятості населення, підвищення ефективності використання трудових ресурсів, розвиток
сфери соціальних послуг, розбудова культурного простору.
6. Раціональне використання й відновлення природних ресурсів, охорона довкілля.
7. Удосконалення територіальної структури економіки, вирішення проблем монофункціональних
міст і селищ міського типу.
8. Розвиток транскордонної інфраструктури та реалізація проекту Єврорегіон «Донбас».
Новоайдарський район зусиллями всієї громади буде прагнути внести свій вклад у досягнення цих
пріоритетів, покращення добробуту населення, підвищення ефективності використання економічного,
природно-ресурсного та людського потенціалів та професійності в усіх сферах суспільного життя.
Стратегія сталого розвитку Новоайдарського району на період до 2020 року – це документ, направлений
на об’єднання зусиль місцевої громади та є платформою для конструктивного діалогу і партнерства
між різними організаціями, органами влади та проектами міжнародної технічної допомоги для реалізації
конкретних проектів та ініціатив.
Голова Комітету по стратегічному плануванню
Новоайдарського району, голова Новоайдарської районної
державної адміністрації
Заходяченко Микола Олексійович
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ПРОЦЕС СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
Стратегія сталого розвитку Новоайдарського району до 2020 року – це комплексний документ, який окреслює
пріоритети та напрямки розвитку смт. Новоайдар та Новоайдарського району в сфері економічної, соціальної
та екологічної політики до 2020 року, а також способи та механізми для їх втілення.
Процес розробки Стратегії сталого розвитку оснований на партнерсько-експертній моделі підготовки
документів стратегічного характеру у відповідності до вимог міжнародних інституцій (ЄС ), з урахуванням трьох
базових принципів стратегічного планування:
1. Принцип «партнерства»
залучення всіх суб’єктів громади до процесу розробки стратегічного плану
2. Принцип «реалістичності»
реалізація операційних завдань повинна бути основана на реально існуючих ресурсах, можливостях та
повноваженнях громади
3. Принцип «прозорості процесу»
відкритість та прозорість обговорення результатів роботи, а також забезпечення максимально ефективної
співпраці зі ЗМІ, як у процесі підготовки, так і процесі реалізації стратегічного плану.
Розробка Стратегії підготовлена з урахуванням положень наступних документів:
− Державної стратегії регіонального розвитку до 2015 року (постанова Кабінету Міністрів України  від
21.07.2006 № 1001);
− Стратегії економічного та соціального розвитку Луганської області на період до 2015 року, затвердженої
рішенням Луганської обласної ради від 25.09.2008 № 24/10;
− Закону України «Про державне прогнозування і розробку програм економічного і соціального
розвитку» від 23.03.2000 № 1602-III;
− наказу Міністерства економіки і європейської інтеграції «Про затвердження методичних рекомендацій
по формуванню регіональних стратегій розвитку» від 29.07.2002 № 224;
− постанови Кабінету Міністрів України «Про розробку прогнозних і програмних документів економічного
і соціального розвитку і складання проекту державного бюджету» від 26.04.2003                     № 621;
− Концепції вдосконалення системи програмних і прогнозних документів з питань соціальноекономічного розвитку України, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від
04.10.2006 № 504.
Під час розробки Стратегії були використані наступні матеріали:
−
Регіональна цільова програма   «Розвиток та   підтримка   малого і середнього підприємництва
в                  Луганській області на 2013-2014 роки», затверджена рішенням Луганської обласної ради від
30.04.2013 №   18/11;
− Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2012 рік, затверджена рішенням
Луганської обласної ради від 29.12.2012 № 16\13 ;
− Регіональна цільова програма «Освіта Луганщини. 2012-2016 роки», затверджена рішенням Луганської
обласної ради від 24.02.2012 № 10/27;
− Регіональна цільова програма створення єдиного інформаційного простору мережі шкільних бібліотек
Луганської області на 2011-2015 роки, затверджена рішенням Луганської обласної ради від 25.02.2011
№ 3/13;
− Регіональна програма енергоефективності Луганської області на 2011-2015 роки, затверджена
рішенням Луганської обласної ради від 22.10.2010 № 39/7;
− Регіональна   цільова програма «Луганщина інвестиційна. 2011-2015 роки», затверджена рішенням
Луганської обласної ради від 03.09.2010 № 37/20;
− Програма інформатизації музеїв у Луганській області на 2011-2014 роки, затверджена рішенням
Луганської обласної ради від 03.09.2010 № 37/26;
− статистичні дані та інформаційні матеріали, що були надані фахівцями Новоайдарської районної ради
та Новоайдарської райдержадміністрації.
Документ підготовлений експертним Комітетом по стратегічному плануванню Новоайдарського району та
за методологічним сприянням громадської організації «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону».
Експертами проекту зі стратегічного планування виступили Олена Козлюк, Ганна Борова, Олег Міхальов,
Наталія Коломицева, Ганна Аладжальян, Олексій Кубар.
Розробка Стратегії здійснювалась у відповідності до наступних етапів:
I етап: Попереднє планування та оцінка соціально-економічного стану громади, березень - травень 2012
- створення робочої групи з розробки Стратегії (Комітету по стратегічному плануванню
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-

Новоайдарського району);
розробка і затвердження Новоайдарською РДА Положення про Комітет по стратегічному
плануванню Новоайдарського району, а також затвердження його персонального складу;
- розробка та узгодження структури Стратегії та плану подальших дій;
- збір та аналіз статистичної інформації.

II етап: Розробка Стратегії та її операційного плану впровадження, квітень - червень 2012
- проведення додаткових досліджень: виїзних засідань (фокус-груп) у 5 населених пунктах
Новоайдарського району (с. Гречишкине, с. Бахмутівка, с. Штормове, с. Денежникове,
смт
Новоайдар) та акції з написання творчих робіт учнями загальноосвітніх шкіл Новоайдарського
району на тему: «Моє село сьогодні і завтра»;
- складання SWOT-аналізу (визначення слабких та сильних сторін, можливостей та загроз для
розвитку території).
III етап: Розробка проекту Стратегії (документу), червень 2012 - березень 2013
- формування місії громади та оперативних цілей, операційних завдань;
- розробка операційного плану впровадження Стратегії;
- розробка системи моніторингу та впровадження Стратегії;
- легалізація Стратегії;
- оприлюднення проекту Стратегії;
- проведення громадських слухань;
- затвердження Стратегії уповноваженим органом місцевого самоврядування (районною
радою).

−
−
−
−
−

Обговорення напрямків і цілей розвитку Новоайдарського району здійснювалася під час засідань
робочих груп, до складу яких були залучені фахівці управлінь і відділів Новоайдарської РДА, органів
місцевого самоврядування  та державних установ, представники місцевого бізнесу:
«Сільське господарство» (13.09.2012);
«Культура та туризм» (13.09.2012);
«Екологія, інноваційне енергозбереження» (13.09.2012);
«Освіта та молодь» (13.09.2012);
Комітету по стратегічному плануванню Новоайдарського району (13.09.2012).

Розробка оперативних цілей та   заходів   щодо реалізації Стратегії на 2013-2020 роки здійснювалася під час
робочих зустрічей та консультацій із фахівцями управлінь і відділів Новоайдарської РДА та організацій-партнерів
щодо реалізації Стратегії (ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону») в період з 30 жовтня 2012 року
по 21 січня 2013.
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Список скорочень:
РДА – районна державна адміністрація
ПФУ – Пенсійний фонд України
ДПІ – державна податкова інспекція
ПП – приватний підприємець
ОСН – органи самоорганізації населення
НГО – недержавні громадські організації
СОК – сільськогосподарський обслуговуючий кооператив
ЦНАП – центр надання адміністративних послуг
АП – адміністративні послуги
ЗМІ – засоби масової інформації
ЗНО – зовнішнє незалежне оцінювання
ЛНАУ – Луганський національний аграрний університет
НДЕ – нетрадиційні джерела енергії
БД – база даних
ЖКГ – житлово-комунальне господарство
ЄС – Європейський Союз
ПРООН – Програма Розвитку Організації Об’єднаних Націй
СФГ – сільськогосподарське фермерське господарство
КСП – колективне сільськогосподарське підприємство
ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю
ОКП – обласне комунальне підприємство
ГО – громадська організація
РЦРГ – ресурсний центр розвитку громад
НПО – неприбуткова організація (термін узагальнює всі види існуючих в рамках українського законодавства
неприбуткових організацій, таких як: ОСН (органи самоорганізації населення), ГО (громадські організації), БО
(благодійні організації), ОСББ (організації співвласників багатоповерхових будинків), кооперативи тощо).
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СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ ТА ЦІЛІ РОЗВИТКУ
Стратегічне бачення:
Новоайдарський район –   екологічно-чистий район з розвиненою інфраструктурою та гідним рівнем життя
населення, багатий народними традиціями та ремеслами. З впровадженням сучасних підходів в управлінні,
використанням нових технологій, ресурсів та енергозбереження. Привабливий для розвитку сільського
господарства, туризму та переробної промисловості.

Стратегічні напрямки розвитку:
I.
Стратегічний напрямок «ДОБРОБУТ»
II.
Стратегічний напрямок «МАЙСТЕРНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНІСТЬ»
III.
Стратегічний напрямок «ЕФЕКТИВНІСТЬ»
I.

Стратегічний напрямок «ДОБРОБУТ»
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СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК I. «ДОБРОБУТ»
I.1. Сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації на селі
І.1.1 Організаційна підтримка створення сільськогосподарських кооперативів у Новоайдарському районі
І.1.2 Сприяння впровадженню сучасних технологій у діяльність сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів та фермерських господарств
І.1.3 Сприяння впровадженню маркетингових технологій щодо просування/реалізації сільськогосподарської
продукції
І.2. Розвиток туризму
І.2.1 Розробка туристичних продуктів  та просування туристичних можливостей району
І.2.2 Розбудова туристичної інфраструктури  та облаштування зон відпочинку
І.2.3 Проведення фестивалів та ярмарок
І.3. Просування інвестиційних можливостей району для розвитку бізнесу
І.3.1 Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району
І.3.2 Формування сприятливого середовища для розвитку бізнесу
І.3.3 Просування інвестиційних можливостей району
СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК II. «МАЙСТЕРНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНІСТЬ»
II. Розвиток народної творчості та мистецтва
II.1.1 Створення умов для професійного зростання діячів культури та мистецтв
II.1.2 Організація проведення виїзних майстер-класів  по селах району
II.1.3 Створення осередків народного побуту та творчості
II.1.4 Впровадження системи «е-культура»
II.2. Підвищення якості освіти для молоді
ІІ.2.1 Створення умов для отримання якісної освіти в учбових закладах району
II.2.2 Впровадження системи  «е-освіта»
II.2.3 Розвиток «неформальної освіти»
II.2.4 Залучення молоді до громадсько-культурного та економічного життя району
II.3 Підтримка спортивного руху
II.3.1 Створення технічних умов для забезпечення фізичного виховання в загальноосвітніх та професійнотехнічних навчальних закладах Новоайдарського району
II.3.2 Сприяння створенню та функціонуванню спортивних клубів при загальноосвітніх та професійнотехнічних навчальних закладах Новоайдарського району
II.3.3 Проведення щорічних спортивно-масових заходів
СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК III. «ЕФЕКТИВНІСТЬ»
III.1. Впровадження практик електронного врядування в діяльність органів влади та надання адміністративних
послуг
III.1.1 Створення центру надання адміністративних послуг
III.1.2 Освоєння технологій інтерактивної взаємодії органів місцевого самоврядування з громадянами і
суб’єктами господарювання
III.2. Впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах соціально-побутової та виробничої
інфраструктури
III.2.1 Підвищення енергоефективності об’єктів соціальної сфери, в т.ч. із використання альтернативних
джерел енергії
III.2.2 Впровадження енергоефективних технологій на об’єктах вуличного освітлення
III.2.3 Впровадження сучасних енергоефективних технологій для здійснення виробничої  діяльності
III.2.4 Формування у суспільній свідомості принципів сталого розвитку та енергозбереження
III.3. Підвищення ефективності використання та збереження природних ресурсів
III.3.1 Поліпшення екологічного стану річки Айдар
III.3.2 Реконструкція систем водопостачання та водовідведення населених пунктів Новоайдарського району
III.3.3 Забезпечення ефективним водопостачанням сільського господарства
III.3.4 Сприяння впровадженню системи роздільного збору та сортуванню відходів життєдіяльності
III.3.5 Зменшення впливу господарської  діяльності та життєдіяльності на навколишнє середовище  
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III.3.6 Підвищення екологічної свідомості населення
III.4 Підвищення самоорганізації населення та підтримка громадських ініціатив
III.4.1 Підтримка самоорганізації населення через створення та організацію роботи різних форм
неприбуткових  організацій  та залучення їх  до впровадження локальних проектів на місцевому рівні
III.4.2 Підвищення оперативного впливу територіальної громади на вирішення місцевих проблем
III.4.3 Популяризація діяльності неприбуткових організацій (НПО) серед жителів району
III.4.4 Вдосконалення механізмів діяльності неприбуткових організацій (НПО) на території району

11

Стратегія сталого розвитку Новоайдарського району Луганської області

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ТА ЦІЛІ РОЗВИТКУ
СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК I. «ДОБРОБУТ»
Традиційним видом господарської діяльності в Новоайдарському районі є сільське господарство  і протягом
багатьох десятиліть саме цей вид діяльності забезпечував добробут мешканців всього району.  Однак сучасні
ринкові умови господарювання вимагають підвищення продуктивності виробництва сільськогосподарської
продукції і з процесом машинізації та технологізації одночасно відбувається процес скорочення робочих місць
і підвищення фахових вимог до найманих працівників.
Основними роботодавцями в районі є сільськогосподарські підприємства, заклади соціальної сфери і
державного управління, п’ять невеликих промислових підприємств та малий приватний бізнес. Для мешканців
деяких сіл є можливість працевлаштуватись у містах Сєвєродонецьку та Старобільську, однак для більшості
віддалених від крупних населених пунктів сіл основним видом діяльності є присадибне особисте господарство,
яке в умовах високої конкуренції на продовольчих ринках не дає належного доходу.
Сприятливі умови для розвитку малого і середнього бізнесу та залучення інвестицій у переробну промисловість
району є важливими умовами для створення нових робочих місць та підвищення добробуту населення.
Новоайдарський район має унікальну спадщину та природні ресурси, що є вагомими факторами для розвитку
такого виду економічної діяльності як сільський зелений туризм та створення умов для самозайнятості
сільського населення. А знаходження поруч крупних міст та інших районів дає додаткову перевагу для розвитку
фестивального та пізнавального видів туризму.
Основні проблеми, на вирішення яких будуть направлені стратегічні та операційні цілі:
- низький рівень зайнятості місцевого сільського населення на підприємствах району;
- низький розмір середньої заробітної плати;
- слабкий розвиток малого бізнесу (в районі в 2012 році було зареєстровано 79 суб’єктів підприємницької
діяльності, що нижче за аналогічний показник у Станично-Луганському і Старобільському районах);
- слабкий розвиток переробної промисловості (в районі зареєстровано тільки 5 промислових
підприємств; сільськогосподарські підприємства спеціалізуються тільки на виробництві сировини).
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ І. 1 СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ НА СЕЛІ
Сільськогосподарська кооперація – це найбільш поширений спосіб підвищити продуктивність в особистих
селянських та малих фермерських господарствах. Так як у багатьох випадках в одноосібних господарствах
занадто дорого впроваджувати ті чи інші види діяльності, а кооперативи надають можливість об’єднати
ресурси для спільної діяльності, спільними коштами придбати необхідне обладнання, а юридичний статус
надає можливість вступати в договірні відносини із закладами торгівлі та іншими юридичними особами. На
відміну від діяльності приватних підприємствкооперативи націлені на поліпшення життя своїх членів.
У багатьох регіонах України продукція сільськогосподарських кооперативів реалізується як через заклади
торгівлі, громадського харчування, так і через Інтернет-магазини. Така продукція має свою ринкову нішу та
своїх прихильників місцевої домашньої та екологічно чистої продукції.
У Новоайдарському районі ефективність кооперації довели 7 сільськогосподарських кооперативів1. Для
заохочення сільського населення до кооперації та підвищення конкурентоздатності існуючих кооперативів
необхідно не тільки надавати консультативну допомогу щодо процедури їх створення та реєстрації, але й
постійно підвищувати обізнаність членів кооперативів щодо використання нових технологій виробництва та
реалізації своєї продукції.
ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ:
Оперативна ціль І.1.1 Організаційна підтримка створення сільськогосподарських кооперативів у
Новоайдарському районі
Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− створити на базі дозвільного центру Новоайдарського району та Районного ресурсного центру розвитку
громад (створеного при підтримці Проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”)
інформаційний пункт з розміщенням інформації щодо реєстрації сільськогосподарського кооперативу
та довідки про діючі в районі СОК;
−
Станом на 01.05.2013 в Новоайдарському районі працюють: сільськогосподарський виробничий кооператив
«Батьківщина» (с. Чабанівка),  СВК «Луга – Кий» (с. Райгородка), сільськогосподарський обслуговуючий кооператив
(СОК) «Господар» (с. Новоохтирка), СОК «Ай-Дар» (с.  Денежникове), СОК «Каскад» (с. Денежникове), СОК «Молочар»                       
(с. Штормове),  ОК товариство садоводів «Лісова поляна» (с. Пурдівка)
1
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−
−
−
−
−

організувати спільно з районним центром зайнятості   та іншими організаціями проведення навчань
щодо особливостей створення СОК та практичних аспектів їх діяльності;
сформувати список потенційних партнерів  - СОК з інших регіонів України;
організовувати заходи щодо обміну досвідом між кооперативами з різних районів Луганщини та
України;
надати організаційну підтримку щодо створення Асоціації сільськогосподарських кооперативів
Новоайдарського району;
надати організаційну підтримку щодо кооперації бджолярів району для налагодження виробництва
фруктів, глазурованих медом.

Перелік завдань буде доповнюватись у відповідності до:
− Державної цільової економічної програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
03.06.2009 № 557;
− Регіональної програми розвитку внутрішньообласної кооперації на 2013-2017 роки, затвердженої
рішенням обласної ради від 28.02.2013 № 17/14
термін реалізації:
основні виконавці:

2013-2015 роки
управління агропромислового розвитку Новоайдарської РДА, дозвільний центр  
Новоайдарського району
партнери:
районний центр зайнятості
джерела фінансування: власні кошти суб’єктів господарювання, спонсорська та міжнародна технічна
допомога.
Оперативна ціль І.1.2

Сприяння впровадженню сучасних технологій у діяльність сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів та фермерських господарств

Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− створити на базі управління агропромислового розвитку Новоайдарської РДА Інтернет-ресурс (сайт)
для розміщення інформації щодо нових технологій/новацій у сільському господарстві;
− створити при РДА постійно діючу школу волонтерства для залучення молодих фахівців/студентів до
діяльності управлінь та покращення використання сучасних інформаційних технологій в державному
управлінні;
− проводити на постійній основі інформаційні семінари з питань використання нових технологій/новацій
у сільському господарстві, підвищення родючості ґрунтів та виробництва екологічно-чистої продукції
тощо
термін реалізації:
основні виконавці:
партнери:

2013-2014 роки
управління агропромислового розвитку Новоайдарської РДА
Луганський національний аграрний університет (ЛНАУ), ГО «Агентство стійкого
розвитку Луганського регіону»
джерела фінансування: власні кошти суб’єктів господарювання, спонсорська та міжнародна технічна
допомога.
Оперативна ціль І.1.3

Сприяння впровадженню маркетингових технологій щодо просування/реалізації
сільськогосподарської продукції

Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− проводити на постійній основі навчальні заходи з питань сільськогосподарського маркетингу;
− надати організаційну підтримку щодо створення рекламної продукції (в т.ч. бренду) та Інтернет- сайтів
(магазинів) для реалізації сільськогосподарської продукції
термін реалізації:
основні виконавці:

постійно до 2020 року
управління агропромислового розвитку, відділ економічного розвитку та торгівлі
Новоайдарської РДА
партнери:
ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону»
джерела фінансування: власні кошти суб’єктів господарювання, спонсорська та міжнародна технічна
допомога.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ І.2. РОЗВИТОК ТУРИЗМУ
Сільський туризм активно розвивається в багатьох країнах Європи та окремих регіонах України (особливо в
західних та центральних областях країни). Цей напрямок користується особливою популярністю у мешканців
промислових міст – їх приваблює заспокійлива та розслаблююча обстановка сільської місцевості з її особливими
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краєвидами та місцевими традиціями.
Традиційно, відпочинок на селі організовують на базі сільських садиб та невеличких готелів. Однак для багатьох
відпочиваючих особливу привабливість становить дегустація страв, виготовлених за місцевими традиційними
рецептами, участь у сільських святах, фестивалях та обрядових дійствах, відвідання цікавих місць історикокультурної спадщини, вивчення народних промислів та спілкування з місцевими мешканцями – все те, що
дозволяє зануритись в місцеве середовище та емоційно відпочити від міського життя. Окремим напрямком
розвитку туризму є активне залучення туристів та гостей регіону до культурних, історичних та природних
особливостей території. Участь у театралізованих ярмарках, фестивалях та святах є порівняно новим, але вже
дуже популярним видом туристичної діяльності (так званий «подієвий туризм») і має прихильників у багатьох
країнах та регіонах України.
Історично територія Новоайдарського району заселялась представниками різних національних культур –
українцями, росіянами, німцями, болгарами, лемками. І майже кожне село протягом багатьох десятиліть
намагалось зберегти свою культурну ідентичність у вигляді предметів одягу та побуту, традицій та рецептів.
Саме культурна ідентичність району наряду із природними ландшафтами та джерелами питної води є ключовою
особливістю розвитку туризму в Новоайдарському районі. А вдале географічне розташування в центрі
Луганської області та  добре автомобільне сполучення із обласним центром – м. Луганськом та промисловими
містами регіону  –  Сєвєродонецьком, Лисичанськом, Рубіжне, дозволяє створити культурний та туристичний
центр для відпочинку регіонального рівня.
ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ:
Оперативна ціль І.2.1

Розробка туристичних продуктів та просування туристичних можливостей району

Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− розробити цільову програму розвитку туризму в Новоайдарському районі;
− розробити тематичні туристичні одноденні маршрути (такі як «маршрути гурманів» для  с. Михайлівка
і с. Гречишкине та пізнавальних маршрутів для с. Смолянинове і с. Безгінове, екологічних маршрутів на
території Новоайдарського лісництва);
− підготувати інформацію для розміщення на туристичних Інтернет-ресурсах (в т.ч. «Луганщина
туристична»);
− розробити пропозиції щодо надання послуг у рамках мисливського сезону  з пропагуванням екологічної
свідомості та бережного ставлення до навколишнього середовища (с. Смолянинове);
− створити інформаційний туристичний центр Новоайдарського району;
− проводити на постійній основі інформаційні семінари і тренінги щодо розвитку туризму та ведення
туристичної діяльності;
− організувати та провести прес-тури із залученням ЗМІ та туристичних агенцій міст: Сєвєродонецька,
Луганська, Лисичанська, Старобільська (щорічно, у квітні/травні та вересні)
термін реалізації:
основні виконавці:

2013-2014 роки
головний спеціаліст з питань розвитку інфраструктури, сектор культури, відділ
економічного розвитку та торгівлі, відділ містобудування, архітектури, ЖКГ та
будівництва, управління агропромислового розвитку Новоайдарської РДА
партнери:
ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону», ЛОБО “Фонд Громад Луганщини
«Хорс», ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство», відділ Держземагентства
у Новоайдарському районі, сільські ради сіл: Михайлівка, Гречишкине, Смолянинове і
Безгінове
джерела фінансування: власні кошти суб’єктів господарювання, місцеві бюджети.
Оперативна ціль І.2.2

Розбудова туристичної інфраструктури та облаштування зон відпочинку

Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− провести районний конкурс творчих робіт щодо розробки концепції та форми пам’ятного знаку
«географічний центр Луганської області»;
− встановити пам’ятний знак «географічний центр Луганської області» та облаштувати місце для
проведення фестивалів та інших культурних подій/ярмарків (у формі амфітеатру);
− облаштувати зони відпочинку в селах: Денежникове, Штормове, Райгородка,  Бахмутівка, Гречишкине
термін реалізації:
основні виконавці:
партнери:

до 2020 року
головний спеціаліст з питань розвитку інфраструктури, сектор культури, відділ
містобудування, архітектури, ЖКГ та будівництва, управління агропромислового
розвитку Новоайдарської РДА
сільські ради сіл: Штормове, Денежникове, Смолянинове, Гречишкине,                        
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Михайлівка, Райгородка, Бахмутівка, відділ Держземагентства у Новоайдарському
районі
джерела фінансування: власні кошти суб’єктів господарювання, місцеві бюджети.
Оперативна ціль І.2.3

Проведення фестивалів та ярмарок

Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− організація і проведення фестивалю та ярмарку «Айдарські стряпушки» на базі
с. Михайлівка (щорічно, у травні);
− організація і проведення фестивалю дзвонів;
− організація і проведення фестивалю ремісників у парковій зоні смт Новоайдар;
− організація і проведення фестивалю меду (умовна назва) на базі с. Денежникове (щорічно, у липні);
− організація і проведення фестивалю «Лемківська ватра» на базі с. Штормове (щорічно, у серпні);
− організація і проведення фестивалю національних культур на базі с. Гречишкине (щорічно, у жовтні)
термін реалізації:
основні виконавці:

щорічно  до 2020 року
сектор культури, відділ економічного розвитку та торгівлі, управління
агропромислового розвитку Новоайдарської РДА, виконком Новоайдарської
селищної ради, сільські ради сіл: Штормове, Денежникове, Михайлівка, Гречишкине
партнери:
ЛОБО “Фонд Громад Луганщини “Хорс”
джерела фінансування: власні кошти суб’єктів господарювання, місцеві бюджети.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ І.3. ПРОСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ РАЙОНУ ДЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
Процес розширення існуючого бізнесу і відкриття нових підприємств має декілька спільних етапів. Підприємці,
обираючи місце для розміщення свого бізнесу, прораховують альтернативні сценарії, виходячи із оцінки
декількох факторів: наявність місця для ведення бізнесу (виробничі приміщення або земельні ділянки для їх
будівництва), вартість та спеціалізація робочої сили, місцеві податки та адміністративне навантаження, вартість
енергоресурсів, технічні і транспортні комунікації, доступ до трас міжнародного та республіканського значення,
наявність сировинної бази та близькість потенційних ринків збуту (покупців).
На місцевому рівні основними інструментами для стимулювання створення промислових підприємств, у т.ч.
підприємств переробної промисловості, є наступні:
− надання вільних земельних ділянок промислового значення (тип «гринфільд») або об’єктів нерухомості
виробничих приміщень (тип «браунфільд») з наявними інженерними комунікаціями та під’їзними
шляхами і необхідною землевпорядною документацією;
− надання адміністративної підтримки в отриманні реєстраційних документів та документів дозвільного
характеру;
− надання консультаційної та інформаційної підтримки щодо місцевих умов ведення бізнесу («дорожня
карта інвестора»).
Базовими умовами для здійснення ефективної інвестиційної діяльності є наявність розробленої і затвердженої
містобудівної документації: генеральних планів, визначення меж населених пунктів та місцевих правил
забудови («зонінг») території.
Ефективність діяльності по залученню інвестицій у багатьох випадках залежить від місцевих умов – наявних
пропозицій/місць для ведення господарської діяльності та сприятливого бізнес-клімату, який полягає в наданні
якісних послуг по супроводженню проектів інвесторів та оперативності надання необхідної інформації.
Географічне розташування Новоайдарського району в центрі Луганської області, близькість крупних
промислових міст (мм. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Луганськ) та кордону з Російською Федерацією дають
додаткові переваги для відкриття нових підприємств як з боку місцевих бізнесменів, так і сусідньої держави –
Російської Федерації.
ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ:
Оперативна ціль І.3.1

Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району

Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− розробити і затвердити землевпорядну документацію (генеральний план та   визначення меж
населених пунктів);
− створити реєстр промислових ділянок та об’єктів нерухомості для ведення бізнесу в Новоайдарському
районі;
− розробити інвестиційний паспорт району та «дорожню карту інвестора»
термін реалізації:
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основні виконавці:

відділ економічного розвитку та торгівлі, відділ містобудування, архітектури, ЖКГ
та будівництва Новоайдарської РДА, відділ Держземагентства у Новоайдарському
районі
партнери:
ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону»
джерела фінансування: місцеві бюджети, залучені кошти спонсорів та міжнародної технічної  допомоги.
Оперативна ціль І.3.2

Формування сприятливого середовища для розвитку бізнесу

Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− проводити на постійній основі зустрічі з представниками місцевого та регіонального бізнесу.
Реалізація цілі також буде відбуватись у рамках реалізації заходів Регіональної цільової програми  «Розвиток
та  підтримка малого і середнього підприємництва  в  Луганській  області  на  2013-2014 роки», затвердженої
рішенням Луганської обласної ради від 30.04.2013 №   18/11
термін реалізації:
основні виконавці:
партнери:

постійно до 2020 року
відділ економічного розвитку та торгівлі Новоайдарської РДА
ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону», ГО «Бізнес-клуб «Європейський
вибір»
джерела фінансування: місцевий бюджет.
Оперативна ціль І.3.3

Просування інвестиційних можливостей району

Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− створення презентаційно-інформаційних матеріалів району;
− поширення інвестиційних пропозицій через спеціалізовані організації та заходи (сайти, БД, інвестиційні
форуми).
Реалізація цілі також буде відбуватись у рамках реалізації заходів Регіональної  цільової програми «Луганщина
інвестиційна. 2011-2015 роки», затвердженої рішенням Луганської обласної ради від 03.09.2010 № 37/20
термін реалізації:
до 2015 року
основні виконавці:
відділ економічного розвитку та торгівлі Новоайдарської РДА
партнери:
ОКП «Регіональне агентство сприяння інвестиціям»
джерела фінансування:  власні кошти суб’єктів господарювання, місцеві бюджети.
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СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК ІI «МАЙСТЕРНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНІСТЬ»
Найбільш цінним ресурсом розвитку кожної територіальної громади є його населення. Кваліфікація трудових
ресурсів є одним із головних факторів інвестиційної привабливості території, а їх професійність – запорукою
успішної діяльності та стабільної роботи установ, підприємств та організацій.
Для забезпечення якісних перетворень в соціально-економічному середовищі необхідно підтримувати
прагнення населення до професійного зростання в різних сферах діяльності – мистецтві, культурі, народній
творчості, спорті, а також створювати умови для покращення їх майстерності, можливості для навчання та
обміну ідеями, в т.ч. за допомогою сучасних інформаційних технологій.
Особливої уваги потребує молодь. Окрім отримання якісної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах,
для повноцінного розвитку особистості, самореалізації та подальшого працевлаштування необхідно розвивати
лідерські та комунікаційні навички, відповідальність та вміння працювати в колективі, інноваційність у
вирішенні окремих проблем.
Основні проблеми, на вирішення яких будуть направлені стратегічні та операційні цілі:
- недостатня кількість професійних кадрів в організаціях та підприємствах району;
- низький рівень залучення молоді до суспільно-громадського життя району;
- відсутній зв’язок між навчальними закладами та виробничими підприємствами/низький рівень
популяризації виробничих професій серед випускників навчальних закладів;
- повільний темп впровадження інформаційних технологій;
- низький рівень залучення молоді до громадсько-культурного життя району, особливо віддалених
від районного центру сіл;
- обмеженість пропозицій для дозвілля та розвитку молоді старшого віку в закладах культури
району;
- низький рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення дитячо-юнацької діяльності
та спорту.
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ ІІ.1 РОЗВИТОК НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ, КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА
Новоайдарський район має широку мережу закладів культури та дозвілля: майже в кожній сільській раді є
бібліотека, будинок культури або сільський клуб (сільський клуб-бібліотека). А в трьох громадах – Новоайдарі,
Смолянинове та Колядівка відкриті районний краєзнавчий музей та музеї історії сіл.
У районному та сільських музеях зібрані унікальні2 колекції предметів одягу та побуту, які характеризують
поєднання культур народів, що мешкали на території Новоайдарщини на протязі багатьох століть.
У районі з чисельністю населення всього 25,4 тис. осіб3 працюють 34 майстри образотворчого та декоративноприкладного мистецтва, а 8 колективів сільських та селищної клубних закладів отримали найвищу відзнаку
своєї майстерності – почесне звання «народний» та 1 – «зразковий».
Подальший розвиток творчих здібностей місцевого населення та збереження історико-культурного надбання є
одним із пріоритетів розвитку району, який буде підтримуватись через реалізацію окремих програм та проектів
розвитку.
ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ:
Оперативна ціль ІІ.1.1

Створення умов для професійного зростання діячів культури та мистецтв

Майстри Новоайдарщини мешкають у різних населених пунктах і не завжди мають змогу особисто приймати
участь у різних навчаннях, обмінюватись творчими задумами для створення спільних експозицій. Для підняття
загального професійного рівня діячів культури та мистецтва району, визначення спільного бачення та розробки
нових ідей щодо представлення культурної спадщини району на загальнообласному та національному рівнях,
необхідна постійна та системна діяльність щодо створення організаційних умов та використання сучасних
інтернет-технологій.

2
  Колекція одягу "Народний костюм Новоайдарщини кін. ХІХ – поч. ХХ ст.”, Янтарний Храм, колекція предметів
побуту лемків
3
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Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− сприяти створенню районного Клубу творчих людей;
− проводити на постійній основі виставки-продажі виробів майстрів народної творчості;
− проводити навчальні заходи з питань використання новітніх технологій у сфері культури та організації
виставок/ярмарок;
− проводити заходи з обміну досвідом серед працівників музеїв та представників закладів культури;
− організовувати участь майстрів району у загальнообласних та національних  конкурсах;
− створити єдину мережу для збору інформації через мережу Інтернет та висвітлення її на офіційному
сайті Новоайдарського району.
Реалізація цілі також буде відбуватись у рамках реалізації заходів обласної програми «Мистецька освіта  
Луганщини» на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Луганської обласної ради від 28.02.2013 № 17/8
термін реалізації:
основні виконавці:
партнери:

до 2015 року
сектор культури Новоайдарської РДА, сільські ради
районний краєзнавчий музей, ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону»,
ЛОБО “Фонд Громад Луганщини “Хорс”

джерела фінансування: місцеві бюджети, спонсорська та міжнародна технічна допомога.
Оперативна ціль ІІ.1.2
Організація та проведення виїзних майстер-класів по селах району
На Новоайдарщині мешкають багато талановитих та обдарованих людей, які займаються різними видами
ремесел та народною творчістю за своїм покликанням, а не тільки за своїм фахом. Всі вони мешкають в різних
селах і не завжди є штатними працівниками сільських та районного будинків культури.
Для подальшого професійного зростання як самих майстрів, так і залучення якомога більшої кількості молоді
та всіх зацікавлених до прикладної народної творчості, необхідно створити умови для обміну та передачі знань
від майстрів до учнів по всьому району, тобто організувати постійні виїзні майстер-класи по населених пунктах
району.
Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− сформувати реєстр майстрів Новоайдарського району;
− розробити Положення про конкурс серед майстрів;
− передбачити в місцевому бюджеті відповідні кошти на забезпечення транспортування, матеріали та
заохочувальну премію для майстрів
термін реалізації:
основні виконавці:
партнери:

до 2020 року
сектор культури Новоайдарської РДА, сільські ради
ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону», ЛОБО “Фонд Громад Луганщини
“Хорс”
джерела фінансування: місцеві бюджети, власні кошти   суб’єктів господарювання, спонсорська та міжнародна
технічна допомога.
Оперативна ціль ІІ.1.3
Створення осередків народного побуту та творчості
Історично територія Новоайдарського району заселялась представниками різних регіонів та національних
культур – українцями, росіянами, німцями, болгарами, лемками. Вони на протязі багатьох десятиліть, із
покоління в покоління, намагались зберегти свої традиції, особливості ведення побуту та приготування страв.
У селі Михайлівка проживають переселенці із Полтавщини, які перебралися сюди понад 300 років тому назад.
Це єдине село в Новоайдарському районі, де шануються та надалі розвивають традиції полтавської вишивки,
а місцеві господині продовжують готувати за старовинними рецептами полтавської кухні, в т.ч. випікати хліб та
здобу. В іншому селі  – Дубове збереглось устаткування українського ткацтва.
Для підтримки культурної спадщини району необхідно підтримувати приватні ініціативи населення щодо
створення осередків і демонстраційних центрів побуту та народної творчості, робити їх доступними для показу
більш широким верствам населення.
Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− організувати роботу зі збору та збереження експонатів культурної спадщини в селах Колядівка та
Смолянинове на базі відділення Новоайдарського краєзнавчого музею;
− розробка та впровадження заходів з включення музеїв до туристичних маршрутів;
− організаційна підтримка створення садиби зі збереження традицій українського ткацтва в с. Дубове;
− організаційна підтримка створення садиб народної української вишивки та випічки хліба   в                          
с. Михайлівка.
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Реалізація даної цілі буде доповнюватись заходами, передбаченими в рамках реалізації оперативної цілі «ІІ.1.1
Створення умов для професійного зростання діячів культури та мистецтв» та стратегічної цілі «І.2. Розвиток
туризму».
термін реалізації:
основні виконавці:

до 2020 року
сектор культури Новоайдарської РДА, сільські ради сіл: Дубове, Михайлівка,
Колядівка, Смолянинове
партнери:
ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону»
джерела фінансування: власні кошти суб’єктів господарювання, спонсорська та міжнародна технічна
допомога.

Оперативна ціль ІІ.1.4
Впровадження системи «е-культура»
Впровадження інформаційних технологій в усі сфери громадського життя є одним із пріоритетних напрямів
державної політики України4.
Об’єднання закладів культури в єдину інформаційну мережу дасть можливість налагодити ефективну
взаємодію між методичним кабінетом і сільськими клубами з метою збагачення репертуару, обміну кращими
практиками, сценаріями проведення урочистих подій та створення нових творчих лабораторій.
Створення інформаційних ресурсів і розробка нових інформаційних продуктів закладів культури та музеїв
району дозволить не тільки забезпечити доступ до культурного надбання творчих колективів, але й сприяти
більш активній участі населення в соціально-культурному житті свого регіону.
Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− організувати роботу з оцифрування матеріалів;
− забезпечити висвітлення інформації на офіційних сайтах району;
− продовжити співпрацю з проектом «Бібліоміст» з метою залучення наданої техніки для впровадження
он-лайн трансляцій культурних заходів району;
− проводити навчальні заходи серед волонтерів з питань технічної підтримки он-лайн трансляцій та
підготовки матеріалів для загального доступу.
Реалізація цілі також буде відбуватись у рамках реалізації заходів Програми інформатизації музеїв у Луганській
області на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням Луганської обласної ради від 03.09.2010                   № 37/26
термін реалізації:
основні виконавці:
партнери:
джерела фінансування:

до 2015 року
сектор культури Новоайдарської РДА, сільські ради
ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону»
місцеві бюджети, спонсорська та міжнародна технічна допомога.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ ІІ.2. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ДЛЯ МОЛОДІ
Постійне впровадження нових технологій, інформатизація суспільства та доступ до різноманітних товарів і
послуг через всесвітню мережу Інтернет призвела до зміни відношення та традиційного уявлення щодо ролі
знань та інформації в усіх сферах соціально-культурного, економічного та громадського життя. Основним
фактором розвитку сучасного суспільства, основою для якісних перетворень та інвестиційної привабливості є
освіта.
У Новоайдарському районі створені можливості для отримання дошкільної та середньої освіти: в населених
пунктах району працюють 13 дитячих садочки5, 16 загальноосвітніх шкіл (в т.ч. 2 навчально-виховних комплексигімназії та 1 обласний навчально-реабілітаційний центр). На території району підготовку фахівців робітничих
спеціальностей здійснює Новоайдарський професійний аграрний ліцей.
Реалізація цілі щодо підвищення якості освіти для молоді направлена на створення гідних соціально-побутових
умов у закладах освіти, забезпечення учбового процесу сучасними методичними та інформаційними
матеріалами, а також впровадження елементів «неформальної» освіти.

4
  Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від
09.01.2007             № 537-V; Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні http://www.dknii.gov.ua/2010-09-09-1227-24/2012-02-15-12-04-21
5
Дитячі садочки працюють в смт Новоайдар (2 од.), с. Олексіївка, с. Михайлюки, с. Бахмутівка, с. Денежникове,                           
с. Вовкодаєве, с. Колядівка, с. Гречишкине, с. Райгородка, с. Новоохтирка, с. Дмитрівка, с. Смолянинове.
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ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ:
Оперативна ціль ІІ.2.1 Створення умов для отримання якісної освіти в учбових закладах району
З 2004 року Міністерство освіти України запровадило нову систему оцінки знань випускників загальноосвітніх
шкіл – зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Особливістю незалежного оцінювання є те, що його результати
відображають неупереджені дані щодо якості освіти, отриманої як у великих містах, так і маленьких селах, і
зараховуються як результати вступних екзаменів до вищих навчальних закладів України.
Якісна шкільна освіта є першою ланкою до отримання тієї професії та кваліфікації, яка дозволить у майбутньому
молодим спеціалістам бути конкурентними на ринку праці та надасть можливість до самореалізації та
фінансової забезпеченості.
Новоайдарський район за результатами ЗНО з основних предметів (математика, історія України, українська
мова) посів лише 22 місце у 2010 році, 17 місце – у 2011 та 20-21 місце – у 2012 році серед 31 міст і районів
Луганської області.
Для підвищення якості освіти необхідно впроваджувати сучасні методичні та інформаційні технології, постійно
підвищувати професійний рівень педагогічних кадрів, а також створювати рівні умови для отримання знань
як для дітей з великих громад, так і віддалених сіл. Нажаль створити повноцінні умови для навчання дітей
в малокомплектних школах, де навчається всього 30-50 дітей, не має можливості – не вистачає не тільки
фінансових ресурсів для утримання шкільних будівель, забезпечення необхідними наочними матеріалами,
але й підготувати професійні педагогічні кадри, які би могли якісно та доступно викладати шкільну програму,
яка ускладнюється з кожним роком. Тому поступова реорганізація шкільних закладів та створення освітніх
шкільних округів є вимушеним засобом для підвищення якості шкільної освіти.
Для віддалених населених пунктів, в яких школа була чи не єдиним місцем громадської активності населення,
необхідно створювати умови для впровадження позашкільної («неформальної») освіти (див. оперативна ціль
ІІ.2.2 Розвиток «неформальної освіти»).
Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− реорганізація шкільних закладів та створення освітніх шкільних округів;
− створення соціально-побутових умов у загальноосвітніх учбових закладах;
− забезпечення санітарно-гігієничних вимог у приміщеннях учбових закладів району (встановлення
внутрішніх санвузлів);
− підвищення якості харчування (облаштування харчових блоків);
− оснащення учбових кабінетів методичними і презентаційними матеріалами та обладнанням
(обладнання для кабінетів з природно-математичних дисциплін, мультимедійне обладнання).
Реалізація цілі  буде відбуватись в рамках реалізації заходів регіональної цільової програми «Освіта Луганщини.
2012-2016 роки», затвердженої рішенням Луганської обласної ради від 24.02.2012 № 10/27
термін реалізації:
основні виконавці:
партнери:
джерела фінансування:

до 2020 року
відділ  освіти, молоді та спорту Новоайдарської РДА, сільські ради
районна рада
місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога.

Оперативна ціль ІІ.2.2 Впровадження системи «е-освіта»
В сучасних умовах господарювання отримання якісної освіти неможливе без використання інформаційних
та комунікаційних технологій. Сучасні інформаційні ресурси вже дозволяють приймати участь у програмах
дистанційного навчання та майстер-класах по самих різноманітних видах творчості, мистецтва та здійснювати
покупки через мережу Інтернет.
Створення інформаційних ресурсів закладів освіти та бібліотек району забезпечить доступ до нових
інформаційних і методичних матеріалів та розширить можливості молоді для отримання сучасної освіти,
поліпшити свої комунікаційні та мовні навички.
Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− вжити заходів щодо забезпечення якісним з’єднанням з мережею Інтернет в навчальних закладах;
− сприяти створенню  можливості  використання мультимедійних  комплексів (ноутбук + проектор) під
час проведення уроків, лекцій;
− впроваджувати в діяльність загальноосвітніх учбових закладів інтерактивні освітні та інформаційні
програми (в т.ч. «шкільний щоденник», «шкільний журнал» тощо);
− проводити ознайомчі заняття для вчителів шкіл щодо переваг та можливостей застосування
«е-навчання»;
− проводити на постійній основі інформаційно-практичні семінари щодо створення веб-сайтів,
тематичних сторінок та використання соціальних мереж;
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−

створити та постійно оновлювати базу електронної бібліотеки.

Реалізація цілі  буде відбуватись у рамках реалізації заходів загальнообласних програм:
− Регіональної цільової програми «Освіта Луганщини. 2012-2016 роки», затвердженої рішенням
Луганської обласної ради від 24.02.2012 № 10/27;
− Регіональної цільової програми створення єдиного інформаційного простору мережі шкільних
бібліотек Луганської області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Луганської обласної ради від
25.02.2011 № 3/13
термін реалізації:
основні виконавці:
партнери:
джерела фінансування:
Оперативна ціль ІІ.2.3

до 2016 року
відділ освіти, молоді та спорту Новоайдарської РДА, сільські ради
ГО “Агентство стійкого розвитку Луганського регіону”
місцеві бюджети, спонсорська та міжнародна технічна допомога.
Розвиток «неформальної освіти»

Неформальна освіта, або освіта впродовж життя –  це новий підхід для формування навичок молоді, які не в
повній мірі формуються в закладах середньої та середньоспеціальної освіти. До таких знань та навичок можна
віднести вміння долати конфлікти та приймати рішення, скоординувати та згуртовувати роботу колективу.
Неформальна освіта дозволяє на практиці працювати з темами відповідального лідерства в громаді,
розвитку волонтерства та творчості. Весь освітній процес відбувається через так звані інтерактивні методики,
що дозволяють перевести теоретичні знання в практичний досвід. У світовій та українській практиці відомі
такі форми неформальної освіти як тренінги, дебати, рольові ігри тощо. Запровадження форм та методів
неформальної освіти можливе в будь-якому підрозділі галузі освіти: дитячих садках, школах, професійнотехнічних закладах та гуртках. Ефективно також впроваджувати елементи неформальної освіти в діяльності
публічних бібліотек та будинків культури, які надають послуги молоді, що працює, або тимчасово  непрацюючій
молоді.
Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− організувати навчання вмотивованих педагогів, керівників гуртків та бібліотекарів методам та формам
неформальної освіти;
− налагодити партнерську взаємодію з громадськими організаціями Луганської області та інших регіонів
України, які працюють у сфері неформальної освіти, та запроваджувати спільні освітні ініціативи для
молоді;
− створення та підтримка діяльності молодіжних клубів та гуртків («Лідер», шкільні євроклуби тощо)
термін реалізації:
основні виконавці:
партнери:
джерела фінансування:

постійно
відділ освіти, молоді та спорту Новоайдарської РДА, громадські організації району
ЛОГО «Бізнес-клуб «Європейський вибір»,  ЛОБО “Фонд Громад Луганщини “Хорс”
місцеві бюджети, спонсорська та міжнародна технічна допомога.

Оперативна ціль ІІ.2.4 Залучення молоді до громадсько-культурного та економічного життя району
Віддаленість населених пунктів один від одного, відсутність різноманіття каналів поширення інформації створює
однобоке уявлення у молодих людей щодо реального соціально-економічного розвитку району, діяльності
державних установ та приватних підприємств, що в перспективі впливає на подальший вибір учбового закладу
та майбутньої спеціальності.
Для того, щоб сучасна сільська молодь мала уявлення про реальний стан справ не тільки на ринку праці,
але й роботу державних установ та органів місцевого самоврядування, та могла зорієнтуватись щодо своєї
майбутньої спеціальності та бажаного місця праці, важливо організовувати екскурсії на сільськогосподарські та
виробничі підприємства району та найближчих промислових міст – Сєвєродонецька  та Лисичанська, а також
запроваджувати стажування в органах влади та інших установах.
Спілкування молодих людей як між собою, так і з успішними людьми району – підприємцями та
держслужбовцями, не тільки допоможе визначитись у професійній орієнтації молодих людей, але й дасть
зворотній зв’язок – керівництву компаній та установ оцінити комунікаційні та лідерські навички сучасних
молодих людей та рівень їх володіння інформаційними технологіями.
Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− запровадити програму стажування в органах виконавчої влади району та при Ресурсному центрі
розвитку громад (РЦРГ);
− створити базу підприємств району, які мають можливість приймати учнів на практику та проводити
виробничі екскурсії;
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−

розробити план-графік проведення екскурсій та проходження стажувань на підприємствах району для
учнів, починаючи з 7-11 класів, та студентської молоді

термін реалізації:
основні виконавці:
партнери:

постійно до 2020 року
відділ освіти, молоді та спорту, відділ економічного розвитку та торгівлі, управління
агропромислового розвитку Новоайдарської РДА, сільські та селищна ради
Новоайдарська районна дитяча суспільно-гуманістична піонерська організація                                            
«Орлята» – районне відділення громадської організації «Лугарі», комунальна
установа «Новоайдарський районний центр «Спорт для всіх» джерела фінансування:
власні кошти суб’єктів господарювання, місцеві бюджети.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ ІІ.3. ПІДТРИМКА СПОРТИВНОГО РУХУ
Активізація занять фізичною культурою та спортом серед мешканців сільської місцевості, особливо дітей і
молоді, залучення їх до ведення здорового способу життя й систематичних занять масовими видами спорту є
невід’ємною частиною забезпечення гідних умов життя.
Діяльність сфери фізичної культури та спорту спрямована на постійне підвищення рівня здоров’я та фізичного
розвитку населення. В районі є дитячо-юнацька спортивна школа, 1 стадіон, 1 кінноспортивна база,                      19
спортивних залів, 52 ігрових спортивних майданчики. Працює 30 штатних працівників сфери фізичної культури
та спорту. Розвивається 10 видів спорту. Пріоритетними для району є волейбол, футбол, вільна боротьба, легка
атлетика. Розвиваються неолімпійські види спорту: армрестлінг, гирьовий та більярдний спорт, настільний
теніс, шашки та шахи.
В Новоайдарі проводяться регіональні змагання з футболу «Шкіряний м’яч». Традиційними в районі є сільські
спортивні ігри, участь у яких беруть збірні команди сільських та селищних рад.
Незважаючи на застарілу матеріально-технічну базу та недостатнє фінансування з боку держави, доказом
життєздатності та духовної сили є успіхи на міжнародних, національних та обласних змаганнях мешканців
району.
ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ:
Оперативна ціль ІІ.3.1

Створення технічних умов для забезпечення фізичного виховання в загальноосвітніх
та професійно-технічних навчальних закладах Новоайдарського району

Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− ремонт та відновлення роботи спортивних залів та стадіонів у Новоайдарському районі;
− оновлення спортивного обладнання та спортивного інвентаря;
− здійснювати заходи щодо створення та облаштування спортивних майданчиків за місцем проживання
та в місцях масового відпочинку громадян
термін реалізації:
основні виконавці:

постійно до 2020 року
відділ економічного розвитку та торгівлі, відділ освіти, молоді та спорту, відділ
містобудування, архітектури, ЖКГ та будівництва Новоайдарської РДА, сільські ради
партнери:
ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону»
джерела фінансування: місцеві бюджети, спонсорська та міжнародна технічна допомога.
Оперативна ціль ІІ.3.2

Сприяння створенню та функціонуванню спортивних клубів при загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладах Новоайдарського району

Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− створити спортивні клуби в сільських загальноосвітніх закладах;
− забезпечити присутність кваліфікованого викладача в кожному спортивному клубі мінімум 1 раз на
тиждень;
− розробити графік відвідувань сільських спортивних клубів кваліфікованими викладачами;
− проводити агітаційну роботу з населенням щодо залучення до здорового способу життя
термін реалізації:
основні виконавці:
партнери:

постійно до 2020 року
відділ освіти, молоді та спорту Новоайдарської РДА, сільські ради
Новоайдарська районна дитяча суспільно-гуманістична піонерська організація
«Орлята» – районне відділення громадської організації «Лугарі», комунальна установа
«Новоайдарський районний центр «Спорт для всіх»
джерела фінансування: місцеві бюджети, спонсорська та міжнародна технічна допомога.
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Оперативна ціль ІІ.3.3

Проведення щорічних спортивно-масових заходів

Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− проводити на постійній основі змагання з футболу «Шкіряний м’яч»;
− проводити районні сільські ігри;
− проводити ігри, присвячені пам’яті героям спорту;
− проводити змагання з футболу – Кубок Перемоги, присвячені до Дня 9 травня;
− проводити змагання до державних свят –  Дня захисника Вітчизни та Міжнародного жіночого дня
термін реалізації:
основні виконавці:

щорічно
виконком Новоайдарської селищної ради, відділ економічного розвитку та торгівлі,
відділ освіти, молоді та спорту Новоайдарської РДА
партнери:
Новоайдарська районна дитяча суспільно-гуманістична піонерська організація
«Орлята» – районне відділення громадської організації «Лугарі», комунальна
установа «Новоайдарський районний центр «Спорт для всіх»
джерела фінансування: місцеві бюджети, спонсорська та міжнародна технічна допомога.
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СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК ІІI «ЕФЕКТИВНІСТЬ»
В умовах обмеженості фінансових ресурсів і постійного скорочення державного фінансування на утримання
соціально-побутової інфраструктури району необхідно впроваджувати нові підходи до управління територією
та використання наявних природних ресурсів. Підвищення ефективності державного і муніципального
управління, надання соціально-побутових та адміністративних послуг населенню, впровадження сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій, енерго- та ресурсозбереження є   необхідними умовами сталого
розвитку території та покращення життя населення.
Основні проблеми:
- обмеженість власних ресурсів для модернізації (реконструкції) енергетичної інфраструктури;
- неефективне використання природних ресурсів;
- наслідки негативного впливу господарської діяльності на навколишнє середовище;
- слабо розвинена діяльність ОСН у Новоайдарському районі;
- потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до органів місцевого самоврядування та інших
органів влади.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ ІІІ.1 ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИК ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ
ВЛАДИ ТА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Мешканці району у своєму повсякденному житті стикаються з необхідністю оформлення різних довідок та
дозволів, необхідних для оформлення державної соціальної допомоги, затвердження проектів землеустрою,
відведення земельних ділянок, реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності тощо. У зв’язку з тим, що
процедура оформлення тих чи інших свідоцтв, довідок вимагає підготовки цілого пакету додаткових документів,
мешканцям району приходиться по декілька разів відвідувати різні державні установи для отримання
додаткових консультацій чи роз’яснень та самих документів. Для мешканців найбільш віддалених сіл (таких як  
с.  Колядівка, с. Вовкодаєве,  с. Михайлюки, с. Муратове, с. Чабанівка) приходиться долати відстані понад 30 км.
Забезпечення доступу населення до інформації та спрощення отримання різних адміністративних послуг
є одним із пріоритетів державної політики України. На національному рівні прийнято Закон України «Про
адміністративні послуги» 6, яким передбачено створення центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) в
усіх містах обласного значення та районних центрах України до 1 січня 2014 року.
Також на державному рівні активно впроваджується політика інформатизації суспільства та концепції
«Good Governance» – належного врядування. Основна мета якої є підвищення ефективності роботи органів
місцевого самоврядування та покращення якості обслуговування мешканців. Наявна законодавча база з
розвитку електронного управління7 та впровадження єдиної системи електронного документообігу дозволить
оптимізувати роботу органів місцевого самоврядування та державних установ і значно прискорить процес
взаємодії між різними структурами.
ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ:
Оперативна ціль ІІІ.1.1

Створення центру надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− визначити перелік органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування
– суб’єктів надання адміністративних послуг, які надаватимуть адміністративні послуги в ЦНАП;
− визначити перелік адміністративних послуг, які надаватимуться через центр надання адміністративних
послуг;
− затвердити формуляр Реєстру адміністративних послуг;
− розробити та затвердити Положення про центр надання адміністративних послуг;
− розробити та затвердити на кожну адміністративну послугу інформаційні картки;
− розробити та затвердити технологічні картки адміністративних послуг, що містять інформацію про
порядок надання адміністративної послуги суб’єктом надання такої послуги;
− визначити і підготувати приміщення для ЦНАП та обладнати необхідну кількість робочих місць для
адміністраторів і суб’єктів надання адміністративних послуг;
− розробити Регламент роботи ЦНАП, в тому числі чітко визначити процедуру надання послуг в ЦНАП;
− розробити та затвердити посадові інструкції працівників ЦНАП;
− сформувати вимоги до електронної бази даних та програмного забезпечення ЦНАП;
− облаштувати у місцях прийому інформаційні стенди з питань отримання АП;
− забезпечити створення та функціонування веб-сайтів з інформацією про АП;
6
Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI
7
Концепція розвитку електронного управління в Україні, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 13.12.2010 № 2250-р.
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−
−
−
−

забезпечити прийом суб’єктів звернень за графіком (не менше 40 годин на тиждень, у тому числі в
суботу – не менше шести годин);
створити для споживачів адміністративних послуг умови щодо отримання в приміщенні ЦНАП супутніх
послуг (копіювання документів, банківські послуги тощо).
забезпечити видання довідково-інформаційних матеріалів про адміністративні послуги та безоплатно
поширювати їх у приміщеннях, в яких здійснюється прийом суб’єктів звернень;
облаштувати скриньку для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості
надання адміністративних послуг

термін реалізації:
основні виконавці:

до 01.01.2014
Новоайдарська районна рада, відділ економічного розвитку та торгівлі, управління
соціального захисту населення, фінансове управління, відділ містобудування,
архітектури, ЖКГ та будівництва, архівний відділ Новоайдарської РДА, сільські та
селищна ради
партнери:
ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону»
джерела фінансування: місцеві бюджети, спонсорська та міжнародна технічна допомога.
Оперативна ціль ІІІ.1.2

Освоєння технологій інтерактивної взаємодії органів місцевого самоврядування з
громадянами і суб’єктами господарювання

Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− сприяти створенню умов для проведення високошвидкісного Інтернету у віддалені села;
− визначити тип програмного забезпечення для впровадження електронного врядування  між органами
влади, впровадження його на території Новоайдарського району;
− систематично проводити навчальні заходи для працівників органів місцевого самоврядування щодо
вдосконалення користування програмного забезпечення та інформаційних технологій;
− забезпечити необхідною комп’ютерною та оргтехнікою всі сільські ради району;
− створити по кожному населеному пункту району в електронному вигляді інформаційну базу з питань
історико-культурної спадщини;
− забезпечити передачу електронних документів (інформаційної бази) в архіви для їх довгострокового
зберігання, підтримка в актуалізованому стані та надання доступу до них
термін реалізації:
основні виконавці:

постійно
Новоайдарська районна рада, сільські і селищна ради, відділ економічного розвитку
та торгівлі, фінансове управління, архівний відділ Новоайдарської РДА
партнери:
ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону»
джерела фінансування: місцеві бюджети, спонсорська та міжнародна технічна допомога.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ ІІІ.2 ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОБ’ЄКТАХ СОЦІАЛЬНОПОБУТОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
В Україні за останні 5-10 років суттєво загострились проблеми із забезпечення своїх власних потреб
енергетичними ресурсами. Україна забезпечує себе первинними ресурсами лише на 61%, а 39% складає
дефіцит, який забезпечується імпортуванням енергоресурсів з інших країн.
З метою забезпечення власної енергонезалежності на національному рівні розроблені нові підходи до
енергетичної політики України та впровадження енергоощадних технологій, які були освітлені в  Енергетичній
стратегії України на період до 2030 року8, а конкретні механізми – в Державній цільовій економічній програмі з
енергоефективності9 на 2010-2015 рр. Зокрема, визначені наступні завдання:
− використання енергії сонця та геотермальної енергії;
− розвиток вітроенергетики, малої гідроенергетики і біоенергетики;
− виробництво та використання біопалива;
− здійснення заходів щодо зменшення обсягу споживання енергоресурсів установами, які утримуються
за рахунок коштів державного бюджету;
− зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища;
− популяризація серед широких верств населення через засоби масової інформації ефективного та
ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів, включення відповідних питань до програм
навчальних закладів, утворення регіональних центрів інформування громадськості.
−
−
−
8
9
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На сільському рівні особливо актуальною стає проблема із фінансуванням та забезпеченням паливноенергетичними ресурсами об’єктів соціальної сфери – дитячих садків, навчальних та медичних закладів. Тому
заходи із енергозбереження дозволяють не тільки отримати економію бюджетних ресурсів на 15-30%10, але й
значно покращити умови життя населення.
За своїми природно-кліматичними умовами Новоайдарський район є достатньо привабливим для використання
як енергії вітру (середня швидкість вітру в районі складає 5 м/с), так і сонця й землі (геліоенергетика) та  
змішаних гібридних (сонячно-вітрових) установок для енергозабезпечення об’єктів. Використання сучасних
технологій з використання НДЕ дозволяє не тільки знизити витрати на експлуатацію об’єктів, але й знизити
енергозалежність від постачальників енергоресурсів.
Для запровадження нових технологій   із енергозбереження та використання НДЕ на об’єктах соціальнопобутової сфери та житлового господарства необхідна демонстраційна та інформаційно-роз’яснювальна
діяльність щодо особливостей застосування різних технологічних рішень на тих чи інших об’єктах.
ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ:
Оперативна ціль ІІІ.2.1

Підвищення енергоефективності об’єктів соціальної сфери, в т.ч. із використання
альтернативних джерел енергії

Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− здійснити моніторинг об’єктів соціальної сфери, що потребують значних покращень стану
енергоефективності та економії бюджетних ресурсів на їх утримання;
− провести технічне обстеження найбільш затратних об’єктів, з точки зору бюджетних витрат на їх
утримання, та розробити рекомендації щодо впровадження конкретних енергоефективних заходів;
− провести  енергоаудит та розробити енергопаспорти  об’єктів, для яких ефективним є впровадження
енергопродукуючих технологій
термін реалізації:
основні виконавці:

2013-2014 роки
відділ економічного розвитку та торгівлі, фінансове управління, відділ містобудування,
архітектури, ЖКГ та будівництва, управління агропромислового розвитку
Новоайдарської РДА
партнери:
ПРООН, ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону», місцеві ГО
джерела фінансування: місцеві бюджети, спонсорська та міжнародна технічна допомога.
Оперативна ціль ІІІ.2.2 Впровадження енергоефективних технологій на об’єктах вуличного освітлення
Одним із напрямів модернізації систем вуличного освітлення є використання сонячної енергії. Дмитрівська,
Штормівська,   Олексіївська, Гречишкинська та   Денежниківська    сільські ради планують на своїх територіях
реалізувати проекти щодо вуличного освітлення з використанням сонячної енергії.
Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− визначити перелік вулиць;
− визначити партнерів та термін реалізації;
− розробити проект впровадження заходів з освітлення вулиць в темний час доби з використанням
сонячної енергії;
− підготувати проектні заявки для подання на конкурси  проектів та програм з технічної підтримки
термін реалізації:
основні виконавці:

2013-2020 роки
відділ економічного розвитку та торгівлі, відділ містобудування, архітектури, ЖКГ
та будівництва Новоайдарської РДА, Дмитрівська, Штормівська, Олексіївська та
Денежниківська сільські ради
партнери:
ПРООН, ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону», місцеві ГО
джерела фінансування: місцеві бюджети.

10
Здійснення заходів з енергозбереження таких як заміна старих дерев’яних вікон на металопластикові,
утеплення стелі, заміна опалення та запасних дверей дозволяє зменшити витрати на опалення 1 м кв. з 62 грн до 52
грн, та щорічно економити понад 27 тис. грн для опалення приміщення площею 2589 м кв. (джерело – «Характеристика
енергоефективності об’єкту Новорозсошанська ЗОШ, Новоайдарський район»).
Використання світлодіодних ламп із використанням сонячних батарей на 25 стовпах вуличного освітлення дозволяє
заощаджувати щонайменше 37 тис. грн на рік (джерело – «Характеристика енергоефективності об’єкту «Модернізація
вуличного освітлення с. Фащівка, Антрацитівський район»).
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Оперативна ціль ІІІ.2.3

Впровадження сучасних енергоефективних технологій для здійснення виробничої
діяльності

Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− сприяти поінформованості місцевих суб’єктів виробничої діяльності щодо переваг використання
енергоефективних  комплексів;
− підтримка та сприяння отримання коштів від Луганської обласної ради для закупки енергоефективних  
комплексів.
Реалізація даної цілі також буде відбуватись у рамках Закону України «Про розвиток та державну підтримку
малого і середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012 № 4618-VI в частині фінансової державної
підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва щодо часткової компенсації відсоткових ставок за
кредитами, що надаються на реалізацію проектів.
термін реалізації:
основні виконавці:

постійно протягом реалізації Стратегії
відділ економічного розвитку та торгівлі, управління агропромислового розвитку,
фінансове управління Новоайдарської РДА
партнери:
Луганська обласна рада
джерела фінансування: власні кошти суб’єктів господарювання, місцеві бюджети.
Оперативна ціль ІІІ.2.4 Формування у суспільній свідомості принципів сталого розвитку та енергозбереження
Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− проведення агітаційної роботи серед місцевого населення щодо раціонального   використання  
паливно-енергетичних ресурсів;
− розробка Положення та проведення районного конкурсу;
− створення соціального ролика про необхідність раціонального  використання  паливно-енергетичних
ресурсів;
− проведення уроків з енергозбереження під час класних часів у загальноосвітніх навчальних закладах

термін реалізації:
основні виконавці:
партнери:
джерела фінансування:

до 2020 року
відділ освіти, молоді та спорту Новоайдарської РДА, сільські ради
місцеві громадські організації, загальноосвітні школи
місцеві бюджети,  спонсорська та міжнародна технічна допомога.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ ІІІ.3 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ
РЕСУРСІВ
Новоайдарський район має значний потенціал природних та рекреаційних ресурсів (є джерела питної води
та корисні копалини, в т. ч. мергель, глина, пісок). На території Смолянинівської   та Чабанівської сільських
рад є родовища газу природного, нафти. Недалеко від села Муратове відкрито газоконденсатне родовище. У
північно-східній частині району розташовані заповідні землі Стрілецького степу, на заході — масиви хвойного
лісу. На території району є 11 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 1952,4381 га.
Через район протікає одна із найчистіших річок України – Айдар.
Раціональне використання земельних ресурсів, охорона родючості ґрунтів, зменшення впливу видобутку
корисних копалин на довкілля, ліквідація стихійних звалищ та зменшення впливу господарської діяльності на
навколишнє середовище, поліпшення екологічного стану річки Айдар є важливими напрямами діяльності як
органів державної влади району та органів місцевого самоврядування, так і громадських організацій району.
ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ:
Оперативна ціль ІІІ.3.1 Поліпшення екологічного стану річки Айдар
Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− встановлення водоохоронних зон річки Айдар;
− проведення берегоукріплювальних робіт зеленими насадженнями;
− усунення річкових заторів, які створюються із повалених стовбурів дерев, гілок та побутового бруду;
− проведення екологічних акцій щодо поліпшення екологічного стану річки
термін реалізації:
основні виконавці:
партнери:
джерела фінансування:
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постійно
сільські ради сіл:  Штормове, Співаківка, Гречишкине та Денежникове
ГО «Акація» , ГО “Фенікс”, ГО «Прогрес», ГО «Новатор»
власні кошти суб’єктів господарювання, місцеві бюджети, спонсорська та міжнародна
технічна допомога.

Стратегія сталого розвитку Новоайдарського району Луганської області

Оперативна ціль ІІІ.3.2 Реконструкція систем водопостачання та водовідведення населених пунктів
Новоайдарського району
Після припинення дії концесійної угоди з ТОВ «Луганськвода» необхідно визначити нову систему управління
водо-каналізаційним господарством району, також необхідно враховувати зміни в законодавстві щодо
використання свердловин.
Перелік завдань та заходів буде визначений у районній цільовій програмі з реконструкції водопостачання та
каналізації на 2013-2014 роки в смт. Новоайдар.
Реконструкція систем водопостачання смт. Новоайдар, с. Гречишкине, с. Чабанівка, с. Переможне,
с. Чистопілля, с. Дубове, с. Колядівка, с. Райгородка, с. Михайлюки, с. Вовкодаєве буде відбуватись у рамках
реалізації   регіональної програми енергоефективності Луганської області на 2011-2015 роки, затвердженої
рішенням Луганської обласної ради від 22.10.2010 № 39/7
термін реалізації:
основні виконавці:
партнери:
джерела фінансування:

2013-2020 роки
сільські ради
Новоайдарська РДА, районна рада, Луганська обласна рада
місцеві бюджети.

Оперативна ціль ІІІ.3.3 Забезпечення ефективним водопостачанням сільського господарства
Сільське господарство є основним видом господарської діяльності Новоайдарського району. В природнокліматичних умовах Луганської області ефективне ведення сільськогосподарської діяльності можливе при  
забезпеченні систематичного поливу земель сільськогосподарського призначення.
Для створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства району та ефективного використання
водних ресурсів необхідно здійснити реконструкцію наявних меліоративних систем (які залишились у спадок
від комунальних господарств)  та  стимулювати  використання систем крапельного зрошення.
Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− сприяти вирішенню питання щодо передачі водосховищ до власності підприємств сільськогосподарського
призначення;
− проведення спостережень, збір, аналіз та опрацювання інформації про еколого-меліоративний стан
земель, технічний стан зрошувальних систем;
− надання землевласникам, землекористувачам та  суб’єктам господарської діяльності інформації про
реальний стан меліорованих земель;
− сприяти впровадженню системи крапельного зрошування.
Перелік завдань буде доповнюватись у відповідності до Комплексної програми розвитку водогосподарськомеліоративного комплексу в Луганській області на 2013-2021 роки.
термін реалізації:
основні виконавці:
партнери:
джерела фінансування:

до 2020 року
управління агропромислового розвитку Новоайдарської РДА, сільські ради
суб’єкти сільськогосподарської діяльності
власні кошти суб’єктів господарювання, місцеві бюджети , спонсорська та міжнародна
технічна допомога.

Оперативна ціль ІІІ.3.4 Сприяння впровадженню системи роздільного збору та сортуванню відходів
життєдіяльності
Для більшості населених пунктів району існують організаційні та технічні проблеми з організацією збору, вивозу
та складування сміття. Більшість населених пунктів району не мають підпорядкованих чи власних комунальних
підприємств, які б займалися збором сміття. Ліцензію на збір сміття має тільки одне підприємство в смт.
Новоайдар – КП «Новоайдарське СКП».
Надто проблемним для району залишається питання щодо складування сміття. На території земель Бахмутівської
сільської ради знаходиться єдиний полігон в районі, який відповідає технічним умовам: наявність освітлення,
огородження, дороги з твердим покриттям тощо.
Тільки в селах Чабанівка та Денежникове налагоджена робота по збору та сортуванню сміття для ПП «ПАКТ»,
м. Сєвєродонецьк.
Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− вдосконалити нормативно-правову базу у сфері поводження з відходами споживання на місцевому
рівні;
− розробити комплексну схему збору відходів споживання на території Новоайдарського району;
− створення сприятливих умов для роботи підприємств у сфері поводження з відходами;
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−

розробити заходи щодо підвищення екологічної культури та ступені залучення населення в питаннях
поводження з відходами споживання

термін реалізації:
основні виконавці:

постійно
Новоайдарська районна рада, сільські ради, відділ містобудування, архітектури, ЖКГ
та будівництва Новоайдарської РДА
партнери:
ПП «ПАКТ», м. Сєвєродонецьк
джерела фінансування: місцеві бюджети, спонсорська та міжнародна технічна допомога.
Оперативна ціль ІІІ.3.5

Зменшення впливу господарської діяльності та життєдіяльності на навколишнє
середовище
Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− впровадження заходів з охорони родючості ґрунтів:
o рекультивація порушених земель;
o хімічна меліорація кислих ґрунтів;
o використання торфу на добриво;
o агрохімічне обстеження земель;
− стимулювання та підтримка впровадження технологій більш чистого виробництва об’єктами
господарської діяльності з метою зменшення питомих показників утворення відходів, зокрема
небезпечних;
− вжити заходів щодо ремонту/відновлення очисних споруд, у т.ч. встановлення автономних
біоканалізаційних установок на об’єктах соціальної інфраструктури
термін реалізації:
основні виконавці:

постійно до 2020 року
відділ містобудування, архітектури, ЖКГ та будівництва, управління агропромислового
розвитку Новоайдарської РДА, сільські ради
партнери:
районна та обласна ради, місцеві ГО
джерела фінансування: власні кошти суб’єктів господарювання, місцеві бюджети, спонсорська та міжнародна
технічна допомога.
Оперативна ціль ІІІ.3.6 Підвищення екологічної свідомості населення
Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− проводити лекції щодо негативного впливу господарської діяльності та життєдіяльності на навколишнє
середовище;
− сприяти виданню навчальних та науково-популярних фільмів, посібників, плакатів, буклетів,
фотоальбомів на конкурсній основі разом із громадськими організаціями;
− впровадити проведення екологічних днів, конкурсів за визначеними напрямками щодо стану річки
Айдар;
− організація тематичних екологічних сторінок у періодичних виданнях та на офіційних сторінках
Новоайдарського району за участю громадськості;
− брати участь у проведенні всеукраїнських та міжнародних громадських акцій та екологічних ініціатив
(таких як «Зробимо Україну чистою!», «Європейські Дні Сонця» тощо).
термін реалізації:
основні виконавці:

постійно
відділ економічного розвитку та торгівлі, управління соціального захисту населення,
відділ освіти, молоді та спорту, служба у справах дітей, сектор культури Новоайдарської
РДА, сільські ради
партнери:
місцеві громадські організації
джерела фінансування: місцеві бюджети, спонсорська та міжнародна технічна допомога.
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ ІІІ.4 ПІДВИЩЕННЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ПІДТРИМКА ГРОМАДСЬКИХ
ІНІЦІАТИВ
В українському суспільстві вже понад 20 років неурядові громадські організації (так названі організації
«третього сектору») є самими динамічними та інноваційними структурами, які завдяки власній ініціативі
знаходять найбільш оптимальні та інноваційні рішення щодо вирішення проблем своєї громади, ефективного
використання власних та залучення додаткових ресурсів.
У Новоайдарському районі ефективність своєї діяльності та конструктивної співпраці з місцевою владою
вже показали 4 сільські громадські організації. Їх активісти безпосередньо приймають участь у покращенні
соціально-побутових умов свого населення шляхом реалізації інфраструктурних проектів у рамках співпраці з
Проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».
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Для того, щоб місцеві громадські організації та ініціативи використовували як можна більше можливостей  для
розвитку, необхідно постійно підвищувати їх професійний рівень, активно приймати учать у всеукраїнських та
міжнародних заходах та мережах.
ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ:
Оперативна ціль ІІІ.4.1 Підтримка самоорганізації населення через створення та організацію роботи різних
форм неприбуткових організацій та залучення їх до впровадження локальних
проектів на місцевому рівні
Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− забезпечити підтримку проектів неприбуткових організацій (НПО), спрямованих на розвиток місцевої
громади;
− сприяти налагодженню співпраці між органами місцевої влади та НПО шляхом підписання
меморандумів про співпрацю;
− організовувати навчальні заходи щодо підвищення організаційного та професійного розвитку місцевих
активістів
термін реалізації:
основні виконавці:

постійно
Новоайдарська районна рада, відділ економічного розвитку та торгівлі, фінансове
управління інші структурні підрозділи Новоайдарської РДА, сільські, селищна ради
партнери:
ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону», ЛОБО “Фонд Громад Луганщини
“Хорс”
джерела фінансування: місцеві бюджети, спонсорська та міжнародна технічна допомога.
Оперативна ціль ІІІ.4.2 Підвищення оперативного впливу територіальної громади на вирішення місцевих
проблем
Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− забезпечити присутність НПО під час проведення сесій районної, селищної та сільських рад;
− забезпечити НПО інформацією про форми і методи діяльності по реалізації повноважень, організаційна
підтримка заходів НПО
термін реалізації:
до 2020 року
основні виконавці:
Новоайдарська районна та селищна ради, сільські ради, Новоайдарська РДА
партнери:
районна газета «Вестник Новоайдарщины»
джерела фінансування: місцеві бюджети.
Оперативна ціль ІІІ.4.3

Популяризація діяльності неприбуткових організацій серед жителів району

Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− організувати проведення інформаційної кампанії з висвітлення діяльності НПО;
− сприяти проведенню візитів з обміну досвідом роботи   НПО як на території району, так і за його
межами;
− проводити дні дитячого самоврядування в загальноосвітніх закладах
термін реалізації:
основні виконавці:

до 2020 року
відділ освіти, молоді та спорту, служба у справах дітей, сектор культури Новоайдарської
РДА, сільські та селищна ради
партнери:
ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону»
джерела фінансування: місцеві бюджети, спонсорська та міжнародна технічна допомога.

Оперативна ціль ІІІ.4.4

Вдосконалення механізмів діяльності НПО

Пріоритетними завданнями та заходами в рамках реалізації даної цілі є:
− створення ефективної системи відбору та навчання керівників і активістів НПО;
− проведення навчальних заходів з професійного вдосконалення посадових осіб органів місцевого
самоврядування, що працюють з НПО;
− розробити систему мотивації найбільш активних  НПО
термін реалізації:

постійно
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основні виконавці:

відділ економічного розвитку та торгівлі, відділ освіти, молоді та спорту, служба у
справах дітей, сектор культури та туризму Новоайдарської РДА, сільські та селищна
ради
партнери:
ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону»
джерела фінансування: місцеві бюджети, спонсорська та міжнародна технічна  допомога.
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ПРОЦЕДУРА ВПРОВАДЖЕННЯ ТА МОНІТОРИНГУ СТРАТЕГІЇ
Реалізація Стратегії сталого розвитку Новоайдарського району до 2020 року буде відбуватись через програму
економічного та соціального  розвитку Новоайдарського району, цільові районні середньострокові програми,
а також окремо підготовлені проекти розвитку для залучення додаткового фінансування.
Супроводженням процесу впровадження Стратегії та моніторингу її результатів буде займатись діючий Комітет
по стратегічному плануванню Новоайдарського району (далі – Комітет) та Ресурсний центр розвитку громад
Новоайдарського району, в разі необхідності для детального опрацювання програм та проектів розвитку
будуть створені підкомітети.
Основні завдання діяльності Комітету:
− визначення процедури виконання операційних цілей: складання короткострокових планів виконання
завдань, розподіл обов’язків з координації дій по виконанню завдань, визначення фахівців та
зацікавлених осіб, а також необхідних ресурсів;
− здійснення контролю за виконанням операційних цілей у відповідності з установленими строками та
календарним графіком;
− підготовка піврічних звітів про ступені виконання операційних завдань, а в разі невиконання – причини
їх невиконання;
− підготовка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до завдань та операційних  цілей.
Засідання Комітету буде відбуватися не рідше, ніж раз у півроку. Адміністрування процесу реалізації Стратегії
буде здійснюватись відділом економічного розвитку та торгівлі Новоайдарської РДА.
Інформаційне супроводження реалізації Стратегії та координацію діяльності неурядових організацій, що
працюють на території району, буде здійснювати Ресурсний центр розвитку громад Новоайдарського району з
висвітленням інформації на офіційному сайті Новоайдарської РДА (в розділі «Стратегія розвитку району») та у
соціальних мережах.
Інституційну підтримку реалізації Стратегії, а також розробку та подальшу реалізацію окремих проектів розвитку,
у відповідності до стратегічних та оперативних цілей, будуть здійснювати громадські організації, формування
та установи, які вже діють на території району, а також ті, які планується створити впродовж наступних років:
− ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону»;
− ЛОБО “Фонд Громад Луганщни “Хорс”;
− ГО «Акація», с. Денежникове;
− ГО «Прогрес», с. Гречишкине;
− ГО «Фенікс», с. Штормове;
− ГО «Бахмутівська», с. Бахмутівка;
− Асоціація сільськогосподарських кооперативів Новоайдарського району (з часу створення);
− Клуб творчих людей Новоайдарського району (з часу створення, з 2013 р.).
Систему показників щодо оцінки ефективності стратегічних напрямків розроблено додатково.
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  СПИСОК

ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ ТА РОБОЧИХ ГРУП

Склад Комітету по стратегічному плануванню Новоайдарського району затверджено розпорядженням голови
Новоайдарської РДА від 15.03.2012 № 104.
Склад Комітету:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ЗАХОДЯЧЕНКО Микола Олексійович,   голова Новоайдарської районної держадміністрації, голова
Комітету
БАБЕНКО Олександр Володимирович,  голова Новоайдарської районної ради, співголова Комітету
КОВАЛЕНКО Сергій  Михайлович,  перший заступник голови Новоайдарської районної держадміністрації,
координатор з питання розробки Стратегії
ДОРОШИНА Юлія Володимирівна,  головний спеціаліст сектору соціально-економічного розвитку відділу
економічного розвитку та торгівлі Новоайдарської районної держадміністрації, відповідальний секретар
Комітету
АНТИПОВА Алла Анатоліївна, начальник сектору культури Новоайдарської районної держадміністрації
БОЙКО Ірина Олексіївна,  директор навчально-виховного комплексу «Новоайдарська школа-гімназія»,  
депутат Луганської обласної ради
ГЛАЙБОРОДА Анатолій Григорович,  заступник голови Новоайдарської районної ради
ДЕГТЯРЬОВ Віктор Іванович,  радник голови Новоайдарської районної держадміністрації, фізична особапідприємець
ДЕГТЯРЬОВ Віталій Нурулоєвич, голова Новоайдарської районної громадської організації  Всеукраїнської
молодіжної  громадської організації «Молоді регіони»
ДІДОХА Світлана Олексіївна, начальник відділу   містобудування, архітектури, ЖКГ та будівництва
Новоайдарської районної держадміністрації
ІЛЬЯШОВ Денис Романович, учень 10 класу Новоайдарської школи-гімназії, капітан шкільної команди
КВК
КІЗІЛОВА Олена Анатоліївна, начальник відділу економічного розвитку та торгівлі Новоайдарської
районної держадміністрації
КОРОБКА Олена Олександрівна,  начальник управління Пенсійного фонду України в Новоайдарському
районі
КРАВЧЕНКО Володимир Олександрович,  голова Новоайдарської селищної ради
КУРИЛОВ Юрій Олександрович,   заступник начальника Старобільської міжрайонної державної
податкової інспекції
МЯКОТКИН Ігор Вадимович, заступник голови з соціально-гуманітарних питань Новоайдарської районної
держадміністрації
НАЗАРОВА Ольга Вікторівна,  начальник відділу статистики в Новоайдарському районі
НОВИКОВА Тетяна Володимирівна,  керівник апарату Новоайдарської районної держадміністрації
ПЕРОВА Валентина Іванівна, начальник фінансового управління Новоайдарської районної
держадміністрації
ПРИХОДЬКО Валерій Іванович,  головний редактор газети «Вестник Новоайдарщины»
РУСІНОВА Анастасія Олександрівна,   учениця 8-В класу Новоайдарської школи-гімназії, президент
шкільного самоуправління
САМОЙЛОВА Валентина Жовтневна,  фізична особа-підприємець
СТЕПАНЧУК Сергій Андрійович,  начальник відділу Держземагентства в Новоайдарському  районі
СУВОРОВ Віктор Васильович, начальник управління агропромислового розвитку Новоайдарської
районної держадміністрації
ЧАСНІКОВА Ольга Миколаївна,  директор Новоайдарського районного центру зайнятості

Посади членів Комітету вказані станом на  16.04.2013
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Учасники робочих зустрічей:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

АНДРОСОВА Ніна Петрівна,   інженер з охорони праці Новоайдарського професіонального аграрного
ліцею
АНТІПОВА Світлана Миколаївна, голова Штормівської сільської  ради
АРТЬОМОВ Сергій Миколайович,  голова Денежниківської сільської ради
БАБІНА Марина Євгеніївна,   головний спеціаліст   управління соціального захисту населення  
Новоайдарської районної держадміністрації
БАЙОВ Володимир Олександрович,  завідувач сектору   молоді та спорту відділу освіти, молоді та спорту  
Новоайдарської районної держадміністрації
БАЙОВ Андрій Володимирович,   головний спеціаліст управління соціального захисту населення
Новоайдарської райдержадміністрації
БАКЛАН Віктор Андрійович,  голова Новоохтирської сільської  ради
БАЛЬЧИКОВА Лариса Тарасівна,   головний   спеціаліст відділу   містобудування, архітектури, ЖКГ та
будівництва  Новоайдарської районної держадміністрації
БАННІКОВА Ірина Аманбаївна, завідувачка матеріального   сектору відділу освіти, молоді та спорту
Новоайдарської районної держадміністрації
БЕНЯХ Валентина Василівна, головний спеціаліст  відділу бухгалтерського обліку та звітності фінансового
управління  Новоайдарської районної держадміністрації
БІЛЕЦЬКА Юлія Володимирівна, заступник начальника   управління соціального захисту населення начальник відділу праці Новоайдарської районної держадміністрації
БІЛОБРОВ Віктор Іванович, викладач Новоайдарського професійного  аграрного ліцею
БІЛОБРОВА Валентина Володимирівна, головний бухгалтер Новоайдарського професійного аграрного
ліцею, депутат Новоайдарської селищної ради
БОЖКОВА Ганна Костянтинівна, директор Новоайдарського  районного краєзнавчого музею
БОНДАРЄВА Олена Миколаївна, бухгалтер-економіст із заробітної плати централізованої бухгалтерії  
відділу освіти, молоді та спорту Новоайдарської районної держадміністрації
БОРИСОВА Марина Миколаївна, завідувач відділу соціально-побутової адаптації   Новоайдарського
терцентру
ВОРОНКІН Василь Федорович, голова сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Ай-Дар»,   
с. Денежникове
ГАЛУХІНА Тетяна Володимирівна, директор Штормівського сільського Будинку культури
ГЛУШКОВА Лариса Миколаївна, заступник начальника   управління Державної казначейської служби
України у Новоайдарському районі Луганської області
ГОРБЕНКО Іван Іванович,  голова Чабанівської сільської ради
ГРЕЧИШКИНА Тетяна Григорівна, член громадської організації  «Прогрес», с. Гречишкине
ГРЕЧИШКІНА Ірина Олексіївна, викладач Новоайдарського професійного аграрного ліцею
ГУСЄВА Ганна Михайлівна, бухгалтер розрахункового відділу централізованої бухгалтерії відділу освіти,
молоді та спорту Новоайдарської районної держадміністрації
ДЕМЕНТЄВА Тетяна Миколаївна, керівник народного  фольклорного ансамблю «Калина»  Гречишкінського
сільського Будинку культури
ДМІТРІЄВА Наталія Юріївна, майстер виробничого навчання Новоайдарського професійного аграрного
ліцею
ДРАГІН Олексій Вікторович, голова Олексіївської сільської ради
ЄРМАКОВА Інна Іванівна, методист районного методичного кабінету
ЖЕГУЛНА Наталія Миколаївна, завідувач сектору державного земельного кадастру
КАШИРІНА Марія Володимирівна, старший інспектор відділу звітності та бухгалтерського обліку операцій
з виконання бюджетів управління Державної казначейської служби України у Новоайдарському районі
Луганської області
КАШИРІНА Валентина Іванівна, головний спеціаліст сектору цінової політики і торгівлі відділу
економічного розвитку та торгівлі Новоайдарської районної держадміністрації
КІДАЛОВА Інна Леонідівна, головний спеціаліст управління соціального захисту населення
Новоайдарської районної держадміністрації
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

КІШКІНОВА Тетяна Іванівна, спеціаліст відділу статистики у Новоайдарському районі
КОЗЛОВСЬКИЙ Микола Миколайович,  учень ІІІ курсу Новоайдарського професійного аграрного ліцею
КОЛЕСНІК Світлана Михайлівна, депутат Денежниківської сільської ради
КОЛОСОВА Ірина Валеріївна, головний спеціаліст управління соціального захисту населення
Новоайдарської районної держадміністрації
КОПАНЄВА Лариса Михайлівна, медсестра Новоайдарського територіального центру
КОРОБКА Анатолій Миколайович, голова громадської організації «Фенікс», с. Штормове
КОРЯГІН Олександр Іванович, майстер цеху державного підприємства «Новоайдарське лісомисливське
господарство»
КОСОВА Ірина Дмитрівна, директор Новоайдарської районної бібліотеки
КРИГІНА Тетяна Миколаївна, начальник служби у справах дітей Новоайдарської районної
держадміністрації
КУЗЬМЕНКО Світлана Володимирівна, методист районного методичного кабінету
КУРТА Тетяна Василівна, директор Новоайдарського районного центру соціальних служб сім’ї, дітей та
молоді
ЛЕБЕДЄВА Марина Володимирівна, завідуюча районним методичним кабінетом
МАСЛОВСЬКА Ганна Микитівна,  швачка Новоайдарського територіального центру
МАЦАЙ Олександр Іванович,  голова Побєдівської сільської  ради
МЕТРОПАН Ніна Вікторівна, начальник відділу освіти, молоді та спорту Новоайдарської районної
держадміністрації
МИХАЙЛЮК В’ячеслав Миколайович, заступник голови КСП   ім. Дзержинського, с. Михайлюки
ОВЧАРЕНКО Юлія Сергіївна, заступник головного бухгалтера, в.о. гол. бухгалтера відділу освіти, молоді
та спорту Новоайдарської районної держадміністрації
ОГАРКОВ Олександр Анатолійович, керівник ТОВ «Сфера», с. Новоохтирка
ОСТРІКОВ Юрій Олександрович, керівник ТОВ «Схід-Агро»
ПАВЛОВ Олексій Леонідович, голова СФГ «Айдар-Овощ», селище Новоайдар
ПЕРОВ Олександр Вікторович, заступник голови Новоайдарської селищної ради
ПИВОВАРОВ Віктор Миколайович, голова Смолянинівської  сільської ради, член громадської організації
«Надія»
ПИСЬМЕННА Людмила Григорівна, заступник директора   Новоайдарського професійного аграрного
ліцею
ПЛАХУТА Світлана Вікторівна, завідуюча сектором соціально-економічного розвитку відділу
економічного розвитку та торгівлі  Новоайдарської районної держадміністрації
ПОЛТАВСЬКА Юлія Решатівна, старший майстер Новоайдарського професійного аграрного ліцею
ПОПОВА Ганна Олександрівна,  викладач Новоайдарського професійного  аграрного ліцею
ПОПОВА Наталія Сергіївна, головний спеціаліст управління соціального захисту населення
Новоайдарської районної держадміністрації

59. ПРОЦЕНКО Тетяна Олексіївна методист районного методичного кабінету
60. РИБАЛКА Ольга Іванівна, головний лікар державного закладу «Новоайдарська районна санітарна
епідеміологічна станція» Луганської області Міністерства охорони здоров’я  України
61. РОМАНЕНКО Олександр Іванович, народний майстер  Луганщини, с. Гречишкине
62. РОЩУПКІНА Валентина Анатоліївна, бухгалтер матеріального сектору централізованої бухгалтерії
відділу освіти, молоді та спорту Новоайдарської районної держадміністрації
63. РУДЕНКО Віра Миколаївна, директор Денежниківського  сільського Будинку культури
64. РУДЬКОВСЬКА Олена Миколаївна, голова Муратівської сільської  ради
65. САВИЦЬКА Неля Олександрівна,  член громадської організації  «Титан», с. Дмитрівка
66. СЕЛІНА Ольга Андріївна, начальник управління соціального захисту населення Новоайдарської районної
держадміністрації
67. СЕМЕНОВА Євгенія Павлівна, головний спеціаліст з питань  розвитку інфраструктури  Новоайдарської
районної держадміністрації
68. СЕМИБОРОДА Ольга Євгенівна, головний лісничий державного підприємства    «Новоайдарське  
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69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

лісомисливське господарство»
СЕРГІЄНКО Ольга Володимирівна, перукар  Новоайдарського територіального центру
СОЛДАТЕНКО Віктор Іванович,   викладач з фізичного виховання Новоайдарського професійного
аграрного ліцею
СТЕПАНЧУК Вікторія Сергіївна, учениця 11 класу Новоайдарської школи-гімназії
ТОРБА Ніна Іванівна, головний лікар  Новоайдарського районного медичного об’єднання
ТРУНЯКОВА Неля Михайлівна, директор Новоайдарської державної районної лабораторії ветеринарної
медицини
ЧУПРИНА Сергій Миколайович, страховий експерт з охорони праці відділення виконавчої дирекції  
Фонду соціального страхування від нещасних випадків у Станично-Луганському районі
ШКУРКІНА Валерія Дмитрівна, учениця ІІ курсу Новоайдарського професійного аграрного ліцею
ЩІРОВА Наталія Сергіївна, заступник начальника управління ветеринарної медицини у Новоайдарському
районі
ЩУРОВА Тетяна Михайлівна,  голова Бахмутівської сільської ради
ЮРЧЕНКО Ольга Анатоліївна, викладач Новоайдарського професійного аграрного ліцею
ЯКИМЧУК Нінель Петрівна, начальник управління  ветеринарної медицини у Новоайдарському районі
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СТРУКТУРА ОПИСОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ЧАСТИНИ СТРАТЕГІЇ
ЧАСТИНА 1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ
1.1 Місцезнаходження, найближчі території (назва, кількість населення)
1.2 Відстань до важливих міст, кордонів, автомобільне і залізничне сполучення
1.3 Історична довідка, історико-культурна спадщина
ЧАСТИНА 2. ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ, ТРУДОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
2.1 Демографічні характеристики населення
2.2 Зайнятість населення та ринок праці
2.3 Рівень добробуту населення
2.4 Соціально-фізіологічний стан мешканців
2.5 Громадська активність населення
ЧАСТИНА 3. ІНФРАСТРУКТУРА ТА КОМУНІКАЦІЇ
3.1 Житловий фонд та житлове будівництво
3.2 Соціальна інфраструктура
3.2.1 Заклади освіти
3.2.2 Медичні установи
3.2.3 Заклади культури та дозвілля
3.2.4 Фізичне виховання і спорт
3.2.5 Заклади та установи соціального забезпечення
3.2.6 Релігійні організації та установи
3.3 Технічна та комунальна інфраструктура
3.3.1 Водопостачання та водовідведення
3.3.2 Газопостачання
3.3.3 Електропостачання
3.3.4 Теплопостачання
3.3.5 Збір та утилізація ТПВ
3.4 Транспорт та комунікації
3.4.1 Дорожнє господарство
3.4.2 Транспортне обслуговування населення
3.4.3 Зв’язок
ЧАСТИНА 4. БІЗНЕС І ЕКОНОМІКА
4.1 Основні показники економічного стану господарського комплексу території
4.2 Промисловий комплекс
4.3 Розвиток сільського господарства району
4.4 Розвиток малого та середнього бізнесу
4.5 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
4.6 Інвестиційна діяльність
4.7 Інноваційна діяльність
4.8 Бізнес-інфраструктура
ЧАСТИНА 5. НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЕКОЛОГІЯ
5.1 Корисні копалини та родовища, що експлуатуються
5.2. Рекреаційні ресурси
5.3. Поводження з відходами
5.4 Земельні ресурси
ЧАСТИНА 6. РЕСУРСИ ТА УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЄЮ
6.1 Органи державної влади та місцевого самоврядування
6.2 Комунальні підприємства району
6.3 Бюджет району
6.4.Партнери з розвитку (співробітництво з іншими регіонами, Проекти МТД)
6.5. Присутність у мережі Інтернет
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ЧАСТИНА 1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ
1.1 Місцезнаходження, найближчі території (назва, кількість населення)
Новоайдарський район розташований у
географічному центрі Луганської області на сході
України, за 80 км від російського кордону.
Площа району – 1536 кв. км.,
Чисельність постійного населення – 25,6 тис. осіб1
Новоайдарський район межує з СтаничноЛуганським, Слав’яносербськими, Біловодським,
Старобільским, Кремінським та Попаснянським
районами Луганської області.
Новоайдарський район межує з  містом обласного
значення Сєвєродонецьк Луганської області, в
якому проживає понад 126,3 тис. осіб.
Відстані до найбільших міст:
− смт Новоайдар – Луганськ,  65 км
− смт Новоайдар – Сєвєродонецьк -  43 км
− смт Новоайдар – Харків, 293 км
− смт Новоайдар – Донецьк - 197 км
  
Через район протікає одна з найчистіших річок України – Айдар.
Район багатий на підземні водні запаси, озера, має великі запаси крейди, мергелю, глини, піску. Східна частина
району багата на вугілля, недалеко від села Муратове відкрито газоконденсатне родовище. У північно-східній
частині району розташовані заповідні землі Стрілецького степу, на заході — масиви хвойного лісу. Клімат регіону
— помірний.
Таблиця 1.1 Порівняння району з територією Луганської області та України (станом на 01.01.2012р.)
Площа у % до
Населення у %
Щільність
Площа (тис.
Населення,
загальної
площі
до
загального
населення,
км2)
тис. осіб
області
населення області осіб на км2
Новоайдарський район
1,53
5,73
25,6
1,13
16,73
Старобільський район

1,58

5,92

47,8

2,10

30,25

Луганська область

26,68

100,00

2272,7

100,00

85,18

Джерело: Експрес – випуск №226 від 17.02.2012 г. Головного управління статистики, http://www.loga.gov.ua/region/
admust/districts/novoa/

Адміністративно-територіального одиниці: 1 селище міського типу (смт Новоайдар) та 37 сіл, які об’єднані у 14
сільських рад.
1.2 Відстань до важливих міст, кордонів
Відстань від смт Новоайдар до: м. Луганська
- залізницею 73 км
- шосейними дорогами  - 65 км
м. Донецька  –  202 км
м. Києва – 777 км
до кордону з Російської Федерацією – 80 км
до аеропортів: м. Луганська – 85 км
м. Донецька – 202 км
м. Харкова – 299 км
до морських портів: м. Маріуполя – 325 км
м. Одеси – 838 км
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Відстані між сільськими радами і районним центром смт Новоайдар:
Новоайдар – Олексіївка – 19 км
Новоайдар – Бахмутівка –16 км
Новоайдар – Гречишкине –15 км
Новоайдар – Денежникове – 14 км.
Новоайдар – Дмитрівка – 14 км
Новоайдар – Колядівка –32 км.
Новоайдар – Муратове – 30 км
Новоайдар – Новоохтирка – 19 км.
Новоайдар – Побєда –  14 км
Новоайдар – Райгородка – 22 км.
Новоайдар – Смолянинове – 27 км.
Новоайдар – Співаківка – 22 км
Новоайдар – Чабанівка – 30 км
Новоайдар – Штормове – 23 км.
1.3 Історична довідка, історико-культурна спадщина
Перші поселення, які відкриті археологами на околиці селища Новоайдар відносяться до салтово-маяцької
культури. Вперше Новоайдар як козацька слобода з’являється на карті України у 1687 році, коли на річці Айдар
збудували свої військові укріплені містечка козацькі вихідці з Дону, які звали себе новодонцями.
На початку XVII сторіччя новоайдарці активно підтримали збройне повстання Кіндрата Булавіна. Разом с
придушенням повстання у 1708 році було знищено дотла й Новоайдарську слободу, а всіх її мешканців, не
виключаючи жінок і дітей було страчено. Лише через кілька десятиліть на попелищах бунтівної слободи знову
з’являються люди. На цей раз відновлюють поселення селяни Судженського уїзду Курської губернії.
У 1779 році Новоайдарська слобода стала повітовим містом Азовської губернії і дістала сучасну назву
Новоайдар. Згодом після створення Української, а потім Дніпровської укріплених ліній оборонне значення
Новоайдару було втрачено.
У 1918 році в запеклих боях між селянськими угрупуваннями, білогвардійськими та червоногвардійськими
загонами в Новоайдарі було встановлено радянську владу. 7 березня 1923 року село стало центром
Новоайдарського району Старобільського округу.
В 1957 році Новоайдар отримує статус селища міського типу, тут починають будуватись двоповерхові житлові
будинки та об’єкти соціальної та культурної сфери. За час існування Новоайдарський район та населені пункти
піддавалися змінам в адміністративно-територіальному устрої. В1962 році в зв’язку з укрупненням сільських
районів Новоайдарський район був ліквідований, а у 1965 році знову відновлений.
У північно-східній частині району розташовані заповідні землі Стрілецького степу, на заході — масиви хвойного
лісу. Природно-заповідний фонд району складає 11 об’єктів загальною площею 1952,4381  га.
− Пам’ятник природи загальнодержавного значення «Айдарська тераса» - 100 га
− Парк-пам’ятник садово-паркового мистецтва «Дружба» с.Побєда - 50 га
− Луганський природний заповідник «Трьохізбенський степ» - 212 га
− «Лісовий заповідник місцевого значення «Айдарська тераса-2» - 92 га
− «Урочище місцевого значення «Капітанівський ліс» - 542 га
− «Заповідник місцевого значення «Горіхове» - 41 га
− «Природо-археологічний пам’ятник місцевого значення «Баранячі лоби” - природне утворення на
розламі крейдяних гір Донецького кряжу - 2 га
− «Ботанічний пам’ятник природи місцевого значення «Співаківський» - 150 га
− Гідрологічний заказник  «Кримська дача « - 160 га
− Заповідне урочище  «Шамраєва дача « - 548,498 га
− Ландшафтний заказник місцевого значення  «Нижній суходол»- 141,2 га
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ЧАСТИНА 2. ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ, ТРУДОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
2.1 Демографічні характеристики населення
Таблиця 2.1 Середня чисельність, природний та міграційний рух населення по смт Новоайдар та
Новоайдарському району (2011р.)
Показник
Міграційний рух населення
Середня
Природний рух населення, осіб
(зовнішня міграція), осіб
чисельність
наявного
кількість кількість природний число
число
населення
народже- померлих приріст прибулих вибулих приріст
тис.осіб
них
смт Новоайдар
8,5
93
110
-17
78
91
-13
Новоайдарський район
25,6
217
438
-266
528
423
104
частка у загальній
кількості по Луганській
1,13
1,02
1,18
1,67
1,71
1,26
-3,91
області,  %
Луганська область, всього
2 272,7
21 320
37 256
-15 936
30 882 33 541
-2 659
Джерело: Експрес – випуски Головного управління статистики Луганської області

Таблиця 2.2 Чисельність наявного населення Новоайдарського району, тис. осіб (на кінець року)
2007
2008
2009
2010
Середньорічна чисельність постійного населення, тис. осіб   

2011

26,5

26,3

26,1

25,9

25,8

−

чоловіки

12,4

12,3

12,2

12,1

12,1

−

жінки

14,2

14,0

13,9

13,8

13,7

3,3

3,3

3,3

3,3

3,0

14,6

14,8

14,6

14,6

14,6

8,2

8,1

8,2

8,2

8,1

Молодше працездатного віку (від 1 до 15 років), тис. осіб
Працездатного віку (чоловіки від  16 д 59 років, жінки  - від  
16 до 54 років), тис. осіб
старше за працездатний вік (чоловіки від 60 років, жінки - від
55 років), тис. осіб

Джерело: Статистичний щорічник Луганської області за 2007, 2008, 2009, 2010 роки, експрес – інформація Головного
управління статистики у 2012 році.

Динаміка чисельності постійного населення Новоайдарського району за 2007-2011роки, тис. осіб
2011

3,0

2010

3,3

14,6

8,2

2009

3,3

14,6

8,2

2008

3,3

14,8

8,1

2007

3,3

14,6

8,2

0

14,6

5

10

8,1

15

Молодше працездатного віку (від 1 до 15 років), тис. осіб

20

25

Пра цездатного ві ку (чоловіки ві д 16 д 59 рокі в, жі нки - ві д 16 до 54 років), тис. осіб
старше за працездатний вік (чоловіки від 60 років, жінки - від 55 років), тис. осіб
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Таблиця 2.3 Розподіл населених пунктів району за кількістю наявного населення,  01.01.2012 р.
Розподіл населених пунктів за кількістю
Кількість
Загальна чисельність наявного
мешканців
населених
населення
пунктів, од.
всього, осіб
% від загальної
чисельності району        
до 30 осіб
3
80
0,3
від 31 до 100 осіб
9
534
2,1
від 101 до 300 осіб
6
1195
4,7
від 301 до 500 осіб
5
2094
8,2
від 501 до 1000 осіб
8
5876
23
від 1001 до 2000 осіб
6
7285
28,5
від 2001 осіб
1
8488
33,2
Всього
100,0
38
25552
Джерело: Сільські та селищна ради
Розподіл населених пунктів району за кількістю наявного населення, осіб
8488

від 2001 осіб
7285

від 1001 до 2000 осіб
5876

від 501 до 1000 осіб
від 301 до 500 осіб

2094

від 101 до 300 осіб

1195

від 31 до 100 осіб

534

до 30 осіб

80
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Таблиця 2.4 Чисельність наявного населення в сільських радах Новоайдарського району, осіб
№
Назва сільської ради
Чисельність населення Назва населених пунктів, які входять до складу
(станом на  01.01.2012)
сільської ради
1
Олексіївська
1458
Михайлюки, Олексіївка
2
Бахмутівська
1644
Бахмутівка, Деменкове, Дубове, Михайлюки,
Царівка
3
Гречишкинська
1438
Безгинове, Гречишкине, Окнине, Путилине
4
Денежниківська
884
Денежникове
5
Дмитрівська
1131
Дмитрівка
6
Колядівська
1185
Вовкодаєве, Колядівка
7
Муратівська
789
Капітанове, Муратове
8
Новоайдарська
9463
Айдар – Миколаївка, Маловенделівка,
Новоайдар
9
Новоохтирська
981
Новоохтирка, Попасне, Степний Яр
10
Побєдівська
551
Чистопілля, Побєда
11
Райгородська
1826
Райгородка
12
Смолянинівська
1106
Смолянинове
13
Співаківська
408
Співаківка
14
Чабанівська
1512
Гаврилівка, Нижній Суходіл, Олександрівка,
Пурдівка, Чабанівка
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№
15

Назва сільської ради
Штормівська

Чисельність населення
(станом на  01.01.2012)
1176

Джерело: Дані сільських та селищної рад

Назва населених пунктів, які входять до складу
сільської ради
Ковпаки, Переможне, Петренкове, Трудове,
Штормове

2.2 Зайнятість населення та ринок праці
Таблиця 2.5 Рівень зареєстрованого безробіття за 2007-2011  рр., %
(у відсотках до економічно активного населення працездатного віку)
2007
2008
2009
2010
2011
Новоайдарський район
3,0
3,6
5,1
2,1
2,6
Станично-Луганський район
3,0
3,6
1,4
2,0
1,9
Старобільський район
2,8
4,0
1,2
1,8
2,0
Луганська область
1,8
2,4
1,3
1,4
1,3
Україна, офіційний рівень
3,0
1,9
2,0
1,8
2,3
Україна, за методологією МОП
6,4
8,8
8,8
8,6
6,4
Джерело: Статистичний щорічник Луганської області за 2008 рік за редакцією С.Г. Пілієва, Державний комітет
статистики України, Головне управління статистики у Луганській області

Таблиця 2.6 Динаміка чисельності зареєстрованих безробітних, осіб
Новоайдарський район
Станично-Луганський район
Старобільський район
Луганська область

2009

310
421
349
18071

2010

389
564
539
19560

2011

440
554
578
17665

Джерело: Статистичний щорічник Луганської області за 2008 рік за редакцією С.Г. Пілієва, Державний комітет
статистики України, Головне управління статистики у Луганській області

2.3 Рівень добробуту населення
Таблиця 2.7 Середня номінальна заробітна плата (грн.)
Новоайдарський район
Станично-Луганський район
Старобільський район
Луганська область
Україна
Довідково:
Мінімальна заробітна плата в Україні

Прожитковий мінімум для працездатних осіб

2007
886
945
942
1323
1351

2008
1219
1264
1260
1769
1806

400,0
420,0
440,0
460,0

515,0
525,0
545,0
605,0

525,0
561,0
568,0

533,0
647,0
649,0
669,0

2009
1348
1330
1366
1873
1906

744,0
669,0
744,0

2010
1551
1619
1527
2271
2239
869,0
884,0
888,0
907,0
     922,0
869,0
884,0
888,0
907,0
922,0

2011
1856
1777
1692
2742
2633
941,0
960,0
985,0
1004,0
941,0
960,0
985,0
1004,0

Джерело: Статистичний щорічник Луганської області за редакцією С.Г. Пілієва, Дер.комітет статистики України, ГУ
статистики у Луганській області, Закони України «Про Державний бюджет України»
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Розмір середньої номінальної  заробітної  плати за 2008-2011 роки по Новоайдарському, СтаничноЛуганському, Старобільському району Луганської області
3000

2742
2271

2500
1873

1769

2000

1856

1500
1000

1551 1619
1219

1264

1348
1260

1330

1366

1777
1527

1692

500
0
2008

2009

2010

2011

Новоа йда рський ра йон

Ста нично-Луга нський ра йон

Ста робі льський ра йон

Луга нська обла сть

Соціальні виплати мешканцям району
До відділу субсидій управління праці та соціального захисту   населення Новоайдарської РДА   у 2010 році
звернулось  1244  сім’ї у 2011 році -  769 сімей.
Таблиця 2.8 Динаміка кількості сімей, що отримували субсидії для відшкодування витрат на житлово-комунальні
послуги
Район
Станом на
Станом на
Станом на
Станом на
01.01. 2009
01.01. 2010
01.01. 2011
01.01. 2012
Динаміка кількості сімей, що отримували субсидії, од.
Новоайдарський район
475
415
637
751
Старобільський район
1 807
1 603
2 433
3 228
Станично-Луганський район
758
688
1 248
1 243
Середній розмір нарахованої субсидії , грн.
Новоайдарський район
78,5
91,6
150,7
195,9
Старобільський район
150,9
176,4
303,3
293,3
Станично-Луганський район
98,4
131,4
174,9
189,0

Джерело: Експрес – випуски Головного управління статистики за відповідні роки

2.4 Соціально-фізіологічний стан мешканців
Інформація щодо соціально-фізіологічного стану мешканців району наведені у наступних таблицях.
Таблиця 2.9 Показники захворюваності та смертності населення за 2007-2011 рр,
2007
1 Захворюваність населення за основними видами
хвороб  (показник на 1000 населення)
- злоякісні утворювання
1,9
- хвороби крові та кровотворних органів
2,6
- хвороби системи кровообігу
17,3
- уроджені
аномалії
(вади
розвитку),  
0,5
деформації та хромосомні порушення
- активний туберкульоз
0,6
- ВІЛ-інфекція, СНІД
0,3/0,07
- наркоманія та токсикоманія
0,07/0,1

на 1 000 населення

2008

2009

2010

2011

2,2
3,5
32,3
0,5
0,6
0,1/0
0,1/0

2,0
1,8
23,5
0,3
1,1
0,1/0
0,1/0

2,9
2,2
24,7
0,4
0,6
1,2/0,03
0/0,04

2,5
6,3
29,6
1,3
0,7
0,2/0,2
0,07/0
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2 Рівень смертності населення, всього, (показник на
1000 населення)
За основними видами хвороб:
- системи кровообігу
- новоутворення
- травми

Джерело: Статистичні звіти ЦРЛ - РТМО

19,2

19,6

18,7

18,8

18,06

11,5

11,8

12,3

12,7

18,0

1,4
1,5

1,5
1,3

1,3
1,2

1,1
0,8

1,6
0,8

Таблиця 2.10  Показники дитячої смертності по Новоайдарському району
1

2
3.

Коефіцієнт дитячої смертності (віком до 1 року на
1000 народжених)
− Новоайдарський район
− Луганська область
− Україна
Рівень смертності жінок від ускладнень вагітності,
пологів та після пологового періоду,
Кількість абортів на 1000 жінок фертильного віку,
− - в т.ч. у неповнолітніх

2007

2008

2009

2010

2011

10,0
14,0
11,0

20,1
13,9
10,0

9,4
11,6
9,4

4,7
9,4
9,1

5,15
8,9
9,1

0

0

0

0

0

20,0
0

26,2
0,5

21,0
0,1

19,5
1,0

23,4
0,3

Джерело: Експрес – випуски від 16.02.2012 р. № 10/2-42198 та від 17.02.2012 № 227

Таблиця 2.11 Фізіологічний стан здоров’я дітей та молоді за 2007-2011  рр
1.

2.
3.
4.
5.

Рівень здоров’я дітей дошкільного віку
(до 6 років), осіб
- 1 група здоров’я
- 2 група здоров’я
- 3 група здоров’я
Рівень здоров’я випускників 9 класів, осіб
- 1 група здоров’я
- 2 група здоров’я
- 3 група здоров’я
Рівень здоров’я випускників 11 класів, осіб
- 1 група здоров’я
- 2 група здоров’я
- 3 група здоров’я
Кількість підлітків, що хворі на ВІЛ/СНІД, осіб
Кількість підлітків, що хворі на наркоманію та
токсикоманію

2007

2008

2009

2010

2011

624
332
6

641
334
4

638
331
8

597
365
10

586
366
12

68
93
5

55
97
6

71
108
6

49
110
7

34
104
5

34
58
4
0

39
52
3
0

39
51
5
0

28
46
4
0

23
48
3
0       

3

3

2

1

Джерело: Підсумки проведених медичних оглядів дітей та підлітків
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Рівень здоров’я
дітей дошкільного
Рівень здоров’я
віку (до 6 років) випускників 9 класів

Рівень здоров’я
випускників 11
класів

Фізіологічний стан здоров’я дітей та молоді за 2009-2011 рр.
3 група здоров’я

5,3 %

5,1 %

4,1 %
2009

2 група здоров’я

53,7 %

59,0 %

64,9 %

2010
2011

1 група здоров’я

41,1 %

3 група здоров’я

3,2 %

2 група здоров’я

58,4 %

1 група здоров’я

35,9 %
4,2 %

0,8 %

2 група здоров’я

23,8 %

1,0 %

20%

1,2 %

37,6 %

65,3 %
0%

72,7 %
29,5 %

33,9 %

1 група здоров’я

3,5 %

66,3 %

38,4 %

3 група здоров’я

31,1 %

38,0 %

61,4 %
40%

60,8 %
60%

80%

100%

2.5 Громадська активність населення
Таблиця 2.12 Розвиток громадських організації та активності населення Новоайдарського району
1

2
3
4
5

Кількість зареєстрованих громадських організацій (як
юридичні особи) всього
в т.ч.
− дитячі та молодіжні організації
− осередки всеукраїнських організацій
− осередки міжнародних організацій
Кількість громадських організацій, зареєстрованих шляхом
повідомлення, всього
Органи самоорганізації населення, кількість
ОСББ, кількість
Обслуговуючі  кооперативи, кількість

Джерело: Новоайдарська РДА

01.01.10

01.01.11

01.01.12

13

13

31

2
3

2
3

2
3

7

7

7

8
1

10
1

10
2

При Новоайдарській райдержадміністрації створено громадську раду, до складу якої на період 2011-2012 роки
ввійшли представники наступних громадських організацій:
− Громадська  волонтерська організація «Милосердя Новоайдарщини»;
− Новоайдарська  районна громадська організація «Всеукраїнської молодіжної громадської організації
«Молоді регіони»;
− Новоайдарська районна рада жінок;
− Новоайдарська районна організація Української спілки ветеранів Афганістану;
− Новоайдарська районна організація ветеранів України;
− Новоайдарське районне добровільне товариство «Союз Чорнобиль».
В Новоайдарському районі працюють дитяча суспільно – гуманістична піонерська організація «Орлята»,
молодіжна організація «Моноліт» (с. Муратове) та Новоайдарська районна громадська організація
«Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молоді регіони»
Осередками всеукраїнських громадських організацій є:
− Новоайдарська районна організація Всеукраїнського фізкультурно – спортивного товариства «Колос»
агропромислового комплексу України» (смт.Новоайдар);
− Новоайдарська  районна громадська  організація «Всеукраїнської молодіжної громадської організації
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−
−
−

«Молоді регіони»;
Громадська організація Всеукраїнського союзу жінок – трудівниць «За майбутнє дітей України»
Новоайдарського району;
Новоайдарська районна організація Всеукраїнське обєднання «Держава»;
Громадська організація Новоайдарського районного козацького товариства Всеукраїнської організації
«Українське реєстрове козацтво».

В Новоайдарському районі працюють: сільськогосподарський виробничий кооператив «Батьківщина»                    
(с. Чабанівка), Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (СОК) «Господар» (с.Новоохтирка),
СОК «Ай-Дар» (с. Денежникове), СОК «Каскад» (зареєстрований у 2012 році с.Денежникове)
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ЧАСТИНА 3. ІНФРАСТРУКТУРА ТА КОМУНІКАЦІЇ
3.1 Житловий фонд та житлове будівництво
Таблиця 3.1 Характеристика житлового фонду Новоайдарського району
2007
2008
1.
Житловий фонд району, всього
705,0
707,1
- тис. кв.м
- будинків(приватний)
684,9
686,9
2
Рівень газифікації населених пунктів району,%
63
65
3.
Рівень охоплення населених пунктів району
18
18
системою централізованого водопостачання, %
4.
Рівень охоплення населених пунктів системою
7,5
7,5
централізованого водовідведення, %

2009
706,8
686,7
66
18

2010
710,2
690,2
67
18

2011
714,8
695,0
68
18

8,5

8,5

8,5

2009
195,5
184,1
8

2010
196,8
185,5
10

2011
198,1
187,0
10

Джерело: Статистичний щорічник за 2010 рік

Таблиця 3.2 Характеристика житлового фонду смт Новоайдар
2007
1.
Житловий фонд міста, всього
193,7
- тис. кв.м
- будинків
182,8
2.
Кількість багатоповерхових будинків, в яких
7
створені ОСББ

2008
195,1
183,7
8

Джерело: Статистичний щорічник за 2010 р.

Таблиця 3.3 Житловий фонд, тис.м2 загальної площі
Район
2007
1.
Новоайдарський район
705,0
2.
Станично-Луганський район
1236,6
3.
Старобільський район
1305,6
4.
Луганська область
55231,5

2008
707,1
1254,8
1304,5
55429,2

2009
706,8
1265,4
1296,6
55436,8

2010
710,2
1278,6
1297,2
55413,4

2011
714,8
1290,1
1318,8
55343,3

Джерело: Статистичний щорічник Луганської області за 2009 рік за редакцією С.Г. Пілієва Державний комітет
статистики України, Головне управління статистики у Луганській області

Характеристика житлового фонду Новоайдарського, Станично-Луганського та Старобільского районів
Луганської області, тис. м.кв. загальної площі
1400
1200

1305,6

1000

1296,6
1265,4

1304,5
1254,8

1236,6

800
600

705

706,8

707,1

400
200
0
2007
Новоа йда рський ра йон

2008
Ста нично-Луга нський ра йон

2009
Ста робі льський ра йон

Таблиця 3.4 Введення житла забудовниками всіх форм власності у Новоайдарському районі, кв. м.
Показник
2007
2008
2009
2010
1.
Введення житла забудовниками всіх форм
власності:
−
всього, кв.м.
2843
3027
–
2296
−
у розрахунку на 1000 населення, кв.м
88
106
115
–

2011
1301
50
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2.
3.

Показник
Введення житла індивідуальними
забудовниками, кв.м
Введення житла забудовниками у сільській
місцевості,
−
всього, кв.м.

2007

2008

2009

2010

2011

2843

3027

–

2098

1424

1771

2412

–

1797

512

Джерело: Статистичний щорічник Луганської області за редакцією С.Г. Пілієва, Державний комітет статистики
України, Головне управління статистики у Луганській області, за 2008 рік, 2009 рік

3.2 Соціальна інфраструктура
3.2.1 Заклади освіти
Таблиця 3.5 Охоплення дітей дошкільної та шкільною освітою в Новоайдарському районі
1.
2
3.
4.
5.
6.

2007
426
50,5%
708
100%
1181
100%

   Показник
Кількість дітей віком 3-5 років, осіб
Рівень охоплення дітей 3-5 років дошкільними
навчальними закладами, %
Кількість дітей віком 6-9 років, осіб
Рівень охоплення дітей 6-9 років початковою
освітою,%
Кількість дітей віком 10-14 років, осіб
Рівень охоплення дітей 10-14 років базовою
середньою освітою

Джерело: Дані відділу освіти Новоайдарської районної держадміністрації

2008
453
50,8%
641
100%
1159
100%

2009
487
47,6%
667
100%
1072
100%

2010
480
49,8%
664
100%
969
100%

2011
607
48,1%
662
100%
939
100%

Рівень охоплення дітей дошкільної та шкільною освітою в Новоайдарському районі
100,0 %

Рівень охоплення дітей 1014 років базовою
середньою освітою,%

100,0 %
100,0%

2010
2009

100,0 %

Рівень охоплення дітей 6-9
років початковою
освітою,%

100,0 %
100,0 %
48,1 %

Рівень охоплення дітей 3-5
років дошкільними
навчальними закладами, %

49,8 %
47,6 %
0
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Таблиця 3.6 Мережа навчальних закладів Новоайдарського  району
Кількість
Показник
(станом на
01.01.2012)
1 Кількість дошкільних закладів, всього од
10
− в них дітей, осіб
292

2

Кількість закладів освіти, всього од (школи)
−

3
5
6
7

16

в них учнів, осіб

1612

Кількість учбово – реабілітаційних центрів, всього од.
− в них учнів, осіб
Кількість коледжів, училищ, ліцеїв
Кількість приватних шкіл
Позашкільна освіта:
Центр дитячої творчості
Дитячо-юнацька спортивна школа
Дитяча школа мистецтв (відкриті
інструментальне, вокальне, хореографічне та
художнє відділення)
− в них секцій та  кружків
− в них дітей

1
296
1
3

Місце знаходження (назва
населеного пункту)
смт. Новоайдар (2)
с.Олексіївка, с.Михайлюки
с.Бахмутівка, с.Денежникове
с.Вовкодаєве, с.Колядівка
с.Гречишкине, с.Райгородка
смт. Новоайдар
с.Олексіївка, с.Михайлюки
с.Бахмутівка, с.Денежникове
с.Вовкодаєве, с.Колядівка
с.Гречишкіне, с.Райгородка
с.Дмитрівка, с.Муратове
с.Новоохтирка, с.Смолянинове
с.Чабанівка, с.Штормове
сел. Побєда
смт.Новоайдар
смт.Новоайдар
смт.Новоайдар

22/13/4
330/179/135

Джерело: Дані відділу освіти та сектору культури і туризму Новоайдарської районної держадміністрації

В районі здійснюють підвезення дітей до навчальних закладів 7 шкільних автобусів, 1 пристосований транспорт,
1 орендований транспорт.
Таблиця 3.7  Забезпеченість шкільних закладів обладнанням
Назва базової
Кількість
Кількість комп’ютерів в
школи
учнів
комп’ютерних класах
всього,
од.
Новоайдарська ШГ
Олексіївська ШГ
Бахмутівська ЗОШ
Гречишкінська ЗОШ
Денежниківська
ЗОШ
Дмитрівська ЗОШ
Зернорадгоспівська ЗОШ
Муратівська ЗОШ
Новоохтирська
ЗОШ
Райгородська ЗОШ
Смолянинівська
ЗОШ
Чабанівська ЗОШ
Штормівська ЗОШ
Вовокодаївська
ЗОШ
Колядівська ЗОШ1
Михайлюківська
ЗОШ

Наявність спеціально
обладнаних кабінетів
(так, ні)
фізика хімія біологія

Вивчення
іноземної
мови (так/ні)
англ
інше

так
ні
ні
ні
ні

так
ні
ні
ні
ні

так
ні
ні
ні
ні

ні
ні
ні
ні
ні

ні
Ні
ні
ні
ні

580
132
93
66
68

22/7
15/3
5/1
5/1
5/1

з підключенням
до мережі
Інтернет, од
22/3
15/1
5/1
5/1
5/1

44
31

7/1
5/1

7/1
5/1

ні
ні

ні
ні

ні
ні

ні
ні

ні
ні

42
64

9/1
5/1

9/1
5/1

ні
ні

ні
ні

ні
ні

ні
ні

ні
ні

147
65

6/3
5/1

6/1
5/1

ні
ні

ні
ні

ні
ні

ні
ні

ні
ні

71
112
35

5/1
7/3
1/0

5/1
7/1
1/0

ні
ні
ні

ні
так
ні

ні
ні
ні

ні
ні
ні

ні
ні
ні

20
42

1/0
5/1

1/0
5/1

ні
ні

ні
ні

ні
ні

ні
ні

ні
ні

Джерело: Дані відділу освіти районної держадміністрації, 2012 р.
1
Колядівська ЗОШ закрита з 01.09.2012 року

З 2004 року Міністерство освіти України запровадило нову систему оцінку знань випускників загальноосвітніх
шкіл – зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Результати ЗНО зараховуються як результати державної
підсумкової атестації і як результати вступних екзаменів до вищих навчальних закладів. За результатами ЗНО з
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основних предметів (математика, історія України, українська мова) Новоайдарський район посів 9 місце у 2009
році, 22 місце у 2010 році, та 17 місце у 2011 році серед 29 міст і районів Луганської області.

Таблиця 3.8 Загальний рейтинг територій Луганської області за підсумками ЗНО (з предметів математики,
історія України, українська мова), витяг
Район
2009
2010
2011
1. Новоайдарський район
9
22
17
2. Станично-Луганський район
29
29
20
3. Старобільський район
10
9
8
Довідково:
найкращий результат, 1 місце
м. Сєвєродонецьк
м. Сєвєродонецьк
Сватівський район
Джерело: інформаційний лист районного методичного кабінету Новоайдарської районної ради Луганської області від
01.06.2012 р

На території району підготовкою фахівців робітничих спеціальностей здійснює Новоайдарський професійний
аграрний ліцей. Заклад має ліценцію на підготовку фахівців з наступних спеціальностей11: тракторист-машиніст
сільськогосподарського виробництва, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, слюсар з
ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу, кухар,
муляр, штукатур.
На території району філіалів вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації не має. Випускники шкіл, в
основному, продовжують навчання в м. Луганськ, м. Харків та інших містах України.
3.2.2 Медичні заклади
Медичну допомогу населенню району надає  Новоайдарське районне територіальне медичне об’єднання
(РТМО) до складу якого входять:
− Центральна районна лікарня;
− Поліклініка на 260 прийомів в зміну,
− 10 амбулаторій сімейного лікаря
− 12 фельдшерських пунктів.
В цілодобовому режимі працюють 2 машини швидкої допомоги ВШМД, і 2 пункти швидкої допомоги на базах
АСЛ.
Наявність обладнання для проведення досліджень: рентген – апарат; рентген – апарат переносний;
флюорограф; УЗД; кардіографи; мікроскоп; прилад фазоконтроля; спектрофотометр; фотометр; аналізатор
сечі; центрифуга; колориметр фотоелектричний; аналізатор біохімічний; гастрофіброскоп.
В системі охорони здоров’я району працюють 52 лікарів і 152 середні медичні працівники.
Таблиця 3.9 Медичні заклади Новоайдарського району
Показники
1.
Кількість поліклінічних установ в лікарнях і амбулаторіях, од.
2.
Кількість лікарняних установ,  усього од./ в них ліжок
2.1
з них: - лікарень
2.2
2.2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Станом на 01.01.2012г.
1
23/140
1

             - амбулаторій
             - ФАПів
Кількість лікарняних ліжок на 10 тис. населення, од.
Пологове відділення / в нім ліжок
Чисельність лікарів, чол.
Чисельність середнього медичного персоналу, чол.
Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення
Забезпеченість  мед. працівниками на 10 тис. населення
Дитячі санаторії / кількість місць

Джерело: Новоайдарське РТМО

11
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10
12
54,02
52
152
20,07
78,72
-
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3.2.2 Заклади культури та дозвілля
Таблиця 3.10  Установи культури і дозвілля Новоайдарського району
Показники
1
1.1
1.2

Кількість установ культури, усього од.
у тому числі: - районний будинок культури
                       - сільських клубів

1.3

                       - сільських будинків культури

Станом на
01.01.2012

Місце розташування

1
4

смт.Новоайдар
с.Вовкодаєве, с.Побєда,  
с.Муратове (не має
будівель), с.Смолянинове  
(не має будівель)
с.Олексіївка, с.Бахмутівка,
Гречишкине, Дмитрівка,
Денежникове, Колядівка,
Новоохтирка, Райгородка,
Співаківка, Штормове
Айдар-Миколаївка,
Безгинове, Михайлюки,
Чабанівка
смт.Новоайдар
смт.Новоайдар
смт.Новоайдар
Олексіївка, Бахмутівка,
Вовкодаєве, Гречишкине,
Денежникове, Дмитрівка,
Колядівка, Муратове,
Новоохтирка,
Райгородка, Смолянинове,
Співаківка, Штормове,
Побєда, Царівка
смт.Новоайдар
с. Смолянинове
с. Колядівка
-

10
1.4

                       - сільських   клубів – бібліотек

1.5
2.
3.

                       - народних будинків
Дитяча школа мистецтв
Кількість бібліотек, у тому числі:
                 -   районних
                 -   сільських

1
1
16
1
15

4.

Кількість народних музеїв,
− У т.ч. - районний краєзнавчий музей,
− музеї історії сіл Смолянинове та Колядівка)
Кількість культурно-етнографічних центрів

3
1
2
-

5.

Джерело: сектор культури і туризму Новоайдарскої РДА.

4

В Новоайдарському районі 3 колективам сільських клубних закладів присвоєно почесне звання «народний»12:
− хор Новоохтирського СБК (керівник Мігульов О.В.),
− вокальний жіночий квартет «Горлиця” (керівник Говорова К.О., с.Бахмутівка),
− фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина” (керівник Дементьєва Т.М., с.Гречишкине),
1 селищному колективу присвоєно почесне звання «народний»:
− вокальний жіночій ансамбль «Марсіяночка» (керівник В.Болдінов, смт.Новоайдар)
3 колективам районного будинку культури присвоєно почесне звання «народний»:
−
народний хор РБК;
−
народний вокально – інструментальний ансамбль «Айдар»;
−
народний інструментальний ансамбль «Айдарські нагрищі»
− фольклорний ансамбль «Ложкарі» має почесне звання «зразковий» (керівник Є.Лазарев, с.Михайлюки)
На Новоайдарщині працюють 34 майстри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, роботи яких
були виставлені на обласних та республіканських виставках (ткацтво, різьблення по дереву, вишивка та інші. )
В районному краєзнавчому музеї зібрана унікальна колекція одягу «Народний костюм Новоайдарщини кін.
ХІХ – поч. ХХ ст”.
3.2.3 Фізичне виховання і спорт
На території району розташовано 71 об’єктів спортивних споруд13, в тому числі  1 стадіон, 10 футбольних полів,
2 майданчика з тренажерним обладнанням, 19 спортивних залів, 1кінноспортивна база та 27 спортивних
майданчика.
В районі працює дитячо-юнацька спортивна школа.
3.2.5 Заклади та установи соціального забезпечення
12
13

http://ndar.loga.gov.ua/activity/ndar-social/nda-rculture/2012/02/10/ndarculture_32008.html
Станом на 01.01.2012
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В Новоайдарському районі соціальні послуги надають наступні установи:
− Новоайдарський територіальний центр соціального обслуговування
− Новоайдарський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Новоайдарський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (ЦСССДМ) надає послуги різним
соціальними групами населення, у тому числі неповнолітнім та молоді, засудженими до покарань не пов’язаних
з позбавленням волі, що опинились у тяжких життєвих обставинах. Зокрема проводяться індивідуальні бесіди
щодо поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, бесіди з питань ведення здорового способу
життя, консультації з питань чинного законодавства та соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з
фізичними обмеженнями.
3.2.6 Релігійні організації та установи
Релігійні потреби мешканців району забезпечують 8 зареєстрованих релігійних організацій:
− Прихід Димитрія Ростовського, с.Дмитрівка Луганської Єпархія Української Православної церкви;
− Релігійна організація «Парафія на честь святого Олександра Невського села Штормове»;
− Українська православна церква Різдва Пресвятої Богородиці;
− СВ.Різдва Богородична парафія Української Православної Церкви;
− Приход на честь ікони Божої Матері «Ахтирська» с.Новоохтирка Луганської Єпархії Української
Православної Церкви;
− СВ Петро-Павловський храм Новоайдарського района;
− Свято Архангело-Михайлівський прихід Луганської Єпархії Української Православної Церкви;
− Свято-Успінський храм Луганської єпархії  Української Православної Церкви, с.Олексіївка.
3.3 Технічна та комунальна інфраструктура
Таблиця 3.11 Основні постачальники послуг в районі
Найменування
Постачальники послуг
Газопостачання
ПАТ «Луганськгаз» ( філія  Старобільське міжрайонне управління по
експлуатації газового господарства)
Електропостачання
Новоайдарська комплексна дільниця Щастинських МЕМ ТОВ
Луганське енергетичне об’єднання
Водопостачання/водовідведення
ТОВ «Луганськвода» ВП Старобільське ВУ,Новоайдарська дільниця
Вивезення сміття
КП «Новоайдарське СКП»
Телекомунікації
Цех телекомунікаційних послуг №24 Луганської філії ПАТ
«Укртелеком»
Джерело: Новоайдарська РДА

3.3.1 Водопостачання та водовідведення
Водопостачання питною водою населенню та підприємствам району забезпечується за рахунок джерел питної
води з водонасосних станцій (Свердловина №5, №6). Водозабори розташовані в смт Новоайдар, вул.Лугова.
Централізованим водопостачанням та водовідведенням охоплений 1 населений пункт (смт Новоайдар).  
Довжина водогону  14 км., рівень втрат води  36%  (станом на 01.04.12).
Мікрорайони смт Новоайдар і промислові підприємства обладнані колекторами стічних вод, по яким
каналізаційні стоки надходять на очисні споруди.
Постачання питної води і водовідведення здійснює ТОВ «Луганськвода»
Вартість 1 м3 води питної якості (станом на 01.04.12 р.):
- для промислових підприємств –9,816 грн (з ПДВ або без ПДВ-8,18)
- для населення – 5,58 (4,65)
- для бюджетних організацій - 8,316 з ПДВ (6,9 без ПДВ)
Вартість 1 м3 стоків:
- для промислових підприємств – 8,664  грн (з ПДВ або без ПДВ-7,22)
- для населення – 3,384 (2,82)
- для бюджетних організацій – 8,664 (7,22)
В селах населення та малі підприємства забезпечуються водою з власних свердловин (9 одиниць). Глибина
водних горизонтів  -  60 м.
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Таблиця 3.12 Динаміка водокористування  по Новоайдарському  району за  2009-2012 г.
Показники
Одиниця
2009
виміру
1.
Забрано води з природних джерел, усього
м3
36323
у тому числі:
3
1.1
поверхневої
млн. м
36323
1.2
підземної
м3
1.3
морської
млн. м3
30
2.
Забрано води з природних джерел у розрахунку на
м3
одну особу
3.
Використано свіжої води, усього
м3
25426
у тому числі на потреби:
3.1
господарсько-питні
        м3
25426
3.2
виробничі
млн. м3
3.3
сільськогосподарські
млн. м3
3.4
зрошення
млн. м3
30
4.
Використано свіжої води у розрахунку на одну особу
м3
5.
Втрачено води при транспортуванні, всього
м3
10897
6.
Втрачено води при транспортуванні
% до заб30
раної води
7.
Скинуто зворотних вод, усього
м3
102828
у тому числі:
7.1
у підземні горизонти
млн. м3
7.2
у накопичувачі
млн. м3
102828
7.3
на поля фільтрації
млн. м3
7.4
у поверхневі водні об’єкти
млн. м3
8.
Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об’єкти,
млн. м3
усього
з них:
8.1
нормативно очищених, усього
млн. м3
у тому числі:
3
8.1.1
на спорудах біологічного очищення
млн. м
8.1.2
на спорудах фізико-хімічного очищення
млн. м3
8.1.3
на спорудах механічного очищення
млн. м3
8.2
нормативно (умовно) чистих без очищення
млн. м3
8.3
забруднених, усього
млн. м3
у тому числі:
8.3.1
недостатньо очищених
млн. м3
8.3.2
без очищення
млн. м3
9.
Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об’єкти у
м3
розрахунку на одну особу

2010

2011

34726

20976

34726
26

20976
22

23614

14473

23614
26
11112
32

14473
22
6503
31

85885

81564

85885
-

81564
-

-

-

-

-

-

-

Джерело: Новоайдарська РДА

3.3.2 Газопостачання
Більша частина підприємств та організацій використовують в якості палива природний газ.
Постачання природного газу здійснює 1 постачальник (ПАТ «Луганськгаз» філія «Старобільське міжрайонне
управління по експлуатації газового господарства»)
Вартість 1000 м3 природного газу (станом на 01.01.12 р.):
для підприємств, які є платниками ПДВ:
в т.ч. ПДВ
для підприємств, які не є платниками ПДВ:
в т.ч. ПДВ
для населення:

до 2500 куб.м  до 6000 куб.м до 1200 куб.м більше 12000 куб.м -

3982,74
67,26 грн.
4698,57600 грн
783,096 грн
725,4 грн (з лічильником)
798,0 грн (без лічильника )
1098,0 грн (з лічильником)
1207,8 грн(без лічильника)
2248,2 грн (з лічильником)
2473,20  грн (без лічильника )
2685,6 грн (з лічильником)
2954,10 грн (без лічильника )

Централізованим газопостачанням охоплено 28 населених пунктів району: Михайлюки, Олексіївка, Царівка,
Бахмутівка, Михайлівна, Безгинове, Гречишкине, Денежникове, Дмитрівка, Вовкодаве, Колядівка, Капітанове,
Муратове, Айдар-Миколаївка, Маловенделівка, Новоохтирка, Побєда, Райгородка, Смолянинове, Співаківка,
Чабанівка, Олександрівка, Штормове, Новоайдар, Петренкове, Переможне, Пурдівка – від  Севєродонецького
горгазу.
3.3.3 Електропостачання
Постачання електроенергії в район здійснює ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання, Щастинське МЕМ
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Новоайдарська комплексна дільниця.
Вартість 1 кВт.г. електроенергії: (станом на 01.04.12 р.):
- для промислових підприємств 1,12152 грн. з ПДВ
- 1 класу  споживачів – немає
- 2 класу споживачів -1,12152 грн. з ПДВ
- Населення до 150 кВт.г. – 0,2802 грн.
- від 150 до 800 кВт.г.  – 0,3648 грн.
- більше 800 кВт.г – 0,9576 грн..
Власних генеруючих потужностей в районі немає.
Резервне забезпечення електроенергією установ району здійснюють 6 дизельних електростанцій14.
3.3.5 Збір та утилізація твердо-побутових відходів (ТПВ)
Централізованим збором побутових відходів  охоплено 810 домогосподарств та 100 організацій (підприємств)
району.
Для збору побутових відходів встановлено 70 контейнерів та 1 сміттєприймальний пункт.
В сільських радах збором ТПВ у населення займаються комунальне підприємство  КП «Новоайдарське СКП»,
смт Новоайдар.
Збір та транспортування побутових відходів здійснюється  однією одиницею сміттєзбиральної техніки.
Тариф (станом на 01.01.12 )
для підприємств                   -   82,83 грн. за 1 куб.м
для бюджетних організацій -   63,49  грн. за 1 куб.м
для населення                      -   60,75 грн.  за 1 куб.м    
Полігон ТПВ знаходиться на території Бахмутівської с/ради Новоайдарського району; розмір полігону -   3,2187
га. На полігон звозять ТПВ з населених пунктів смт Новоайдар, села Дмитрівка та Бахмутівської сільради.
Попереднє сортування сміття не здійснюється.
Для утилізації відходів тваринництва на сміттєзвалищі району немає встановлених біотермічних  ям.
3.4 Транспорт та комунікації
3.4.1 Дорожнє господарство
У комунальній власності району знаходиться 287,07 км вулично-дорожньої мережі, в тому числі 140,08 км з
ґрунтовим покриттям, 6  мостів загальною довжиною 74 м.
На території району є дорожня мережа:
• республіканські дороги, протяжністю 47776  км;
• територіальні дороги, протяжністю 47200  км;
• районні дороги – 148300  км;
• сільські дороги – 102500  км;
• дороги комунальної власності – 287,07 км.
                 ВСЬОГО – 345776 км
Обслуговування доріг в Новоайдарському районі проводиться Філією «Новоайдарський
райавтодор»                           ДП «Луганський облавтодор»
3.4.3 Зв’язок
На території району послуги зв’язку надають:
- 3 (три ) оператори телефонного зв’язку;
- 3 (три) оператори Інтернет: Укртелеком, ЮМС, Київстар.
Абонплата - від  60 грн до 250 грн.

14
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ЧАСТИНА 4. БІЗНЕС І ЕКОНОМІКА
4.1 Основні показники економічного стану господарського комплексу території
Таблиця 4.1 Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-грудень відповідного періоду,
тис. грн
Район
2007
2008
2009
2010
2011
Новоайдарський район
45 614,1
47 618,0
53 006,5
86 653,6
81 329,7
Станично-Луганський район
20 598,7
39 374,7
7 553,8
19 807,6
26 229,3
Старобільський район
81 526,5
153 056,6
44 197,3
79 733,9
97 893,1
Луганська область
51824766,9 70328756,1 56099532,8 71566634,5 93519298,9

1.
2.
3.
4.

Джерело: Експрес випуски Головного управління статистики у Луганській області «Обсяг реалізованої промислової
продукції Луганської області» за 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 роки

Обсяг реалізованої промислової продукції в Новоайдарському, Станично-Луганському, Старобільському
районах Луганської області, за січень-грудень 2009-2011 рр, млн. грн.
180
160
140

153,05

120
100
80

97,89

60

81,52

40

86,65

81,33

53,01

20
0

39,37
20,59

26,23

2009

2010

Новоа йда рський ра йон

2011

Ста нично-Луга нський ра йон

Ста робі льський ра йон

Обсяг реалізованої промислової продукції в Новоайдарському, Станично-Луганському, Старобільському
районах Луганської області, за січень-грудень 2009-2011 років,
у розрахунку 1 постійного мешканця, грн.
3500,0
3000,0

3332,8

3195,3

3152,3

2500,0
2000,0
1500,0

2023,1

2014,3
1650,3

1000,0
500,0
0,0

787,5
410,3

523,5

2009

2010

Новоа йда рський ра йон

Ста нично-Луга нський ра йон

2011
Ста робі льський ра йон

На території району зареєстровано 5 підприємств, які відносяться до категорії «промислові підприємства».
Базові показники їх діяльності наведені у таблиці 4.2
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Таблиця 4.2 Промислові підприємства району і базові показники їх діяльності
№
Найменування  
Дата
Обсяг промислової продукції,
Основні види діяльності
п/п
підприємства
створення
тис. грн.
2009
2010
2011
1
ТОВ «Новоайдарська  
поліграфічна продукція
30.03.1993
251,5
179,9
288,6
друкарня»
2
Райгородське міжрайонне розподілення та постачання
35
управління по експлуатації газу
27.12.1991
46 222,4 42 543,2
875,4
газового господарства
3
ДП «Новоайдарське
лісове господарство та
лісомисливське
пов’язані зним послуги
31.12.1993
3 031,0 3 481,9
господарство»
4
ПАТ Аграрно-переробне
переробна промисловість
підприємство «Редан»
(переробка молока,
02.03.1998
6 493,2 10 662,7 13 782,5
виробництво сиру)
5
ТОВ «Комбінат
переробна промисловість
хлібопродуктів  «Айдар(виробництво борошна)
04.07.2008
30 128,1 28 010,0
Борошно»
6
Макаронна фабрика
переробна промисловість
- 5500,0
«МилаМ»
(виробництво борошна)
Джерело: управління економіки Новоайдарської РДА

До складу ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство» входять 6 лісництв (з яких - 4 мисливські
лісництва), що розташовані на територіях Новоайдарського, Попаснянського, Слов’яносербського і СтаничноЛуганського районів. На території центральної садиби організований цех з переробки деревини.
Основна продукція підприємства15:
− посадковий матеріал, в т.ч. декоративні рослини (ялівець, туя, ель, катальпа, горіх, каштан, гібіскус,
піроканта, самшит, магонія, форзиція, сумах,клен та інші);
− пиломатеріали обрізні та необрізні (з дубу та інших твердолистяних порід дерев);
− лісоматеріали круглі та дров`яна деревина (хвойних порід (сосна), м`яколистяних порід (в т. ч. вільха,
береза) та твердолистяних порід (в т.ч. дуб).
На території району також здійснюють свою виробничу діяльність підприємства, які зареєстровані в інших
містах області, в т.ч.:
− ПП «Сільськогосподарська виробнича фірма «Агро» (Новоайдарський елеватор), зареєстрований у         
м. Луганськ;
− Новоайдарський переробний комплекс ПАТ «Сільськогосподарська виробнича фірма «АГРОТОН»,
зареєстрований у м. Луганськ;
4.3 Розвиток сільського господарства району
Таблиця 4.3 Основні показники розвитку сільського господарства Новоайдарського району
2008
2009
2010
Валова сільськогосподарська продукція, всього, (у порівняних
46,24
62,9
52,75
цінах 2005 року млн. грн.)
Площа сільськогосподарських угідь, тис. га
101,67

Джерело: Новоайдарська РДА
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2011
168,7
101,53

Стратегія сталого розвитку Новоайдарського району Луганської області

Валова сільськогосподарська продукція по Новоайдарському, Станично-Луганському і Старобільському
районах у 2009-2011 роках, млн. грн.
250
232,04

200
191,57

150

168,7

100

50

62,9

75,13
53,85

52,75

56,12

62,4

0
2009

Новоа йда рський ра йон

2010

Ста нично-Луга нський ра йон

2011

Ста робі льський ра йон

Валова сільськогосподарська продукція на 100 га сільськогосподарських угідь, тис. грн. по Новоайдарському,
Станично-Луганському і Старобільському районах*
171,6

Старобільський район
46,1

2011
2010

154,2

Станично-Луганський
район

45,2

166,2

Новоайдарський
район

51,9
0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

* показники отримані розрахунковим методом

Таблиця 4.4 Показники реалізації основних продуктів тваринництва і рослинництва сільськогосподарськими  
підприємствами16 Новоайдарського, Станично-Луганського та Старобільського районів, 2011 рік
Новоайдарський
СтаничноСтаробільський  
район
Луганський район
район
% до
% до
% до
2011 р
2011 р
2011 р
2010 р
2010 р
2010 р
Обсяг реалізації худоби та птиці (т, у
768
52,9%
804
86,6%
165
34,0%
живій вазі)
Обсяг реалізації молока і молочних
1
1
2 732
97,9%
974
156,8%
продуктів, т
Обсяг реалізації зернових і
16 101
83,4%
36 116
91,9%
44 544
83,8%
зернобобових культур, т
Обсяг реалізації насіння соняшнику, т
10 067
70,5%
15 200
85,8%
29 735
84,6%
Джерело: Статистичний щорічник Луганської області за редакцією С.Г. Пілієва, 2011 р.
1
Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».

Пріоритетні культури рослинництва - зернові,соняшник
16

Крім малих підприємств
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Стратегія сталого розвитку Новоайдарського району Луганської області

Характеристика виробників сільськогосподарської продукції:
кількість сільськогосподарських підприємств  - 27
кількість фермерських господарств   - 43
кількість особистих селянських господарств - 7274
Характеристика найбільш крупних сільськогосподарських підприємств району17
•

•

•

•

•

КСП ім.Кірова, спеціалізується на виробництві продукції тваринництва та рослинництва
Площа угідь  - 5439 га, на підприємстві працює 152 особи.
Обсяг виробництва: зернові культури  - 3157,2 т, соняшник-1524,9 т, ВРХ18 – 143,6 т., свинини – 17,2 т.,
молока – 1693,5 т. В господарстві 1261 гол. ВРХ та 438 гол. свиней. Збут продукції здійснюється в межах
області.
КСП ім.Дзержинського, спеціалізується на виробництві продукції рослинництва
Площа угідь - 4620 га, на підприємстві працює 121 особа.
Обсяг виробництва: зернові культури – 5483,0 т, соняшник – 3421,0 т, молока – 411,2 т. В господарстві 238
голів ВРХ та 1212 голів свиней. Збут продукції здійснюється в межах  області.
ТОВ «Сфера», спеціалізується на виробництві продукції рослинництва та тваринництва
Площа угідь - 3002 га, на підприємстві працює 121 особа.
Обсяг виробництва: зернових культур - 6291,5 т., соняшнику – 1640,0 т, свинини – 428,0 т. В господарстві
2100 голів свиней. Збут продукції здійснюється в межах  області.
ТОВ «СП «Схід-Агро», спеціалізується на виробництві продукції рослинництва та тваринництва, площа
угідь - 1906,7 га. На підприємстві працює 49 осіб.
Обсяг виробництва зернових культур – 1704,5 т., соняшнику – 580,3 тон, свинини – 4,10 т. В господарстві  
171 голів свиней. Збут продукції здійснюється в межах області.
СВК19 «Батьківщина», спеціалізується на виробництві продукції рослинництва та тваринництва
Площа угідь - 3112 га. На підприємстві працює 114 осіб.
Обсяг виробництва зернових культур – 1115,4 т., соняшнику – 1023,9 т, свинини – 53,6 т., молока – 845,8т.
В господарстві 260 голів свиней. Збут продукції здійснюється в межах області.

Характеристика найбільш крупних  селянських фермерських господарств (СФГ) району:
• СФГ «Айдар-Овоч», спеціалізується на вирощувані зернових та технічних культур,
площа угідь –3912,0 га, працює 37 осіб, чистий дохід – 8483,2 тис.грн.,
Обсяг реалізації виробленої продукції 4359т. зернових, 3961,2т. соняшнику, реалізація продукції
здійснюється в межах області;
• СФГ «Альянс-М»,  спеціалізується на вирощувані зернових та технічних культур
площа угідь – 633,9 га, працює 2 особи, чистий дохід – 1751,9 тис.грн.,
Обсяг реалізації виробленої продукції:  539 т. зернових, 309,0 т. соняшнику, реалізація продукції
здійснюється в межах області;
• СФГ «Нікіт», спеціалізується на вирощувані зернових культур,
площа угідь – 733,7 га, працює 11 осіб, чистий дохід – 839,0 тис.грн.,
Обсяг реалізації виробленої продукції: 179,0 т. зернових, 205,0 т. соняшнику, реалізація продукції
здійснюється в межах області.
• СФГ «Полюшко», спеціалізується на вирощувані зернових культур
площа угідь – 501,9 га, працює 9 осіб, чистий дохід – 558,2 тис.грн.,
Обсяг реалізації виробленої продукції:  103,0 т. зернових, 890,0 т. овочей, реалізація продукції
здійснюється в межах області;
• СФГ «Ткаченко», спеціалізується на вирощувані  зернових та технічних культур,
площа угідь – 209,8 га, працює  6 осіб, чистий дохід – 600,1 тис.грн.,
Обсяг реалізації виробленої продукції: 53,0 т. зернових, 124,0 т. соняшнику, реалізація продукції
здійснюється в межах області.
Особисті селянські господарства займаються вирощуванням продукції рослинництва та тваринництва.
Загальна площа угідь - 1401 га. Продукцію реалізують в межах області.

Таблиця 4.5 Структура реалізації продукції сільськогосподарськими  підприємствами Новоайдарського
17
18
19
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Показники станом на 01.01.2012 р.
ВРХ - велика рогата худоба
СВК – сільськогосподарський виробничий кооператив

Стратегія сталого розвитку Новоайдарського району Луганської області

району, 2011 рік, %
Найменування продукції

Структура реалізації продукції (у % до загального обсягу продажу)
переробним
підприємствам

Зернові  і зернобобові  культури
(пшениця, жито, кукурудза,
ячмінь)
Олійні культури (соняшник,
ріпак)
Худоба та птиця (в живій вазі)
Молоко і молочні продукти

населенню в
рахунок оплати
праці (вкл.
реалізацію
через систему
громадського
харчування)

пайовикам
в рахунок
орендної
плати

на ринку,
через
власні
магазини,
ларьки

за іншими
каналами

-

13,7%

13,1%

5,1%

68,1%

2,5%
33,8%
99,7%

0,8%
24,5%
0,3%

0,7%
0,6%

12,9%
1,6%

83,1%
39,5%
-

-

-

4.5 Розвиток малого та середнього бізнесу
Кількість суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб підприємців по Новоайдарському, СтаничноЛуганському і Старобільському районах в розрахунку на 10 тис. населення
700,0
600,0
596,9

588,7

571,1

500,0

394,0
400,0
290,0

348,6

300,0
314,4

300,8
200,0
100,0

184,2

189,3

185,7

0,0
2009

2010

2011

Новоайдарський район

Старобільский район

Станично-Луганський район

Україна

Таблиця 4.6 Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності Новоайдарського, Старобільського, Станично Луганського районів
2009
2010
2011
1
Новоайдарський район
1.1
− юридичні особи, всього, од.
118
110
96
1.2
− фізичні особи, всього, од.
496
479
479
2
Старобільський район
2.1
− юридичні особи, всього, од.
131
124
134
2.2
− фізичні особи, всього, од.
2821
2861
2725
3.
Станично-Луганський район
3.1
− юридичні особи, всього, од.
732
754
787
3.2
− фізичні особи, всього, од.
1510
1575
1743
4.

Кількість суб’єктів малого підприємництва на 10 тис. осіб наявного
населення, по Україні2 (малі підприємства та фізичні особи підприємці)

-

464

360

Джерело: Новоайдарська РДА

Таблиця 4.7 Обсяг роздрібного товарообігу в Новоайдарському, Старобільскому, Станично-Луганському
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Стратегія сталого розвитку Новоайдарського району Луганської області

районах
1.
1.1

Новоайдарський район
Об'єм роздрібного товарообігу підприємств, тис. грн
− в т.ч. товарообіг торгової мережі, тис. грн
− в т.ч. товарообіг ресторанного господарства, тис. грн.
(без урахування обороту фізичних осіб - підприємців)
Старобільський  район
Об'єм роздрібного товарообігу підприємств, тис.грн
− в т.ч. товарообіг торгової мережі, тис. грн
− в т.ч. товарообіг ресторанного господарства, тис. грн.
(без урахування обороту фізичних осіб -підприємців)
Станично-Луганський район
Об'єм роздрібного товарообігу підприємств, тис.грн
− в т.ч. товарообіг торгової мережі, тис. грн
− в т.ч. товарообіг ресторанного господарства, тис. грн.
(без урахування обороту фізичних осіб - підприємців)

2.
2.1
3.
3.1

2009

2010

2011

47 243,9
7 824,3
436,0

46 016,2
45595,9
420,3

43 640,5
43413,5
227,0

67 058,0
66 502,4
555,6

100 675,4
99 943,3
732,1

153 983,3
153 060,9
922,4

59 704,1
59 225,5
478,6

64 119,5
63 627,0
492,5

72 988,5
72 080,0
908,5

Джерело: Експрес випуски Головного управління статистики у Луганській області «Обсяг роздрібного товарообороту
підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, по Луганській області»
за 2009 рік, за 2010 рік, за 2011 р»

Об’єм роздрібного товарообігу підприємств Новоайдарського, Станично-Луганського і Старобільського
районів у розрахунку на 1 постійного мешканця, грн.
3500,0

3000,0

3214,7

2500,0

2000,0

1500,0

1000,0

2071,5
1803,2

1769,9
1357,4

1691,5

1459,8

1279,8

1189,3

500,0

0,0
2009
Новоайдарський район

2010
Старобільський район

2011
Станично – Луганський район

4.6 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
В районі працює єдине підприємство експортер - ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство».
Підприємство здійснювало зовнішньоторговельну діяльність з партнерами з 7 країн світу (Бельгія, Італія,
Нідерланди, Німеччина, Російська Федерація, Швейцарія, Австрія). Експортні поставки деревини і виробів
із деревини складали 416,0 тис. дол. США. Проте у 2012 році експорт заготовок пиляних не планується, так
як виробництво цієї експортної продукції (заготовки пиляні) для підприємства не рентабельне (ціна покупця
менше собівартості виробництва).
Таблиця 4.8 Динаміка зовнішньої торгівлі по Новоайдарському району, тис. дол. США
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Стратегія сталого розвитку Новоайдарського району Луганської області

2007

2008

2009

2010

2011

1.

Зовнішньоторговельний оборот

2.

Експорт

1

1

1

73,5

56,4

3.

Імпорт
Сальдо

1

1

298,1

-

-

1

1

1

73,5

56,4

4.

1

1

1

1

1

Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».
Джерело: Статистичний щорічник Луганської області за редакцією С.Г. Пілієва (відповідальний за випуск Г.М.
Погорєлова), Державний комітет статистики України, ГУС у Луганській області, за 2008 та 2009 роки

1

4.7 Інвестиційна діяльність
Таблиця 4.9 Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування (у фактичних цінах), тис.
грн.

1.
2.
3.
4.

Новоайдарський район
Станично-Луганський район
Старобільський район
Луганська область всього

2007

2008

2009

2010

2011

18647
37190
27271
9754147

18425
78337
39979
8999653

12373
25229
21085
4377524

18682
29530
28415
4705409

42738
72127
37516
6107212

Джерело: Статистичний щорічник Луганської області за редакцією С.Г. Пілієва (відповідальний за випуск Г.М.
Погорєлова), Державний комітет статистики України, Головне управління статистики у Луганській області, за 2008,
2009, 2010 та 2011 роки

Обсяг інвестицій в основний капітал у розрахунку на 1 постійного мешканця
3000,0
2681,7
2500,0

2000,0

2048,7

1889,2

1500,0
1656,5
1000,0

1442,5
718,5

500,0

0,0

472,3 502,6 426,8

589,4

2009

2010

783,2

584,7
2011

Новоа йда рський ра йон

Ста нично-Луга нський ра йон

Ста робі льський ра йон

Луга нська обла сть всього

Таблиця 4.10 Інвестиції в основний капітал у житлове будівництво, у фактичних цінах у тис. грн
2007
2008
2009
2010
1. Новоайдарський район
1 713
2 753
–
4 340
2. Станично-Луганський район
13 504
27 291
5 004
13 215
3. Старобільський район
5 698
4 106
–
10 602
4. Луганська область всього
402 081 460 006 151 626 295 783

2011
3 727
16 261
3 817
228 135

Джерело: Статистичний щорічник Луганської області за редакцією С.Г. Пілієва (відповідальний за випуск Г.М.
Погорєлова), Державний комітет статистики України, Головне управління статистики у Луганській області, за 2008
та 2009 роки

Таблиця 4.11 Динаміка прямих іноземних інвестицій за 2007-2011 роки (на початок року, тис. дол. США)
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1.
2.
3.
4.

Новоайдарський район
Станично-Луганський район
Старобільський район
Луганська область всього

2007

1
1

2008

1
1

2009

1
1

2010

1
1

2011

1
1

309196,7 336092,9 635840,2 687469,7 766761,6

Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».
Джерело: Статистичний щорічник Луганської області за редакцією С.Г. Пілієва (відповідальний за випуск Г.М.
Погорєлова), Державний комітет статистики України, Головне управління статистики у Луганській області, за 2008
та 2009 роки

1

4.6 Бізнес-інфраструктура
В Новоайдарському районі працює дозвільний центр, який здійснює прийом заяв від суб’єктів господарювання
на  видачу документів дозвільного характеру за принципом «єдиного вікна».
У роботі дозвільного центру беруть участь представники структурних підрозділів райдержадміністрації (відділи
житлово–комунального господарства, регіонального розвитку, містобудування та архітектури, сектор культури
та туризму) та представники територіальних органів  центральних органів виконавчої влади:
− Державний заклад «Новоайдарська санітарно – епідеміологічна станція»;
− Відділ Держкомзему в Новоайдарському районі;
− Сектор НПД Новоайдарського районного відділу ГУ МНС;
− Управління ветеринарної медицини;
− ДП «Новоайдарське ЛМГ»;
− ВДАІ Новоайдарського району при УДАІ ГУ МВС України в Луганській області.
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ЧАСТИНА 5. НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЕКОЛОГІЯ
5.1 Корисні копалини та родовища, що експлуатуються
На території Смолянинівської  та Чабанівської сільських рад є родовища газу природного, нафти.
у 2012 році спецдозвіли20 на користування надрами на території Новоайдарського району були надані:
− «площа Смолянинова» (газ природний, нафта,  конденсат) отримало підприємство ЗАТ «Техноресурс»,
м. Київ;
− «площа Чабанівська» (нафта, газ природний,  газ сланцевих товщ, газу центрально-басейного типу,
газ природний вугільних шахт (метан) отримало підприємство ТОВ «Реконструкція технологічних
свердловин», м. Кремінна, Луганської області;
− родовище   «Капітанівське» (газ природний вільний,  конденсат) отримало підприємство Дочірня
компанія «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», м. Київ;
− родовище   «Муратівське» (бутани з газу природного вільного, пропан з газу природного вільного,
етан з газу природного вільного, конденсат, газ природний вільний) отримало підприємство Дочірня
компанія «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», м. Київ
Корисні копалини «Води прісні», представлені наступними родовищами:
− ділянка   водозабору станції Новоайдар (Свердловина - №1, Свердловина - №2), спецдозвіл  на
користування надрами у 2012 році отримало підприємство ДП «Донецька залізниця, м. Донецьк;
− ділянка   Боровського 1 родовища (Водозабір Смолянинівський) (Свердловина - №1507, Свердловина
- №1508, Свердловина - №1509, Свердловина - №1510, Свердловина - №1511, Свердловина №1512, Свердловина - №1513, Свердловина - №1514, Свердловина - №1515, Свердловина - №1516,
Свердловина - №1517, Свердловина - №1518, Свердловина - №1520), спецдозвіл  на користування
надрами у 2012 році отримало обласне комунальне підприємство «Компанія «Луганськвода» м.
Луганськ;
− родовище  Нижньоайдарське (Водозабір – Райгородський) (Свердловина - №1478, Свердловина №1527, Свердловина - №1528, Свердловина - №1529, Свердловина - №1530 Р, Свердловина - №1531,
Свердловина - №1532, Свердловина - №1532 Р, Свердловина - №1533, Свердловина - №1534,
Свердловина - №1535, Свердловина - №1535 Р) спецдозвіл  на користування надрами у 2012 році
отримало обласне комунальне підприємство «Компанія «Луганськвода» м. Луганськ.
На території Бахмутівської сільської ради є родовища пісковику. Родовище  Орлівське (Ділянка -№ 1, Ділянка - №
2) спецдозвіл  на користування надрами у 2012 році отримало ТОВ «Приват-Холдинг» м. Луганськ.
5.2 Рекреаційні ресурси
5.2.1 Об’єкти природно-заповідного фонду
об’єкти ПЗФ об’єкти ПЗФ загальнодержавного значення:
− відділення «Трьохізбенський степ» 3281 га, Луганського природного заповідника НАН України
розташоване біля сел Трьохізбенка і Калаус, на території Трьохізбенської  (3064 га, Слов´яносербський
район) та Гречишкінської (217 га, Новоайдарський район) сільських рад, на лівому березі Сіверського
Дінця, у межиріччі Дінця та його лівої притоки Айдару.
Заповідник організований на території колишнього Трьохізбенського війського полігону21;
− заказник Айдарська тераса, 100 га, Новоайдарський район, Новоайдарське лісництво, урочище
Денежникове;
− парк «Дружба», 50 га,  пам’ятка садово-паркового мистецтва, Новоайдарський район с. Побєда.
об’єкти ПЗФ місцевого значення:
− Співаківський, пам’ятка природи ботанічна, 58,74 га, місцезнаходження - західна  окраїна
с. Співаківка, правий берег р. Айдар;
− Айдарська тераса - 2,  заказник лісовий, 92 га, ДП «Новоайдарське ЛМГ»;
− Баранячі лоби, пам’ятка природи геологічна, 2 га, с. Айдар – Миколаївка;
− Горіхове, заповідне урочище, 41 га, ДП «Новоайдарське ЛМГ»;
− Капітанівський ліс, заповідне урочище, 542 га, ДП «Новоайдарське ЛМГ»;
− Кримська дача, гідрологічний заказник, 160 /393/га, Капітанівське лісництво ДП «Новоайдарське
20
http://www.geoinf.kiev.ua. Державне науково-виробниче підприємство "Державний інформаційний геологічний
фонд України". Перелік спеціальних дозволів на користування надрами, виданих 01.02.2012
21
http://zapovednik.lg.ua/  офіційний сайт Луганського природного заповідника НАН України
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−
−

лісомисливське господарство»;
Шамраєва дача,  заповідне урочище 548,4981 /879/, ДП «Сєвєродонецьке ЛМГ»;
Нижній суходіл, заказник ландшафтний,  141,2 га, Чабанівська с/р Новоайдарський р-н.

У відповідності до Регіональної цільової програми розвитку екологічної мережі Луганської області на 2010-2020
роки22 на території Новоайдарського району створення елементів екологічних мереж не передбачено.
5.2.2 Мисливські угіддя
До складу ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство» входять 6 лісництв (з яких - 4 мисливські лісництва),
що розташовані на територіях Новоайдарського, Попаснянського, Слов’яносербського і Станично-Луганського
районів.
Мисливство дозволено на такі види мисливської фауни: кабан, косуля, заєць-русак, фазан.
Відповідно до проекту мисливського наказу, на території угідь встановлені кормушки та засіяні поля. Підприємством
ведеться робота з охорони мисливських угідь від браконьєрів.
На території лісництва у зелених масивах рекреаційних пунктів в Охтирському лісництві біля с. Смоляниново
споруджений рекреаційний пункт «Будинок мисливця» (хатинка та декілька альтанок зі столами і лавками вздовж
озера, місця для вогнищ, сміттєві урни та стоянка автомобілів).
Пункт відпочинку облаштований з метою забезпечення регульованої рекреаційної діяльності, а також попередження
виникненню лісових пожеж та забрудненню лісів побутовими відходами.

5.3 Поводження з відходами
Станом на 01.01.2012 на території Новоайдарського, Станично-Луганського та Старобільського районів накопичення
непридатних ХЗЗР на території районів відсутні. За інформацією Державної екологічної інспекції в 2011 році з
територій Станично-Луганського та Старобільського районів вивезено непридатних ХЗЗР – 19,844 та 47, 571 тонн
відповідно.23
5.4 Земельні ресурси Новоайдарського району Луганської області
Таблиця 5.1 Наявність та розподіл земельного фонду
Сільськогосподарські землі
у тому числі сільськогоподарські угіддя
з них
Загальна
багатоплоща
усього
річні
усього
земель1
рілля
перелоги
сіножаті
насадження
Новоайдарський
153578 104838,9
101529,8
70094,0
2500,7
1484,7
5302,4
СтаничноЛуганський
189648 127039,2
124236,9
89490,5
2078,6
1481,2
4993,8
Старобільський
158198 138497,8
135219,6
101416,9
801,8
989,8
7175,5
Луганська
область
2668368
1957317 1910165,1 1272934,5
56774,0 30027,3 86418,7
1

пасовища
22147,8
26192,8
24835,6
464010,6

За даними Головного управління земельних ресурсів у Луганській області.
Джерело: Статистичний щорічник Луганської області за 2009 рік за редакцією С.Г. Пілієва (відповідальний за випуск
Т.М.Васькова), Державний комітет статистики України, Головне управління статистики у Луганській області

Таблиця 5.2 Структура використання земельних ресурсів Новоайдарського району у відповідності до цільового
призначення, 2011р (форма 6 Зем)
Цільове призначення земель
Площа, всього
в т.ч. землі
запасу
га
%
га
Всього земель в межах адміністративно153578,0000
100,00
23068,7148
територіальних одиниць району
1
Сільськогосподарські землі
104838,9135
10979,6451
68,26

22
Програма затверджена Рішенням Луганської обласної ради п’ятого скликання  № 32/19 від 03.12.2009 р.
23
Лист Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області №23 від
21.05.2012 на запит ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону»
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Цільове призначення земель
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

2.9

3
3.1
3.2
3.3
4
5

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Сільськогосподарські угіддя
− рілля
− перелоги
− багаторічні насадження
− сіножаті
− пасовища
Землі під господарськими будівлями і дворами
Землі під господарськими шляхами і прогонами
Землі, які перебувають у стадії меліоративного
будівництва та відновлення родючості
Інші
Забудовані землі
Землі під житловою забудовою
Землі промисловості
Землі під відкритими розробками, кар`єрами
Землі, які використовуються в комерційних цілях
комерційного та іншого використання
Землі громадського призначення
Землі змішаного використання
Землі  які використовуються для транспорту та зв`язку:
− під дорогами
− під залізницями
− під аеропортами та відповідними
спорудами
− інші землі
Землі  які використовуються для технічної
інфраструктури:
− для видалення відходів
− для водозабезпечення та очищення стічних
вод
− для виробництва та розподілення
електроенергії
− інші
Землі, які використовуються для відпочинку та інші
відкриті землі:
− зелені насадження загального користування
− кемпінги, будинки для відпочинку (або для
проведення відпусток)
− зайнятих поточним будівництвом
− відведені під будівництво (будівництво, на
яких не розпочато)
− під гідротехнічними спорудами
− вулиці, набережні, площі
− кладовища
Ліси та інші лісовкриті площі
з усіх лісів за основною визнаною функцією
використання
Для виробництва деревини
Для захисної, природоохоронної та біологічної мети
Для відпочинку
Відкриті заболочені землі
Відкриті землі без рослинного покриву або з
незначним рослинним покривом
− кам’янисті місця
− піски (включаючи пляжі)
− яри
− інші
Внутрішні води
Під природними водотоками (річками та струмками)
Під штучними водотоками (каналами, колекторами,
канавами)
Під озерами
Під ставками
Під штучними водосховищами

Джерело: відділ Держкомзему у Новоайдарському районі

Площа, всього
га
101529,8241
70094,0506
1484,7600
5302,4208
22147,8050
1356,1558
1120,4287
832,5049
2831,4142
624,9623
62,8694
8,6954
23,4810
163,2868
90,4000
894,5425
679,8037
85,2000
129,5388
95,1390
17,1850
40,9606
29,8603
7,1331
868,0378
91,4000
87,8345
0,8920
0,000
89,9549
532,1104
65,8460
37000,9571

%
66,11
45,64
0,97
3,45
14,42
0,88
0,73
0,54
0,00
1,84
0,41
0,04
0,01
0,02
0,11
0,06
0,58
0,44
0,06
0,00
0,08
0,06

975,1674
7127,0065
1499,9063
3525,4127
1183,1503
918,5372
804,5413
387,7214
45,7385
38,0474
78,7719
254,2621

825,8646
0,1000
25,5778
8,6954
6,7943
48,0648
4,2608
2,4514

1,8094
12,4625

0,01
0,03
0,02
0,00
0,57
0,06
0,06
0,00
0,00
0,06
0,35
0,04
24,09
0,00

36342,7860

в т.ч. землі
запасу
га
8568,9305
1671,5523
446,5079
32,7200
761,8875
5656,2628
1029,5929
991,8217
389,3000

23,66
0,00
0,63
4,64
0,98
2,30
0,77
0,60
0,52
0,25
0,03
0,02
0,05
0,17

12,3294
0,1331
719,9090
91,4000
19,8000

72,5986
532,1104
4,0000
3817,8098
00
3808,6998
00
735,6129
6161,6594
1255,3063
3115,3173
1026,8200
764,2158
548,1230
344,4000
45,7385
37,3991
19,5790
101,0064
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Структура земельних ресурсів Новоайдарського району у відповідності до цільового призначення, 2011 г.
За будова ні землі
1,84%
Лі си та і нші лі совкриті
площі
24,09%

Сі льськогосподарські
землі
68,26%

Ві дкриті заболочені
землі
0,63%

Внутрі шні води
0,52%

Ві дкриті землі без
рослинного покриву
а бо з незна чним
рослинним покривом
4,64%

Таблиця 5.3 Розподіл земель Новоайдарського району за  природоохоронним та рекреаційним
призначенням, 2011р (форма 6 Зем)
Цільове призначення земель та основні
Площа
землекористувачі
Га
%
1
Всього земель в межах адміністративно-територіальних
153578,0000
100,0%
одиниць району
В т.ч.
1.1
Природоохоронного призначення
1952,438
1,271
в т.ч. знаходяться у землекористуванні:
1516,1581
0,9872
−
лісогосподарські підприємства
−
громадяни, яким надані землі у власність і
користування (прим. ділянки для ведення
22,1000
0,0144
товарного сільскогосподарського виробництва)
1.2
Оздоровчого призначення
0,0000
0,0000
1.3
Рекреаційного призначення
48,4315
0,0315
в т.ч. знаходяться у землекористуванні:
−
громадяни, яким надані землі у власність і
2,1240
0,0014
користування (землі для кемпінгів, будинків для
відпочинку або для проведення відпусток)
−
промислові та інші підприємства (прим. землі
для кемпінгів, будинків для відпочинку  або для
12,5075
0,0081
проведення відпусток)
−
підприємства та організації транспорту, зв`язку
(прим. землі для кемпінгів, будинків для
14,0000
0,0091
відпочинку  або для проведення відпусток)
1.4
Історико-культурного призначення
1,1551
0,0008
Джерело: відділ Держкомзему у Новоайдарському районі

в т.ч. землі
запасу
га

55,9800
19,8000
1,1551

Таблиця 5.4 Основні землекористувачі земельних ресурсів Новоайдарського району, 2011
Кількість  
загальна площа
власників землі та
Категорії землекористувачів
земель, всього
землекористувачів
одиниць
га
%
1
Сільськогосподарські підприємства
35
46562,0215
30,32
2
Громадяни, яким надані землі у власність і
35229
48277,0107
31,43
користування
2.1
Селянські (фермерські) господарства
52
7133,1090
4,64
2.2
Ділянки для ведення товарного
7346
34411,0025
22,41
сільськогосподарського виробництва
2.3
Особисті підсобні господарства
8416
2766,9929
1,80
2.4
Ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку і господарських будівель
13907
3114,5391
2,03
(присадибні ділянки)

69

Стратегія сталого розвитку Новоайдарського району Луганської області

Категорії землекористувачів
2.5
2.6
2.9
2.10
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
6
7
8
9
19
12
13

Ділянки для садівництва
Ділянки для дачного будівництва
Ділянки для здійснення несільськогосподарської
підприємницької діяльності
Ділянки для сінокосіння та випасання худоби
Заклади, установи, організації
Органи державної влади та місцевого
самоврядування
Громадські організації
(прим. сільськогосподарські угіддя, рілля)
Заклади освіти
Заклади культурно-просвітницького обслуговування
Релігійні організації
Заклади фізичної культури та спорту
Заклади охорони здоров`я
Промислові та інші підприємства
Підприємства добувної промисловості
Підприємства з виробництва та розподілу
електроенергії
Підприємства з виробництва будівельних матеріалів
Підприємства харчової промисловості та з
перероблення сільськогосподарських продуктів
Підприємства інших галузей промисловості
Підприємства та організації транспорту, зв`язку
Залізничного транспорту
Автомобільного транспорту
Трубопровідного транспорту
Частини, підприємства, організації, установи,
навчальні заклади оборони
Організації, підприємства і установи
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та
історико-культурного призначення
Лісогосподарські підприємства
Водогосподарські підприємства
Спільні підприємства, міжнародні об`єднання
і організації  з участю українських, іноземних
юридичних та фізичних осіб
Землі запасу та землі, не надані у власність та
постійне користування (які не надані у тимчасове
користування)
Всього земель, які входять до адміністративнотериторіальних одиниць

Кількість  
власників землі та
землекористувачів
одиниць
5390
11
90
X
86
16

загальна площа
земель, всього
га
360,5186
1,1200
10,7420
31,7000
639,1312
16,5349

%
0,23
0,00
0,01
0,02
0,42
0,01

1
19
1
8
1
8
13
1
3
1
4
4
16
1
4
3
4

64,2295
388,2646
8,5073
3,1109
4,3000
22,9376
48,5607
1,4459
17,1767
12,8195
8,1444
8,9742
1505,2792
631,9510
752,1646
114,9275
2,6976

0,04
0,25
0,01
0,00
0,00
0,01
0,03
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,98
0,41
0,49
0,07
0,00

х

х

3
4

33433,6026
37,1167

21,77
0,02

2

3,8650

0,00

х

23068,7148

15,02

35392

153578,0000

100,00

х

Джерело: відділ Держкомзему у Новоайдарському районі

Основні землекористувачі земельних ресурсів Новоайдарського району
Сільськогосподарські
підприємства
30,32%

Громадяни, яким надані
землі у власність і
користування
Заклади, установи,
31,43%
організації
0,42%
Підприємства та
організації транспорту,
зв`язку
0,98%

інші
0,03%

Промислові та інші
підприємства
0,03%
Землі запасу та землі, не
надані у власність та
постійне користування
15,02%

Лісогосподарські
підприємства
21,77%
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ЧАСТИНА 6. УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЄЮ
6.1 Органи державної влади і місцевого самоврядування
У Новоайдарском районі система управління територією представлена органами державної влади і органами
місцевого самоврядування.
Державну владу в районі представляє Новоайдарська державна районна адміністрація, повноваження і порядок
діяльності якої визначені законом України «Про місцеві державні адміністрації»(№ 586 - XIV від 09.04.1999 г).
Органи місцевого самоврядування представлені Новоайдарською районною радою, 14 сільрадами і 1
селищною радою. Повноваження органів місцевого самоврядування визначені законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні»(№ 280/97-ВР від 21.05.1997 р.)
Районна рада Новоайдарського району представлена 30 депутатами на чолі з головою районної ради.
Організаційно-адміністративну діяльність здійснює виконавчий  апарат у кількості  20 чол.
До складу виконавчого апарату сільських рад входить від 4 до 6 осіб, в т.ч. сільський голова, секретар,
головний бухгалтер, прибиральниця/кочегар24
Структура апарату Новоайдарської райдержадміністрації25:
Керівництво райдержадміністрації
Апарат райдержадміністрації
− в т.ч. загальний відділ, відділ фінансово-господарського забезпечення, відділ
організаційно-кадрової роботи, юрисконсульт, головний спеціаліст з питань
внутрішньої політики, головний спеціаліст по контролю, державний реєстратор,
головний спеціаліст з мобілізаційної роботи
Фінансове управління
Управління економіки
− в т.ч. відділ соціально-економічного розвитку та цінової політики
Управління агропромислового розвитку
− в т.ч. відділ сільськогосподарського виробництва, відділ фінансово-господарського
забезпечення)
Сектор культури і туризму
Відділ житлово-комунального господарства, регіонального розвитку, містобудування та
архітектури
Управління праці та соціального захисту населення  
Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту
Служба у справах дітей
Відділ освіти
Архівний сектор
Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій
Державний адміністратор
Джерело: розпорядження голови Новоайдарської РДА №125 від 30 березня 2012 р.

4 особи
18 осіб

12 осіб
5 осіб
9 осіб
2 особи
3 особи
22,5 осіб
3 особи
3 особи
3 особи
2 особи
1 особа
1 особа

Таблиця 6.1 Інформація про адміністративний апарат і наявність містобудівної документації в селищних
24
25
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окрім Співаківської, Чабанівської, Бахмутівської, Победівської сільських рад.
Станом на 01.04.2012

Найменування
органу місцевого
самоврядування

Новоайдарська
районна рада

Новоайдарська
селищна рада

Бахмутівська
сільська  рада

Гречишкінська
сільська  рада

Денежниківська
сільська  рада

Дмитрівська  
сільська  рада

Колядівська
сільська  рада

Муратівська
сільська  рада

№

1

2

3

4

5

6

7

8

Муратове,
Капітанове

села Колядівка,
Вовкодаєве

село Дмитрівка

села:Бахмутівка,
Дубове, Царівка,
Деменкове,
Михайлівка
села:Гречишкине,
Путіліне, Окнине,
Безгинове
село
Денежникове

селище
Новоайдар,села:
АйдарМиколаївка,
Маловенделівка

селище
Новоайдар

Населені пункти
ПІБ голови

Сап’янов
Володимир
Федорович
Рудьковська
Олена Іванівна

Дзяба Людмила
Вікторівна

Артемов Сергій
Миколайович

Ларін Іван
Іванович

Щурова Тетяна
Михайлівна

13

7

7

9

9

9

11

20

Кількість
співробітників
виконавського
комітету
всього

Адміністративний апарат

Бабенко
Олександр
Володимирович
Кравченко
Володимир
Олександрович

і сільських радах Новоайдарського району, 2012 р.

12

16

16

12

16

16

30

30

Кількість
депутатів

1968

1979

1993

Генеральний
план

Обласна рада
№6/47 від
24.11.2006

Обласна рада
№6/44 від
24.11.2006

Обласна рада
№24/47 від
25.09.2008

-

Обласна рада
№25/32 від
27.11.2008

Затверджені
межі
населених
пунктів

НПА
«Місцеві
правила
забудови»

с/р від
23.12.1998 №
398

с/р №9/12 від
10.08.2011

с/р №12/2 від
27.01.2012

с/р від
06.07.2007 №
9/1

с/р від
28.12.1999

с/р від
28.12.1998

с/р від
12.11.2008 №
26/4-1

Нормативногрошова оцінка
землі

Наявність містобудівної документації  (так/ні)
( з дати проведення/прийняття документів)
Розмежування
земель
державної і
комунальної
форми
власності
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Новоохтирська
сільська  рада

Олексіївська
сільська  рада

Побєдівська
сільська  рада

Райгородська
сільська  рада

Смолянинівська  
сільська  рада

Співаківська
сільська  рада

Чабанівська
сільська  рада

Штормівська
сільська  рада

9

10

11

12

13

14

15

16

села Штормове,
Переможне,
Петренкове,
Трудове, Ковпаки

села Чабанівка,
Нижній Суходіл,
Гаврилівка,
Олександрівка,
Пурдівка

село Співаківка

село
Смолянинове

селище
Побєда,село
Чистопілля
село Райгородка

села Олексіївка,
Михайлюки

села Новоохтирка,
Степний Яр,
Попасне

Населені пункти

НПА- нормативно-правовий акт

Найменування
органу місцевого
самоврядування

№

Антипова
Світлана
Миколаївна

Горбенко Іван
Іванович

Воронкіна
Валентина
Миколаївна

Пивоваров
Віктор
Миколайович

Мацай
Олександр
Іванович
Глазунов Юрій
Якович

Драгін Олексій
Вікторович

Баклан Віктор
Андрійович

ПІБ голови

4

7

7

7

10

9

9

7

Кількість
співробітників
виконавського
комітету
всього

Адміністративний апарат

16

12

12

16

16

12

16

16

Кількість
депутатів

1968

1961

Генеральний
план

Обласна рада
№28/98 від
17.04.2009

Обласна
рада
№8/21 від
27.06.2003
Обласна рада
№24/46 від
25.09.2008

Обласна
рада
№7/16 від
27.12.2006
Обласна рада
№26/46 від
29.01.2009
Обласна рада
№8/20 від
27.06.2003

Обласна рада
№6/45 від
24.11.2006

Затверджені
межі
населених
пунктів

НПА
«Місцеві
правила
забудови»

с/р від
08.11.2006 №
26/11

с/р від
30.07.2007 №
8/6

с/р від
17.09.2007 №
10/2

с/р від
27.12.2004 №
14/12
с/р від
31.03.2004 №
10/17

с/р №11/3 від
05.03.2011

с/р №8/1 від
05.08.2011

с/р від
25.12.2006 №
8/1

Нормативногрошова оцінка
землі

Наявність містобудівної документації  (так/ні)
( з дати проведення/прийняття документів)
Розмежування
земель
державної і
комунальної
форми
власності
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6.2 Комунальні підприємства району
Таблиця 6.2 Підприємства Новоайдарського району Комунальної форми власності, що надають послуги
мешканцям району
Комунальне підприємство (повна
Перелік послуг
Місце розташування
назва)
1
Новоайдарське     районне
технічна інвентаризація,
смт.Новоайдар,
комунальне підприємство
паспортизація,оцінка житлових і
вул. Кірова,1
технічної   інвентаризації
нежитлових об’єктів, нерухомого
майна, інженерних  споруд, мереж,
водопроводу,каналізації,електричних
станцій,мереж,облік земель,реєстрація
документів про право власності
на житлові споруди і на нежитлові
споруди,видача реєстрових посвідчень
на об’єкти нерухомого майна
технічний нагляд за будівництвом,
смт.Новоайдар,
2
Новоайдарське  районне
комунальне  підприємство  
інжинірингові роботи
вул. Банківська,31
«Райбудзамовлення»
3
РКП «Редакція газети   «Вестник   
видання газети,послуги поліграфічної
смт.Новоайдар,
Новоайдарщины»
діяльності,рекламна діяльність
вул. Леніна,28а
4
Новоайдарська дитяча школа
послуги з навчання дітей і повнолітніх
смт.Новоайдар,
мистецтв
громадян різних видів мистецва
кв.Миру,24
5
Новоайдарський територіальний  
Надання соціальних послуг
смт.Новоайдар,
центр з соціального
малозабезбеченним громадянам
вул.Банківська,31
обслуговування «Надання
соціальних послуг»
6
Новоайдарський комунальний
надання фізкультурно-оздоровчих
смт.Новоайдар,
заклад «Спорт для всіх»
послуг
вул.Банківська,31
7
Новоайдарське РТМО
усі види медичних консультацій,
смт.Новоайдар,
лікування та профілактичної
вул.Пролетарська,20
діяльності,амбулаторно-поліклінічна
та стаціонарно-медична допомога
населення
8
Новоохтирська СЛА
амбулаторно-поліклінічна діяльність
с.Новоохтирка
9
Штормівська СЛА
амбулаторно-поліклінічна діяльність
с.Штормове
10
Олексіїївська СЛА
амбулаторно-поліклінічна діяльність
с.Олексіївка
11
Райгородська СЛА
амбулаторно-поліклінічна діяльність
с.Райгородка,
вул.Нова,1
12
Муратівська СЛА
амбулаторно-поліклінічна діяльність
с.Муратове
13
Смолянинівська СЛА
амбулаторно-поліклінічна діяльність
с.Смолянинове
14
Гречишкинська СЛА
амбулаторно-поліклінічна діяльність
с.Гречишкине
15
Терапевтичне відділення №2
лікування та профілактична діяльність,
с.Новоохтирка
с.Новоохтирки та прилеглі до
медичні консультації, амбулаторнонього побудови
поліклінічна діяльність
16
Царівський ФАП
медичні консультації, амбулаторнос.Царівка
поліклінічна діяльність
17
Маловенделівський ФАП
медичні консультації, амбулаторнос.Маловенделівка
поліклінічна діяльність
18
Михайлюківська СЛА
амбулаторно-поліклінічна діяльність
с.Михайлюки
19
Новоайдарський районний
проводить науково-дослідницьку
смт.Новоайдар, вул.
краєзнавчий музей
роботу,створює при музеї
Пролетарська,7
гуртки,громадські об’єднання
за інтересами з краєзнавчої
тематики,надає методичну допомогу
з питань музейної діяльності для
народних музеїв історії сел. району
20
Новоайдарський районний
надає бібліотечне обслуговування
смт.Новоайдар, вул.
комунальний заклад «Районна
населенню,задовольняє потреби читачів Леніна,25
бібліотека»
у створення при бібліотеці читацьких
об’єднань,клубів за інтересами,надає
платні послуги читачам комерційної
полиці
21
Новоайдарський районний центр
надання психологічних,соціальносмт.Новоайдар, вул.
соціальних служб для сім’ї,дітей та педагогічних,соціальноТельмана,2
молоді
медичних,соціальноекономічних,інформаційних і
юридичних послуг сім’ям,дітям та
молоді
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Комунальне підприємство (повна
назва)
Новоайдарський районний
методичний кабінет

Дитяче-юнацька спортивна школа
(на балансі відділу освіти РДА)
Центр дитячої творчості (на
балансі відділу освіту РДА)
Централізована господарська
група по обслуговуванню
загальноосвітніх шкіл відділу
освіти РДА
Центральна бухгалтерія відділу
освіти (на балансі відділу освіти
РДА)
Новоайдарська школа-гімназія (на
балансі відділу освіти РДА)
Олексіївська школа-гімназія (на
балансі відділу освіти РДА)
Михайлюківська неповна середня
школа(на балансі відділу освіти
РДА)
Колядівська неповна середня
школа(на балансі відділу освіти
РДА)
Вовкодаївська неповна середня
школа(на балансі відділу освіти
РДА)
Муратівська середня школа(на
балансі відділу освіти РДА)
Бахмутівська середня школа(на
балансі відділу освіти РДА)
Чабанівська середня школа(на
балансі відділу освіти РДА)
Смолянинівська середня школа(на
балансі відділу освіти РДА)
Зерносовхозська середня школа(на
балансі відділу освіти РДА)
Гречишкинська середня школа(на
балансі відділу освіти РДА)
Новоохтирська середня школа(на
балансі відділу освіти РДА)
Райгородська середня школа(на
балансі відділу освіти РДА)
Дмитрівська середня школа(на
балансі відділу освіти РДА)
Штормівська середня школа(на
балансі відділу освіти РДА)
Денежниківська середня школа(на
балансі відділу освіти РДА)
Всеукраїнське фізкультурноспортивне товариство «Колос»
агропромислового комплексу
України
Новоайдарський районний
Будинок культури
Народний музей історії
с.Колядівка (на балансі районного
краєзнавчого музею, відділ
районного музею)
Народний музей історії
с.Смолянинове (на балансі
районного краєзнавчого музею,
відділ районного музею)

Перелік послуг

Місце розташування

є науково-методичною установою,
яка здійснює науково-методичне
забезпечення системи загальної
середньої  та дошкільної освіти району,
підвищення кваліфікації педагогічних
працівників
надання фізкультурно-оздоровчих
послуг
послуги з навчання дітей  різних видів
мистецтва

смт.Новоайдар
вул. Кірова, 3

послуги по бухгалтерському обліку для
відділу освіти

смт.Новоайдар,
вул.Кірова,3

навчання дітей та отримання ними
загальної середньої освіти
навчання дітей та отримання ними
загальної середньої освіти
навчання дітей та отримання ними
загальної середньої освіти

смт.Нвооайдар,
вул.Леніна,21
с.Олексіївка

навчання дітей та отримання ними
загальної середньої освіти

с.Колядівка

навчання дітей та отримання ними
загальної середньої освіти

с.Вовкодаєве

навчання дітей та отримання ними
загальної середньої освіти
навчання дітей та отримання ними
загальної середньої освіти
навчання дітей та отримання ними
загальної середньої освіти
навчання дітей та отримання ними
загальної середньої освіти
навчання дітей та отримання ними
загальної середньої освіти
навчання дітей та отримання ними
загальної середньої освіти
навчання дітей та отримання ними
загальної середньої освіти
навчання дітей та отримання ними
загальної середньої освіти
навчання дітей та отримання ними
загальної середньої освіти
навчання дітей та отримання ними
загальної середньої освіти
навчання дітей та отримання ними
загальної середньої освіти
надання послуг у сфері спорту та
фізкультури

с.Муратове

надання послуг у сфері культури,
відпочинку та розваг
проводить науково-дослідницьку
роботу,створює при музеї
гуртки,громадські об’єднання
за інтересами з краєзнавчої
тематики,надає методичну допомогу
проводить науково-дослідницьку
роботу,створює при музеї
гуртки,громадські об’єднання
за інтересами з краєзнавчої
тематики,надає методичну допомогу

смт.Новоайдар
вул.Леніна,25
с.Колядівка

смт.Новоайдар,
смт.Нвооайдар,
вул.Леніна,21
смт.Новоайдар,
вул.Кірова,3

с.Михайлюки

с.Новоайдар
с.Чабанівка
с.Смолянинове
с.Побєда
с.Гречишкине
с.Новоохтирка
с.Райгородка
с.Дмитрівка
с.Штормове
с.Денежникове
смт.Новоайдар

с.Смолянинове
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Комунальне підприємство (повна
назва)
Чотирикімнатна квартира
Новоайдарська телерадіокомпанія
«Айдар»

49

Адміністративна будівля та гаражі
Новоайдарської районної ради
50
Адміністративна будівля та гаражі
(на балансі АПК)
51
Приміщення для територіального
центру
52
Комунальна установа «Трудовий
архів Новоайдарського району»
53
Адмінбудівля кабінету
методичної роботи інших заходів
у сфері народної освіти при
відділі освіти Новоайдарської
райдержадміністрації
Джерело:Новоайдарська районна рада

Перелік послуг

надання послуг у сфері радіомовлення
та телебачення

Місце розташування
зняли службовий
статус №2/28 від
20.12.2010 року
тимчасово не
працює
смт.Новоайдар,
вул.Леніна,28а
смт.Новоайдар,
вул.Пролетарська,2
смт.Новоайдар,
вул.Банківська,31
см.Новоайдар,
кв.Миру,8а
смт.Новоайдар,
вул.Банківська,31
смт.Нвооайдар,
вул.Банківська,31

6.3 Бюджет району
Зведений бюджет Новоайдарського району включає 16 самостійних бюджетів, у тому числі 1 районний бюджет,
1 - селищний бюджет та 14 сільських бюджетів.
Загальне виконання бюджетів по доходам за 2010 рік дорівнює  14325,952 тис. грн., що складає 111,3 % від
затвердженого з урахуванням змін плану. З 16 бюджетів не виконали планові показники по доходам 5 сільських
бюджетів – Гречишкинський, Муратівський, Новоахтирський, Смолянинівський та Співаківський; та 1 селищний
бюджет – Новоайдарська селищна рада.
Виконання доходної частини по зведеним бюджетам виглядає наступним чином:
− районний бюджет – 117,5%;
− селищні бюджети  -- 99,3%;
− сільські бюджети – 109,1%.
Виконання видаткової частини за 2010 рік, не враховуючи  міжбюджетні трансферти , склало 49731,724 тис.
грн.    З 16 бюджетів району жоден не виконав планові показники по видатках.
Районний бюджет було виконано на 97,3%, селищний бюджет – на 96,4%, сільські бюджети – 90,6%.
При виконанні видаткової частини бюджету враховувалися наявні залишки коштів на котлових рахунках
відповідних бюджетів, пріоритетність здійснення видатків – в першу чергу на погашення заборгованості з
виплати заробітної плати та інших захищених статей видатків.
Районний бюджет складається з власних надходжень загального, спеціального фонду та міжбюджетних
трансфертів.
До спеціального фонду з урахуванням коштів, одержаних із загального фонду до бюджету розвитку надійшло
4065,575 тис. грн.
У 2010 році у повному обсязі профінансовані: дотація вирівнювання з державного бюджету (27808,900 тис.
грн.), додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів
(133,500 тис. грн.) Субвенція загального фонду з державного бюджету надійшла в обсязі 9151,2 тис. грн., що
при плановому завданні   9954,570 тис. грн. складає 91,9 % виконання.
Районний бюджет за 12 місяців 2010 року здійснювався у відповідності з вимогами Бюджетного Кодексу
України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік”.
6.4.Партнери по розвитку
Новоайдарський район має досвід співпраці  с всеукраїнськими та міжнародними організаціями.
На території району у 2001-2003 роках працював проект TAСIS щодо створення консультаційних центрів
підтримки приватних господарств та проект БІЗПРО щодо збільшення кредитного фонду.
У 2005-2008 рр був досвід реалізації інфраструктурних проектів з Українським Фондом Соціальних Інвестицій
щодо покращення об’єктів соціальної інфраструктури.
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З 2010-2015 роки реалізовується проект щодо підвищення рівня життя та добробуту мешканців сільської
місцевості та впровадження громадських ініціатив самоорганізації населення в рамках технічної допомоги з
міжнародної благодійної Фундації «Хайфер Прожект Інтернешнл».
Також буди реалізовані проекти в рамках Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування:
− «Штормівський навчально – виробничий бізнес – центр»
− «Інноваційний підхід використання нежитлових приміщень для створення пекарні в селі Муратово».
Представники Новоайдарської РДА та органів місцевого самоврядування приймали участь в учбових програмах
та навчальних візитах, що організовували ГО «Слобідський селянський розвиток»,                                      ГО «Східноукраїнський
центр громадських ініціатив», ГО «Асоціація підтримки розвитку місцевого самоврядування».
З 2012 року Новоайдарський район працює з проектом ЄС\ПРООН «Місцевий розвиток,орієнтований на
громаду - 2». Угоди про партнерство між Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй були підписані з
Бахмутівською, Гречишкинською, Денежниківською, Штормівською сільськими радами.
В 2012 році був підписаний меморандум про партнерство між Новоайдарською державною адміністрацією та
ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону».
6.5 Представлення Новоайдарського району в мережі Інтернет
Активні сайти станом на 10.05.2012 р., знайдені за допомогою пошукової системи Google, з ключовими словами
пошуку «Новоайдар», «сільські ради»
http://naydar.org.ua/news.php,  
http://ru.wikipedia.org/wiki/Новоайдарский_район,
http://rieltor.lg.ua/novoajdar/houses-sale/?ncrnd=4304,
http://www.ua-region.com.ua/36369366,
6.5.1 Офіційні сайти органів державної влади і місцевого самоврядування
http://ndar.loga.gov.ua/,
http://ndar.loga.gov.ua/dsoviet/others/
http://denezhnikovo.at.ua/load/reglament_denezhnikivskoji_silskoji_radi_shostogo_sklikannja/1-1-0-2,
6.5.2 Офіційні сайти установ освіти, охорони здоров’я і дозвілля
https://proftekhosvita.org.ua/uk/establishment/detail/novoajdarskyj-profesijnyj-agrarnyj-litsej/,
http://pohodushki.org/ru/places/novoaydar-mutton-foreheads,
6.5.3 Сайти приватних компаній, комерційних установ
http://companies.kompass.ua/ru/UA130338/новоайдарский-элеватор.html,
http://companies.kompass.ua/ru/UA130802/новоайдарская-птицефабрика-оао.html,
http://www.spr.ua/novoaydar-i-novoaydarskiy-rayon/redan-agropromishlennoe-predpriyatie-zao.html,
http://luganskaya-obl.prom.ua/c164153-gp-novoajdarskoe-lesoohotniche-hozyajstvo.html,
http://www.spr.ua/novoaydar-i-novoaydarskiy-rayon/novoaydarskiy-zavod-kombikormov-ooo.html,
6.5.4 Неофіційні сайти про район, приватні блоги
http://naydar.org.ua/news.php  
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Умови життя

Місце
розташування
та комунікації
Населення

−
−

−
−

−
−

−
−
−
−

−
−

−

−

−

−
−
−
−

район знаходиться у географічному центрі Луганської області
добре розвинене сполучення з мм. Луганськ, Сєвєродонецьк, Харьків
є залізничне сполучення, станція
населення дружне, громадою спільно відзначаються свята (День селища,
Новий рік, День Перемоги)
багатонаціональне населення (українці, росіяни, вірмени, лемки, гагаузи та
інші), етнічні конфлікти відсутні;
багато творчих колективів та людей (5 колективів мають відзнаку «народний»,
34 майстри образотворчого мистецтва);
є громадські організації (31 ГО), є досвід створення   сільськогосподарських
кооперативів (4 СОК в с.Чабанівка, с. Денежникове);
в с. Денежникове є Стратегія розвитку села;
населення має досвід самоорганізації, участі у міжнародних проектах (ЄС/
ПРООН, УФСІ, Хайфер)
клімат добрий, екологічно чистий район;
села газифіковані (27 сіл мають централізоване газопостачання);
в селах району є ФАПи (12 од.) амбулаторії (10 од.), районна лікарня;
в селах є загальноосвітні школи (16 од.), рівень охвату дітей шкільною освітою
- 100%;
в деяких селах є дитячі садочки (в Новоайдарі та 8 селах);
в селах є будинки культури, є центр дитячої творчості, дитяча школа мистецтв,
Дитячо-спортивна школа;
в місцевих клубах організовують дискотеки, концерти.
є місця для спорту (1 стадіон,  10 футбольних полів), є власна доросла футбольна
команда (с. Бахмутівка);
є місця для відпочинку  («Будинок мисливця», біля с. Смоляниново);
в селі Денежникове відбувається експеримент із централізованим збором
пластикового сміття;

невелика кількість населення (25,8 тис. осіб);
молодь покидає селища, їде до міста на навчання,
працевлаштування,
там і залишається;
смертність перевищує народжуваність;
в села переселяються люди з промислових міст
(Сєвєродонецька, Луганська),
їх важко  залучити до життя села;
багато байдужих людей;
є перепади напруги в електромережі;
проблеми з утриманням полігону ТПВ;
низький рівень охвату дітей дошкільною освітою (48,1%
дітей навчались у дитячих садках);
незадовільна якість освіти в ЗОШ району (за результатами
ВНО район посідає 17 місце серед 29 міст і районів області);
мало місць для організації дозвілля для дітей і молоді,
дитячих майданчиків та спортивного залів;
незадовільне вуличне освітлення;
об’єкти соціальної сфери не мають всередині приміщень
туалетних блоків, каналізаційні системи в поганому стані, у
житлових будинках використовуються вигрібні ями;
заклади соціальної сфери потребують ремонту та
оновлення технічного обладнання (будинки культури);
вартість житла – зависока для молодих сімей (будинки в
селі коштують від 10 тис. грн. у Штормове,  80 тис. грн - в с
Денежникове, 25 тис. дол. – смт Новоайдар)
відсутність дротового Інтернету в селах району (є тільки
телефонний, мобільний);
в селах немає комбінатів з побутових послуг
(парикмахерської, ремонту взуття та ін.), бані;
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дороги в поганому стані
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СВОТ-АНАЛІЗ НОВОАЙДАРСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Підготовлений за результатами виїзних зустрічей в селах Денежнікове, Штормове, Бахмутівка, Гречишкино,
смт Новоайдар та аналітичного звіту від 30.07.2012
Сильні сторони
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Ресурси

Розвиток
бізнесу

Працевлаштування
і доходи
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земельні ресурси (є землі запасу промислового призначення, 15% території  є
землями запасу);
джерела питної води;
озера, р. Айдар (багато риби  - сом, щука та ін.).
4 мисливські лісництва (мисливська фауна – кабан, косуля, фазан);
ліс (37 тис. га, 24,1 % території району), природоохоронного та рекреаційного  
призначення – 1,06% території району;
геологічний пам'ятник "Баранячі лоби", є урочища та заказники;
наявні родовища піску та глини;
видані ліцензії на видобуток природного газу, нафти (с. Смолянинове,
с.Чабанівка);

в районі працюють 27 сільськогосподарських підприємств, 43 фермерських
господарств, спеціалізуються на рослинництві (зернові та технічні  (соняшник)
культури та тваринництві;
на території району працюють підприємства переробної промисловості
(«Редан», «Айдар-Борошно», «Агротон», у Новоайдарському лісництві – є цех
з переробки деревини);
ДП «Новойдарське лісомисливське господарство» займається розведенням
декоративних рослин (туя, ялівець, гібіскус і т.п.);
фермерські господарства надають посильну благодійну допомогу громаді;

населення зайняте на особистих господарствах і земельних ділянках («кожен
в селі має землю та можливість здійснювати на ній якусь діяльність»),
технікою обробляти землю допомагають фермери;
в с Денежнікове організовано 2 кооперативи (один - за допомогою Фонду
Хайфер)

Сильні сторони
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низький рівень доходів населення;
відсутність вільних робочих місць, багато безробітного
населення («практично роботи в селі на має, від
присадибних господарствах мало прибутку, молоко дуже
дешево скуповують –  до 2-х рублів за 1 літр…»);
населення виїжджає з району працювати до великих міст;
середня заробітна плата нижча за загальнообласний  
показник (1856 грн – у Новоайдарському районі, 2742 грн.
– по Луганській  області)
у сільськогосподарських підприємствах і фермерах
практично відсутня переробка власної продукції, продукція
реалізується тільки в межах області;
експорту діяльність здійснювало тільки ДП «Новойдарське
лісомисливське господарство» до 2011 року (деревина);
не має співпраці між громадами району та компанією
«Агротон»                    (с. Денежникове, с. Штормове);
малі підприємства, в основному  працюють в сфері торгівлі;
зі сторони контролюючих органів є тиск на підприємців;
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Можливості:
громади району будуть працювати над поліпшенням соціально-побутових умов і активізації
населення з Проектом ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду
на національному рівні створений «Фонд регіонального розвитку» (пост. КМУ від
04.07.2012)
на національному рівні відбувається реформування медичної галуззі;
є державна підтримка розвитку сільськогосподарських підприємств (Закон України «Про
державну підтримку сільського господарства України»)

_

Загрози
-            Адміністративно-територіальна реформа
             (об’єднання Старобільського і Новоайдарського
             районів)

1
Станом на 01.01.2012 року
2
Дані наведено з урахуванням фермерських господарств та статистичної інформації по фізичних особахпідприємцях. Джерело – державна служба статистики, http://www.ukrstat.gov.ua/
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