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ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ СУМЩИНИ СТАНЕ КРАЩИМ,
ЯКЩО ОБ’ЄДНАЄМО ЗУСИЛЛЯ

 

 
Шановні представники органів місцевого самоврядування!

 
Вихід цього номера «Вісника Сумської обласної ради» припав на час, коли

минає сто днів з проведення першої сесії обласної ради шостого скликання, на
якій було обрано керівництво ради, прийняті перші рішення новообраними
депутатами. 

Безумовно, сто днів – не той період, за який можна було б звітувати
масштабними  результатами в роботі. Та скажу відверто: це був час напруженої і
злагодженої роботи депутатського корпусу, працівників органів місцевого
самоврядування всіх рівнів. Разом з місцевими адміністраціями нам вдалося
зробити глибокий аналіз стану справ в усіх галузях, визначити найслабші місця,
намітити конкретні заходи для реанімації ситуації. Ми переконалися, що лише
разом, спільними зусиллями депутатів, органів виконавчої влади та громадськості
зможемо забезпечити краще життя наших земляків, закласти надійну основу
успішного розвитку місцевих територій.

Вважаю, що на виборах, які відбулися 31 жовтня 2010 року, жителі області
віддали свої голоси за найдостойніших представників громади. Фаховий склад
депутатського корпусу обласної, міських, районних, сільських та селищних рад
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досить сильний. У переважній більшості і головами рад стали компетентні,
досвідчені і наполегливі в досягненні поставленої мети люди. В цьому ще раз
переконують і публікації «Вісника», якого ви тримаєте в руках. Про окремих
депутатів, голів, про їхній досвід йдеться в цьому випуску видання, про інших
будуть розповіді в наступних номерах.

Як голова обласної ради високо ціную той факт, що депутатами стали
досвідчені керівники промислових підприємств: В’ячеслав Романов – генеральний
директор ВАТ «Сумське НВО ім. М.В.Фрунзе», Володимир Демура – голова
правління ВАТ «Горобина», Володимир Криштоп – директор Сумської дирекції
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», Віктор
Чигринець – начальник обласного управління лісового господарства, Григорій
Кирик – президент концерну «Укрросметал», Євген Чернов – директор
шосткинського казенного заводу «Імпульс» та інші. Всі вони працюють з повним
навантаженням, забезпечують роботою і заробітною платою трудові колективи,
активно наповнюють коштами місцеві бюджети. В галузі агропромислового
комплексу ефективно трудяться Володимир Зубко – директор приватного
сільськогосподарського підприємства «Комишанське» Охтирського району,
Олексій Картавий – директор ПрАТ «Агрофірма «Мрія» Конотопського району,
Григорій Поляков – директор ВКФ «Агропромцентр», Валерій Волков – голова
правління СГК «Ярославна» Путивльського району.

Сферу охорони здоров’я гідно представляють у обласній раді визнані фахівці:
Ганна Богданова – заступник головного лікаря обласної дитячої клінічної лікарні,
Лілія Неофітна – головний лікар другої обласної психіатричної лікарні, Петро
Павлюк – начальник головного управління охорони здоров’я
облдержадміністрації. В освітянській галузі добре відомі імена депутатів Анатолія
Васильєва – ректора Сумського державного університету, Анатолія Єпіфанова –
ректора Української академії банківської справи, Олександра Курка – ректора
Глухівського національного педагогічного університету ім. О.Довженка,
Олександра Удодіка – директора Лебединського медичного училища ім. професора
М.І.Сітенка та інших.

Чимало в списку депутатів прізвищ успішних підприємців, керівників і
спеціалістів середньої ланки.  Більшість з названих депутатів обрана в
мажоритарних округах. Їх добре знають виборці, довіряють відстоювати в
обласному «парламенті» їхні інтереси. Обранці ж в свою чергу обізнані з
проблемами «місцевого масштабу», що дозволяє їм компетентно вирішувати
питання жителів села, району на обласному рівні.

Саме такі ділові якості кожного намагалися ми врахувати при формуванні
постійних комісій. Адже віддача цих структурних утворень має бути значно
більшою. Комісії не можуть бути статистами в підготовці питань на сесії. Вони
зобов’язані глибоко вникати в будь-яку проблему, знаходити причини її з’явлення
і пропонувати ефективні шляхи її розв’язання.  В цьому напрямку  й працюють
постійні комісії. Скажімо, ще не прийнята програма «Молодь Сумщини», але та
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кропітка робота над її проектом у комісіях переконує – молодіжні проблеми
вдасться вирішити. Комплексна програма, яка незабаром буде прийнята на сесії
облради, стане важливою частиною Стратегії розвитку Сумщини до 2015 року.
Подібним чином плануємо вирішувати проблеми в медичній, освітній галузях, у
системі агропромислового комплексу.

Щоб намічене вдалося реалізувати, прагнемо підвищити відповідальність
кожного депутата. Хочемо, щоб він активно працював не лише в постійних
комісіях, на пленарних засіданнях ради, а й у повсякденному житті – серед
виборців, сповна виконував свою передвиборчу програму. Ділова, консолідуюча
позиція депутатів має відіграти об’єднуючу роль у суспільстві. Є вже позитивні
напрацювання в цьому напрямку. Нещодавно відбулися перевибори громадської
ради при облдержадміністрації. Її очолив депутат Володимир Демура. Чільне місце
в керівних органах її також відведено депутатам. Головою обласної ради
профспілок знову обрана Валентина Єсепчук, людина, яка вболіває за громадські
справи, наполегливо відстоює інтереси жителів краю, належно співпрацює з
органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Новим керівником
регіонального відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад у
Сумській області обрана Надія Масалітіна, Садівський сільський голова, що в
Сумському районі. Сподіваюся, що з її приходом, з нашою допомогою ця
громадська організація запрацює результативніше.

Представників перерахованих громадських формувань в обов’язковому
порядку будемо запрошувати на сесії, засідання профільних постійних комісій з
тим, щоб вони брали активнішу участь у обговоренні проектів наших рішень,
вносили свої пропозиції. Як голова ради обіцяю, що жодна ділова пропозиція
громадськості не залишиться поза увагою депутатів.

Намагаємося вести діалог з усіма політичними силами, з кожною партійною
фракцією. Наша позиція чітка: відійти від політичних питань, а всім, незважаючи
на партійні кольори, пріоритетом у роботі визначити забезпечення стабільного
соціально-економічного розвитку  Сумщини.

При підтримці депутатського корпусу на території області відроджується
промислове виробництво, зокрема, цукрова та хімічна галузі, агропромисловий
комплекс, впорядковуються сільські території. Переконавшись у позитивних
змінах, все сміливіше та з більшим бажанням у регіон приходять інвестори.

Можна впевнено прогнозувати, що ми стоїмо на порозі радикальної реформи
організації місцевого самоврядування. Час вимагає законодавчого визначення
статусу територіальної громади, встановлення права органів місцевого
самоврядування всіх рівнів мати свої виконавчі комітети, чіткішого розподілу сфер
компетенції та повноважень між органами місцевого самоврядування різного рівня
та органами державної влади. А тому прийняття нового Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», безумовно, стане суттєвим кроком на шляху
зміцнення правової основи місцевого самоврядування.

Враховуючи обмежені можливості місцевих бюджетів, перед сільськими
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територіальними громадами постійно постає питання пошуку шляхів залучення
додаткових фінансових ресурсів для інвестування коштів у розбудову соціальної
інфраструктури. Одним із можливих напрямків цієї роботи є участь громад у
різноманітних грантових програмах. Позитивний досвід є. Про нього йдеться в
окремих публікаціях цього «Вісника». Рівень життя в сільській місцевості
характеризується не тільки низькими доходами, а й незадовільним станом
соціальної інфраструктури – надання медичних та освітніх послуг, забезпечення
населення якісною питною водою і таке інше. Розв’язання цих питань, як
підтверджує досвід, можливе за умови активного залучення самих громад до
вирішення власних проблем і, перш за все, до визначення пріоритетів власного
розвитку. В реалізації цього ми будемо максимально сприяти і допомагати. Адже
діяльність тих громад, що зробили реальні кроки до поліпшення якості життя, є
прикладом для інших. У майбутньому вони стимулюватимуть до активнішого
залучення зовнішніх інвестицій саме на рівень сільської територіальної громади.
Цю роботу потрібно продовжувати, а про її результати, сподіваюся, працівники
представницької гілки влади області дізнаються з наступних випусків «Вісника
Сумської обласної ради».

Щоб наше спільне з вами видання було змістовнішим,  повніше
наповнювалося актуальними інформаційними матеріалами, пишіть нам, діліться
власним досвідом, розповідайте про кращих депутатів, голів рад, про вміння
долати тимчасові проблеми та негаразди.

 
З повагою
 

                                                          Геннадій МИХАЙЛЕНКО,
голова Сумської обласної ради 

 

ПРЕЗИДІЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ – ДОРАДЧИЙ ОРГАН

Відповідно до статті 57 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні” рішенням другої сесії обласної ради 
утворено президію облради та затверджено Положення про неї.

 

Президія є дорадчим органом ради, який розглядає та попередньо готує
узгоджені пропозиції і рекомендації з усіх питань, що передбачається внести на
розгляд ради.

До складу президії обласної ради ввійшли: голова ради, перший заступник,
заступники голови, голови постійних комісій ради, керівники депутатських груп
та фракцій.
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Уже відбулося кілька засідань президії. Їх провів  голова обласної ради
Геннадій Михайленко. Депутатами розглянуто важливі питання організації
діяльності обласної ради. Всі рішення прийняті більшістю голосів. Всі рішення
президії, хоч і носять рекомендаційний характер, оформлені протоколом та
підписані головою обласної ради.

Організаційне, матеріально-технічне та юридичне забезпечення діяльності
президії здійснює виконавчий апарат обласної ради.

 
Склад президії обласної ради шостого скликання 

 
№ 
з/п Прізвище, ім’я по батькові Посада 

1 Михайленко  
Геннадій Володимирович 

голова обласної ради 

2 Бояринцев  
Олег Анатолійович 

перший заступник голови облради 

3 Ребенко  
Іван Максимович 

заступник голови обласної ради 

4 Толбатов  
Валерій Миколайович 

заступник голови обласної ради 

5 Коновалов  
Олександр Олександрович 

голова постійної комісії з питань бюджету, 
соціально-економічного розвитку та 
інвестиційної політики 

6 Ладика  
Володимир Іванович 

голова постійної комісії з питань 
агропромислового комплексу та 
соціального розвитку села 

7 Трофименко  
Микола Олексійович 

голова постійної комісії з питань 
промисловості, енергетики, транспорту, 
зв’язку, розвитку підприємництва та 
енергозбереження 

8 Швець  
Світлана Олексіївна 

голова постійної комісії з питань житлово-
комунального та дорожнього 
господарства, будівництва, архітектури та 
надзвичайних ситуацій 

9 Богданова  
Ганна Валентинівна 

голова постійної комісії з питань охорони 
здоров'я, материнства, дитинства, прав 
жінок та соціального захисту населення 

10 Васильєв  
Анатолій Васильович 

голова постійної комісії з питань освіти, 
науки, культури, туризму, спорту та 
молодіжної політики 

11 Токар  
Володимир Миколайович 

голова постійної комісії з питань 
земельних та водних ресурсів, 
використання надр,  екології, довкілля та 
лісового господарства 
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12 Пуд  
Сергій Олександрович 

голова постійної комісії з питань 
управління комунальною власністю та 
приватизації     

13 Дорошенко  
Геннадій Володимирович 

голова постійної комісії з питань розвитку 
місцевого самоврядування, 
територіального устрою, депутатської 
діяльності,  регламенту, законності та 
правопорядку, зв’язків з громадськістю і 
інформаційної політики 

14 Демура  
Володимир Олексійович 

керівник фракції Партії регіонів 

15 Дрига  
Володимир Олександрович 

керівник фракції ВО «Батьківщина» 

16 Клочко  
Микола Олексійович 

керівник фракції політичної партії  
«Фронт змін»  

17 Поляков  
Григорій Михайлович 

керівник фракції Компартії України 

18 Сіденко  
Дмитро Євгенович 

керівник фракції політичної партії  
«Сильна Україна» 

19 Гончарук  
Володимир Станіславович 

керівник депутатської групи «Сумщина» 

 

ОБЛАСНА РАДА: СТАТУС ПОСТІЙНИХ
КОМІСІЙ ПІДВИЩУЄТЬСЯ

 

Керівництво обласної ради шостого скликання особливу увагу
приділяє діяльності постійних комісій. «Необхідно підвищити не
лише статус цих органів, а й відповідальність за стан справ на
території області, – говорив на пленарному засіданні другої сесії
облради, що відбулося 3 грудня 2010 року, керівник найвищого
представницького органу Сумщини Геннадій Михайленко. – Постійні
комісії мають не просто вивчати та попередньо розглядати
питання, що належать до їх відання, а й пропонувати досить
конкретні, виважені проекти рішень для прийняття депутатським
корпусом на сесіях, усунення виявлених недоліків, здійснювати
постійний контроль за виконанням рішень ради».

 

Виконуючи вимоги голови облради, учасники пленарного сесійного засідання
при утворенні та обранні постійних комісій обласної ради шостого скликання
намагалися врахувати кількісний, персональний та фракційний склад кожної з
дев’яти запропонованих комісій. При їх формуванні дотримувався принцип
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пропорційного представництва в
кожній комісії депутатських
фракцій з урахуванням бажання
депутатів працювати у
відповідній комісії, їхньої
фахової підготовки та
професійного рівня.

Кандидатури на посаду
голів постійних комісій були
запропоновані головою облради.
Заступники голів та секретарі
постійних комісій були обрані на
першому засіданні постійних
комісій за пропозиціями їх голів.

На тій же другій сесії
облради депутати затвердили і Положення про постійні комісії обласної ради
шостого  скликання.

Всі новостворені комісії розпочали активно працювати. На своїх засіданнях
вони за дорученням обласної ради, голови ради, першого заступника, заступників
голови ради та за власною ініціативою готують висновки та рекомендації з
найважливіших питань життєдіяльності краю. Особлива увага приділяється
розгляду проектів бюджету і програми соціально-економічного та культурного
розвитку території, інших цільових програм, звітів про їх виконання. Попередньо
розглядаються кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження,
призначення або погодження радою. Здійснюється контроль за виконанням рішень
обласної ради, власних рішень і рекомендацій. Кожна комісія працює згідно з
планом роботи, що складається на півріччя, затверджується на засіданні комісії
та погоджується з головою обласної ради. Уже відбулося й кілька виїзних засідань
комісій.  

У засіданнях постійних комісій, як правило, беруть участь з правом дорадчого
голосу депутати, які не входять до складу відповідної комісії,  народні депутати 
України, посадові особи виконавчого апарату ради та облдержадміністрації. З
правом дорадчого голосу на засіданнях комісій працюють і запрошені керівники
та представники установ, організацій,  підприємств, фахівці, вчені, представники
громадськості, представники органів місцевого самоврядування, державної
виконавчої влади, контролюючих та правоохоронних органів, засобів масової
інформації.

Організовує роботу кожної постійної комісії, головує на засіданні, підписує
протоколи та рішення постійної комісії її голова. Він же організовує підготовку
необхідних матеріалів на засідання та дає відповідні доручення членам комісії.

Після утворення постійних комісій обласної ради не минуло ще й трьох
місяців. Та аналіз їхньої роботи вже переконує: вони стають важливим підрозділом,
без якого неможлива ефективна робота будь-якого органу місцевого
самоврядування.

Засідання постійної комісії з питань бюджету,
соціально-економічного  розвитку

та інвестиційної політики.
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СКЛАД
постійних комісій обласної ради шостого скликання

 
№ 
з/п 

Кіль-
кість Назва комісії Голова комісії 

Заступник 
(заступники) голови 

комісії 
Секретар 
комісії Члени комісії 

1 14 

З питань бюджету, 
соціально-
економічного 
розвитку та 
інвестиційної 
політики 

Коновалов О.О. 
(ПР) 

Березін М. Я. (ПР) 
Поляков Г.М.(КПУ) 

Гончарук В.С. 
(Бат.) 

Єпіфанов А.О.(ПР) 
Картавий О.О.(ПР) 
Кирик Г.В. (ПР) 
Клочко М.О.(ФЗ) 
Линник А.І.(ПР) 
Сітак О.М.(ПР) 
Телющенко І.Ф.(ППіП) 
Чернов Є.Д.(ПР) 
Чернявський В.І.(ПР) 
Чмирь Ю .П.(ПР) 

2 12 

З питань 
агропромислового 
комплексу та 
соціального 
розвитку села 

Ладика В.І. (АПУ) Зубко В.І.(ПР) 
Сенько В.В.(Бат.) 

Свірський Г.А. 
(ПР) 

Волков В.В.(ПР) 
Гримайло В .І.(Бат.) 
Загурський О.В.(Бат.) 
Купрейчик І.В.(ФЗ) 
Мельник В. І.(ПР) 
Салманов А.Ф.(ПР) 
Сіденко Д.Є.(СУ) 
Часник М.Г.(Бат.) 

3 11 

З питань 
промисловості, 
енергетики, 
транспорту, 
зв’язку, розвитку 
підприємництва та 
енергозбереження 

Трофименко М.О. 
(РМ) 

Бистрицький М.Я.(ПР) 
Криштоп В.М.(ПР) Марюха В.І.(Бат.) 

Гонор С.В.(ФЗ) 
Грінцов В.І.(ПР) 
Лисенко В.І.(Бат.) 
Романов В.В.(ПР) 
Тимошенко В.М.(Бат.) 
Ткаченко Г.О.(ПР) 
Хярм В.М.(ПР) 

4 8 

З питань житлово-
комунального та 
дорожнього 
господарства, 
будівництва, 
архітектури та 
надзвичайних 
ситуацій 

Швець С.О. (Бат.) Будник О. А.(ПР) 
Єфіменко К.В.(СУ) Деркач М.А.(ПР) 

Вербовик А.М.(ПР) 
Кудін О.А.(Бат .) 
Ляшенко В .М.(КПУ) 
Целуйко А. В.(ПР) 

5 10 

З питань охорони 
здоров'я, мате-
ринства, дитинства, 
прав жінок та 
соціального 
захисту населення 

Богданова  Г. В. 
(ПР) 

Неофітна Л.П.(Бат.) 
Штогрин О.Т.(ПР) 

Поцелуєв В.І.(Бат.) 
 

Богданова І. В.(ПР) 
Довбуш В.П. (ЗУ) 
Доляр Г.Я.(Бат.) 
Літкевич В.М.(ПР) 
Павлюк П.О.(ПР) 
Юденич О.Е.(КПУ) 

6 10 

З питань освіти, 
науки, культури, 
туризму, спорту та 
молодіжної 
політики 

Васильєв А.В. 
(ПР) 

Курок О.І.(ПР) 
Шульга В.П.(Бат.) Сахнюк Г.В.(ФЗ) 

Бендерський М.А.(РМ) 
Данильченко А.М. 
(РМ) 
Грицай С.М.(ПР) 
Меєрович Ю .М.(ПР) 
Сергієнко Н.М.(Бат.) 
Тронь А.В.(ЗУ) 

7 13 

З питань земельних 
та водних ресурсів, 
використання надр,  
екології, довкілля 
та лісового 
господарства   

Токар В.М.  (ФЗ) Слизький С.М.(ПР) 
Федченко В.І.(Бат.) 

Хомутіннік С.П. 
(ПР) 

Голіус М.С.(РМ) 
Дрига В.О. (Бат.) 
Єрмак О.М.(ПР) 
Малік В.В.(Бат .) 
Матвієнко Є. Г.(СУ) 
Мірошніченко М.В.  
(РМ) 
Парамошкін О.Т.(ПР) 
Скопенко В.В.(ПР) 
Чигринець В.П.(ПР) 

8 8 

З питань 
управління 
комунальною 
власністю та 
приватизації     

Пуд С.О(ПР) Демура В.О.(ПР) Лаврик В.І.(РМ) 

Биков Г.М.(ФЗ) 
Винниченко С.А.(ПР) 
Галаєв М.Д.(ПР) 
Лях В.В.(Бат.) 
Макаренко  К.В.(ПР) 

9 10 

З питань розвитку 
місцевого само-
врядування, тери-
торіального уст-
рою, депутатської 
діяльності,  рег-
ламенту, закон-
ності  та право-
порядку, зв’язків з 
громадськістю і 
інформаційної 
політики 

Дорошенко Г.В. 
(Бат.) 

Тєлєтов О.С.(КПУ) 
Цупро О.М.(ПР) 

Пересадько Б.В. 
(ПР) 

Андрусенко М.А.(Бат.) 
Макаренко  В.І.(ПР) 
Полілуй М.В. (Бат .) 
Саєнко О.І.(ПР) 
Скиртаченко А. М. 
(Бат.) 
Удодік О.Д. (ПР) 
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ПРИЙОМ ГРОМАДЯН ДЕПУТАТАМИ
ОБЛАСНОЇ РАДИ – ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 

З метою реалізації депутатських повноважень у виборчому
окрузі та встановлення тісного взаємозв’язку з виборцями, органами
місцевого самоврядування, виконавчої влади, розташованими на
території області, згідно зі статтями 10 і 12 Закону України “Про
статус депутатів місцевих рад”, обласна рада затвердила
Положення про організацію прийому громадян.

 

Затверджено також
розподіл депутатів обласної
ради, обраних від місцевих
організацій політичних
партій у багатомандатному
виборчому окрузі, за містами
і районами області.
Контроль за виконанням
цього рішення сесії від  3
грудня 2010 року покладено
на постійну комісію обласної
ради з питань розвитку
місцевого самоврядування,
територіального устрою,
депутатської діяльності,
регламенту, законності та правопорядку, зв’язків з громадськістю і інформаційної
політики.

Відповідно до затвердженого Положення про організацію прийому громадян
депутатами обласної ради шостого скликання обранець народу розглядає
звернення, які надійшли до нього, пропозиції, заяви і скарги членів територіальної
громади, вживає заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення, веде
регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом громадян.

Прийом громадян депутат, обраний у одномандатному виборчому окрузі,
проводить у своєму виборчому окрузі, а депутат, обраний від місцевої організації
політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі, - в закріпленому районі
чи місті, як правило, у приміщенні районної чи міської ради, а також за місцем
роботи та проживання виборців. За погодженням з органами місцевого
самоврядування визначається день прийому в зручний для громадян час.

У разі необхідності депутати обласної ради можуть проводити прийом
виборців і в інших містах, районах, селах і селищах області за процедурою,

Прийом громадян веде
голова обласної ради Геннадій Михайленко
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передбаченою Положенням.
При проведенні прийому громадян у сільській місцевості районні ради

сприяють депутатам обласної ради, в тому числі по можливості в забезпеченні
транспортними засобами в межах району.

З метою забезпечення своєчасного інформування населення про особистий
прийом громадян депутатом обласної ради та проведення необхідної підготовчої
роботи районні (міські) ради не пізніше, ніж за десять днів до дати прийому
повідомляють про це громадян через місцеві засоби масової інформації та органи
місцевого самоврядування.

Для організації прийому громадян органи місцевого самоврядування
виділяють приміщення. Районні (міські) ради через свої виконавчі органи
забезпечують запис громадян на прийом, попереднє опрацювання суті порушених
питань і підготовку їх до розгляду.

Депутат обласної ради може залучати до організації та проведення прийому
громадян помічників – консультантів, працівників виконавчого апарату районної
(виконкому міської) ради та представника виконавчого апарату обласної ради.

За результатами прийому громадян депутат може направляти одержані ним
пропозиції, заяви і скарги до відповідних органів, підприємств, установ і
організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, якщо вирішення
питань належить до їх повноважень, які зобов’язані розглянути їх у десятиденний
строк та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи
перевірки - дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.

Депутат у межах своїх повноважень здійснює контроль за розглядом
відповідними органами підприємств, установ, організацій незалежно від форми
власності, органами об’єднань громадян надісланих ним пропозицій, заяв, скарг
виборців.

На прохання депутатів виконавчі апарати районних (виконкоми міських) рад
надають допомогу в реєстрації і обліку пропозицій, заяв, скарг, що надходять від
громадян при особистому прийомі їх депутатом, та у здійсненні контролю за
вирішенням порушених питань.

Виконавчі апарати районних (виконкоми міських) рад у триденний термін
передають інформацію до обласної ради, про кількість прийнятих осіб та
порушених питань.

У випадках, коли порушені у зверненнях громадян питання мають законні
підстави бути вирішеними, але залишаються нереалізованими з вини конкретних
керівників, а депутатські звернення до них залишаються без відповідного
реагування, депутат може скористатись правом на депутатський запит.

Районні та міські ради у своїх щотижневих інформаціях заздалегідь
повідомляють обласну раду про визначені дні і години прийому громадян
депутатами обласної ради.

Про роботу, пов’язану з прийомом громадян, розглядом пропозицій, заяв,
скарг, депутат інформує виборців у звітах не рідше одного разу на рік відповідно
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до статті 16 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”. Виконавчі
апарати районних (виконкоми міських) рад щоквартально до 10 числа наступного
за кварталом місяця передають до обласної ради узагальнену інформацію про
прийом громадян депутатами обласної ради.

Загальний відділ виконавчого апарату обласної ради щоквартально до 20
числа наступного за кварталом місяця надає узагальнену довідку голові обласної
ради та постійній комісії з питань розвитку місцевого самоврядування,
територіального устрою, депутатської діяльності, регламенту, законності та
правопорядку, зв’язків з громадськістю і інформаційної політики.

Витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень депутатами
обласної ради, проводяться за рахунок коштів загального фонду Сумської обласної
ради.

Депутати обласної ради користуються правом безплатного проїзду на
залізничному, автомобільному транспорті незалежно від форми власності, а також
на всіх видах міського пасажирського транспорту (за винятком таксі).
 

Розподіл депутатів обласної ради шостого скликання,
обраних у багатомандатному виборчому окрузі,
за районами та містами обласного значення
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ДОСВІД ПЕРЕКОНУЄ:
ЗНАЧНУ ЧАСТИНУ МІСЦЕВИХ ПРОБЛЕМ МОЖНА

ВИРІШУВАТИ ЗА КОШТИ ЄС ТА ПРООН
 

Віра ПАВЛОВА, кандидат економічних наук,
начальник відділу аналізу обласних програм та
бюджету виконавчого апарату обласної ради

 

Територіальними громадами Сумщини в ході
реалізації програми ПРООН та Європейського Союзу
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в 2008
– 2010 роках розроблено та впроваджено 49
мікропроектних пропозицій

Враховуючи обмежені можливості місцевих бюджетів, перед сільськими
територіальними громадами постійно постає питання пошуку шляхів залучення
додаткових фінансових ресурсів для інвестування коштів у розбудову соціальної
інфраструктури.

Одним із можливих напрямків цієї роботи є участь територіальних громад у
різноманітних грантових програмах, зокрема, у спільному проекті Європейського
Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».
Цей проект є першим системним досвідом співпраці територіальних громад
області з програмами міжнародної технічної допомоги і розрахований на їх
соціально-економічний розвиток. Адже неналежний рівень життя в сільській
місцевості характеризується не тільки низькими доходами, а й незадовільним
станом соціальної інфраструктури. В першу чергу в наданні медичних та освітніх
послуг, забезпеченні населення якісною питною водою та в іншому. Розв’язання
зазначених питань можливе за умови активного залучення самих громад до
вирішення власних проблем і, перш за все, до визначення пріоритетів власного
розвитку.
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Головна мета проекту – створення сприятливого середовища для сталого
довготривалого соціально-економічного розвитку шляхом підтримки місцевого
самоврядування та активізації ініціатив громади.

Пріоритетними напрямками проекту є підтримка мережі первинних пунктів
медичної допомоги, енергозберігаючі заходи, утилізація відходів, впорядкування
систем водопостачання та водовідведення, організація підвезення учнів до місця
навчання, подолання ізольованості населення в сільській місцевості.

Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» розпочав свою
діяльність у Сумській області в лютому 2008 року з підписання угоди про
співпрацю. На сьогодні громадами загалом розроблено та запроваджено 49
мікропроектних пропозицій.

Найбільш активно взялися за реалізацію мікропроектів громади у таких
районах, як Краснопільський (с. Мезенівка – 2 проекти, с.с.Чернеччина, Славгород,
Рясне, Сінне, смт Краснопілля), Середино-Будський (смт Зноб-Новгородське та
м. Середина-Буда – по 2 проекти, с.с.Рожковичі, Очкине, Голубівка) та Сумський
(смт Степанівка, Низи, с.с.Хотінь, Великі Вільми, Северинівка, Бездрик, Токарі).

Найважливішими для населення виявились проблеми поліпшення
водопостачання – 36 відсотків проектів (лише у Липоводолинському районі
завдяки реалізації програми збудовано 18 км водогонів), енергозбереження – 31
% (впровадження енергозберігаючих заходів на об’єктах соціальної сфери),
охорони здоров’я – 22 % (реконструкція чи ремонт 5 ФАПів, 5 амбулаторій).

 
Реалізація проектів відбувалася за рахунок коштів Європейського Союзу,

організацій громад, місцевих бюджетів різних рівнів, приватного сектору.
Відповідно до встановленого механізму не менше, ніж 50% бюджету проекту має
складатися з місцевих внесків, в т.ч. - членів громади (не менше 5%), приватного
сектора, коштів місцевих бюджетів (не менше 45%), а решту коштів надають
донори проекту – ЄС та ПРООН. Цей принцип партнерського включення до
планування став обов’язковою передумовою для одержання таких грантів.

Громада самостійно організує роботу щодо реалізації проекту на всіх етапах,
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починаючи з визначення найбільш актуальної місцевої проблеми і до отримання
кінцевого результату. Таким чином, завдяки вирішенню конкретної проблеми в
самій громаді відбуваються позитивні зміни.

Діяльність тих громад області, що зробили реальні кроки до поліпшення
якості життя, є яскравим прикладом для інших. У  майбутньому їх досвід
послужить поштовху до більш активного залучення зовнішніх інвестицій саме
на рівні сільських територіальних громад.

 

Перелік проектів, реалізованих у межах програми
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»:

Придбання шкільного автобуса в с. Буймер (Тростянецький район),
Реконструкція ФАПу в с. Байрак  (Липоводолинський район),
Будівництво водопроводу в с. Мезенівка (Краснопільський район),
Реконструкція водогону в с. Чернеччина    (Краснопільський район),
Реконструкція водогону в с. Грунь  (Охтирський район),
Ремонт амбулаторії ЗПСМ в с. Славгород (Краснопільський район),
Енергозберігаючі заходи в громадському центрі с.  Яснопільщина
(Липоводолинський район),
Реконструкція амбулаторії ЗПСМ у с. Рясне та придбання медичного обладнання
(Краснопільський район),
Поточний ремонт амбулаторії ЗПСМ у с. Жигайлівка та придбання медичного
обладнання (Тростянецький район),
Реконструкція вуличного освітлення в смт Зноб-Новгородське (Середино-Будський
район),
Заміна вікон і котла опалення в
Пісківській ЗОШ І-ІІІ ст.  
(Буринський район),
Придбання шкільного автобуса в
с. Рожковичі  (Середино-
Будський район),
Капітальний ремонт ФАПу та
придбання  медичного
обладнання в с.  Очкине     
(Середино-Будський район),
Реконструкція ФАПу та
придбання  медичного
обладнання в с.
Голубівка  (Середино-Будський
район),
Заміна вікон в ЗОШ І-ІІІ ступенів
в с.  Хустянка (Буринський

Участь у засіданні координаційної ради з реалізації
проекту «Місцевий розвиток, орієнтований

на громаду» взяли менеджери спільного проекту
ЄС-ПРООН в Україні Джейсінгх Сах та Югеш
Прадхананг. Відразу після засідання відбулося
підписання грантової угоди з громадською
організацією «Довіра» з села Жигайлівка

Тростянецького району.
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район),
Реконструкція водопровідної вежі в с. Яблучне (Великописарівський район),
Реконструкція ФАПу та придбання медичного обладнання в с. Бакирівка 
(Охтирський  район),
Реконструкція ЗОШ І-ІІ ст. в с. Горяйстівка  (Охтирський район),
Енергозберігаючі технології в громадському центрі с. Печини (Тростянецький
район),
Будівництво водогону в м. Середина-Буда (Середино-Будський район),
Реконструкція водогону  в с. Тарасівка (Великописарівський район),
Реконструкція вуличного освітлення в с. Вільне (Великописарівський район), 
Реконструкція вуличного освітлення в смт Велика Писарівка  (Великописарівський
район), 
Реконструкція амбулаторії ЗПСМ та придбання медичного обладнання в с.
Кам’янка (Тростянецький район),
Реконструкція  ФАПу та придбання медичного обладнання в с. Степанівка               
(Буринський район),
Реконструкція сільської лікарської амбулаторії в с. Успенка та придбання
медичного обладнання (Буринський район),
Заміна вікон та дверей в Хотіньському ДНЗ «Струмок» (Сумський район),
Енергозберігаючі технології в ДНЗ с. Великі Вільми (Сумський район),
Реконструкція вуличного освітлення в с. Добрянське  (Великописарівський район),
Реконструкція водогону в с. Микитівка  (Тростянецький район),
Придбання шкільного автобуса в смт Степанівка (Сумський район),
Будівництво водогону в с. Лучка (І черга будівництва) (Липоводолинський район),
Будівництво водогону в с. Побиванка (І черга будівництва) (Липоводолинський
район),
Будівництво І черги водогону в с. Колядинець (Липоводолинський район),
Заміна вікон, підлоги спортивної зали в ЗОШ у с. Довжик (Охтирський район),
Водопостачання житлових будинків по вул. Шкільній та по вул. Сабліна села Сінне
(Краснопільський район),
Будівництво мереж водопостачання по вулицях Набережна та  Перемоги в с.
Чернеча Слобода (І черга будівництва) (Буринський район),
Реконструкція водогінної мережі в с. Северинівка (Сумський район),
Реконструкція водогінної мережі в с. Бездрик (Сумський район),
Енергозберігаючі технології  в ЗОШ у смт Низи (Сумський район),  
Енергозберігаючі технології  в ЗОШ у с. Токарі  (Сумський район),
Будівництво ІІ черги водогону в с. Мезенівка (Краснопільський район),      
Реконструкція вуличного освітлення в смт Краснопілля (Краснопільський район),
Організація збору та вивозу ТПВ у м. Середина-Буда (Середино-Будський район).
 

 



17

З ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ СПІЛЬНОГО ПРОЕКТУ
 

«МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК,
ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ» 

ПРИНОСИТЬ КОРИСТЬ МІСЦЕВИМ ЖИТЕЛЯМ
        

Спільний Проект Європейського Союзу та Програми розвитку
Організації Об’єднаних Націй «Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду» (далі – Проект) ставив на меті створення сприятливого
середовища для сталого соціально-економічного розвитку на
місцевому рівні шляхом самоорганізації та соціальної активізації
громад.

 

Населення Буринського району з 2008 року активно включилося в роботу
Проекту, який надавав змогу підвищити рівень життя в сільських громадах шляхом
комплексного відновлення, ефективного використання та системного управління
базовими об’єктами місцевої інфраструктури. 17.03.2008 від  Буринського району
було подано заявку на участь у Проекті.

Пріоритетними сферами реалізації Проекту в районі стали:       
- охорона здоров’я (підтримка мережі фельдшерсько-акушерських пунктів);
- енергозбереження (енергозберігаючі заходи, збільшення використання

відновних джерел енергії тощо);
- водопостачання.
03.06.2008 прийнято рішення  Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований

на громаду» про відбір Буринського району для співпраці.
Реалізація Проекту проходила в три етапи:
І етап – ознайомчий. На цьому етапі 19.06.2008 підписана угода про

партнерство між Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй, Буринською
районною державною адміністрацією та Буринською районною радою і проведено
семінар-презентацію Проекту для представників сільських громад району.

Заявки на участь у ньому подали 8 сільських рад,  з яких 19.08.2008  Проектом
було відібрано 5 (Воскресенська, Гвинтівська, Степанівська, Успенська та
Хустянська),  до резервної групи включено 3 (Жуківську,  Пісківську,
Чернечослобідську).

З метою якісного впровадження на території району Проекту розпорядженням
голови районної державної адміністрації від 07.10.2008 №447 призначено
відповідального з цих питань. Ним став Віталій Мельник  – начальник управління
економіки райдержадміністрації, який нині працює першим заступником голови
РДА.

17.10.2008 відбулися презентаційні семінари у відібраних сільських радах.
Не всі громади змогли справитися з поставленими перед ними завданнями, тому
Воскресенська та Гвинтівська сільські ради були замінені  резервними –
Пісківською та Чернечослобідською.        
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ІІ етап – організаційний. Протягом лютого-березня 2009 року були утворені
та зареєстровані у встановленому чинним законодавством порядку об’єднання
громадян: «Джерело» в с. Успенка, «Чернечослобідське» в с. Чернеча Слобода,
«Мрія» в с. Хустянка, «Надія» в с. Піски, «Дія» в с. Степанівка, затверджено їх
керівний склад, відкрито рахунки в  банківських установах.

 На виконання тристоронньої угоди про партнерство розпорядженням голови
районної державної адміністрації від 23.03.2009 №101 утворено форум місцевого
розвитку Буринського району, до якого ввійшли представники громад-учасників
Проекту,  керівництво району,  начальники відділів та управлінь
райдержадміністрації, керівники територіальних підрозділів органів центральної
виконавчої влади району. Основною метою діяльності форуму є сприяння
реалізації спільного проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». 

У квітні 2009 року координаторами проекту в Сумській області Олександром
Такулом та Тамарою Харченко проведено тренінги на теми: «Ефективне
управління організацією громади», «Спільне планування» та «Написання
мікропроектної пропозиції».

Всіма об’єднаннями громадян, які взяли участь у Проекті, затверджено плани
розвитку громад, розроблена та виготовлена проектно-кошторисна документація,
затверджені мікропроектні пропозиції та укладено угоди на співфінансування з
Проектом.

ІІІ етап - практичний. Загальна вартість мікропроектів – 1050,5 тис. гривень,
у тому числі за джерелами співфінансування:

- кошти ПРООН – 390,9 тис. гривень;
- обласного бюджету – 193,2 тис. гривень;
- районного 256,6 тис. гривень;
- сільських бюджетів – 25,6 тис. гривень;
- членів громад – 184,2 тис. гривень.
У 2009 році було розпочато та завершено реалізацію соціальних ініціатив

об’єднань громадян сіл Піски та  Хустянка.
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 Мікропроект об’єднання громадян с. Піски «Надія»
«Заміна вікон та котла опалення в Пісківській ЗОШ І-ІІІ ступенів»

Вартість проекту - 164,2 тис. гривень,    у т.ч. за джерелами співфінансування:
- кошти Проекту – 75,0 тис. гривень;
- обласного бюджету – 15,7 тис. гривень;
- районного – 65,0 тис. гривень;
- внесок громади – 8,5 тис. гривень.
Проведено заміну старого опалювального котла на котел типу УКСЗ

потужністю 300 кВт та ККД-85%, що працює на альтернативному паливі (дрова),
і заміну 19 вікон у класних кімнатах на металопластикові.

Мікропроект об’єднання громадян с. Хустянка «Мрія»
«Заміна вікон у Хустянській ЗОШ І-ІІІ ступенів»

Вартість проекту - 100,0 тис. гривень, у т. ч. за джерелами співфінансування:
- кошти Проекту – 49,7 тис. гривень;
- обласного бюджету – 20,3 тис. гривень;
- районного – 18,0 тис. гривень;
- сільського -  7,0 тис. гривень;
- внесок громади – 5,0 тис. гривень;
Проведено заміну 42 вікон на металопластикові.
У 2010 році розпочато та завершено соціальні ініціативи об’єднань громадян

сіл Успенка, Степанівка та Чернеча Слобода.

Мікропроект об’єднання громадян с. Успенка «Джерело»
«Реконструкція системи опалення Успенської сільської дільничної
амбулаторії та придбання медичного обладнання і меблів»

Вартість проекту - 96,9 тис. гривень, у тому числі:
-  ремонтно-будівельні роботи системи опалення та встановлення котла типу

УКСЗ потужністю 50 кВт – 49,4 тис. гривень;

Пісківська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів

Котел у
навчальному

закладі
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- придбання медичного обладнання – 32,8 тис. гривень;
- придбання меблів – 7,1 тис. гривень;
- придбання комп’ютерної та офісної техніки – 7,6 тис. гривень.
За джерелами співфінансування:
- кошти Проекту – 48,2 тис. гривень;
- обласного бюджету – 19,3 тис. гривень;
- районного – 23,6 тис. гривень;
- внесок громади – 5,8 тис. гривень.

Мікропроект об’єднання громадян с. Степанівка «Дія»
«Реконструкція приміщення Степанівського
фельдшерсько-акушерського пункту»

Вартість проекту - 157,1  тис. гривень,  у тому числі:
- реконструкція фельдшерсько-акушерського пункту -  119,7 тис. гривень;
- придбання медичного обладнання  – 32,7 тис. гривень;
- встановлення пандуса – 4,7 тис. гривень.
За джерелами співфінансування:
- кошти Проекту – 78,6 тис. гривень;
- обласного бюджету – 31,7 тис. гривень;
- районного – 38,8 тис. гривень;
- внесок громади – 8,1 тис. гривень.

До реконструкції Після реконструкції

Мікропроект об’єднання громадян с. Чернеча Слобода 
«Чернечослобідське»

 «Будівництво водогону в с. Чернеча Слобода І черга»

Вартість проекту - 240,9 тис. гривень, у т. ч. за джерелами співфінансування:
- кошти Проекту –  80,7 тис. гривень;
- обласного бюджету – 47.6 тис. гривень;
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- районного – 48,1 тис. гривень;
- сільського – 10,0  тис. гривень;
- внесок громади – 54,5 тис. гривень.
Збудовано мережу водопостачання з улаштуванням пожежних гідрантів по

вулицях Набережна та Перемоги  в с. Чернеча Слобода.
           

«Будівництво водогону в с. Чернеча Слобода ІІ черга»

Вартість проекту – 291,4 тис. гривень, у т. ч. за джерелами співфінансування:
- кошти Проекту –  58,7 тис. гривень;
- обласного бюджету – 58,7 тис. гривень;
- районного – 63,0 тис. гривень;
- сільського – 8,6  тис. гривень;
- внесок громади – 102,4 тис. гривень.
Збудовано  центральну магістраль водогону по вулицях Лісова та Набережна

с. Чернеча Слобода Буринського району.
Реалізація соціальних ініціатив громад району завершена у 2010 році, всі

отримані кошти освоєні в повному обсязі. Завершені мікропроекти (об’єкти,
обладнання та ремонтно-будівельні роботи) прийняті на баланс органів місцевого
самоврядування та відділу освіти районної державної адміністрації. 13.01.2011
всім головам об’єднань громадян було вручено Сертифікати завершення
мікропроектів.

Роботи в рамках Проекту будуть проводитися в районі і надалі.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНОГО
І КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

– СПРАВА ВСІЄЇ ГРОМАДИ
 

Моє рідне село колискове,
 Дивовижний, чаруючий світ.

Я його не забуду ніколи,
Моє рідне село завжди в серці моїм.

 

Прекрасна Князівська земля!
Край, який багатий на надзвичайні події нашої історії. Хіба можна жити на

цій землі і не любити її всім серцем, землю, де первозданна природа чарує своєю
красою. Наш край з давніх-давен славиться талановитими людьми, які закохані в
душевну пісню, іскрометний танок, витончений гумор. Земля, яка органічно
увібрала в себе українську та російську культуру, побут та звичаї. Кожне село на
території сільської ради знамените по-своєму.

Територія Князівської сільської ради охоплює більше шести тисяч гектарів. 
Центральна садиба сільради розташована в селі Князівка. Відстань до районного
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центру м. Путивль – 3 км., до найближчої залізничної станції Путивль – 22 км. До
складу сільської ради входить сім населених пунктів: Старі Гончарі, Нові Гончарі,
Ширяєве, Князівка, Мінакове, Сахарове, Сиром’ятникове.

Село Старі Гончарі свого часу славилось гончарними виробами, звідки і
здобуло свою назву. Поблизу села виявлено поселення Доби бронзи, два городища
і поселення скіфських років. При дослідженні виявлено залишки житла та
господарських споруд. 

Село Нові Гончарі до 1989 року було центром Новогончарської сільської
ради. Нові Гончарі вперше згадуються в письменних джерелах у 1781 році.

За радянських часів у 1932 році було організовано колгосп „Краснознаменний
комсомол”, першим головою якого був – Горбовцов І.Р.

В роки Великої Вітчизняної війни в бойових діях брали участь 56 чоловіків,
29 з них – загинули.

Село Ширяєве засноване приблизно у 17 столітті. Поблизу села виявлено
поселення Доби бронзи, яке датується 4-5 ст. до нашої ери, на даний час воно є 
пам’яткою історії і охороняється законом. Також неподалік від села знаходиться
віковий дуб, який також охороняється законом і є пам’яткою природи. У 2008
році було зроблено вуличне освітлення в селі. У 2009 році село було повністю
газифіковано.

Село Князівка – є центром Князівської сільської ради з 1989 року. Відоме
ще з 17 століття, але як невеличкий хутір. У 1985 році було збудовано нові житлові
будинки, школа, кафе, церква Почаївської Божої Матері. З цього моменту село
почало жити новим життям. Село повністю асфальтоване, газифіковане, є вуличне
освітлене.

Село Мінакове – є центром ПП  «Карла Маркса - 2», одного з найбільших
підприємств Путивльського району,  яке діє на території  сільської ради.

В роки німецької окупації в яру неподалік села було розстріляно близько 500
військовополонених та мешканців Путивльського району. У 1957 році на місті
трагедії було встановлено пам’ятний обеліск.

Село Сиром’ятникове - розташоване у мальовничому місці, на березі двох
ставків.  У 30–х роках було центром сільської ради. Уродженець  с. Сиром’ятникове
– Герой Радянського Союзу  А.Б.Панов (1914-1944 р.ж.).  У селі проживає
найстарша  жителька сільської ради, якій у 2011 році  виповниться 100 років.

Село Сахарове – розташоване обабіч асфальтованої траси, яка з’єднує міста
Путивль і Суми.

На території сільради налічується 345 садиб. У них проживає 669 осіб.
Функціонують Князівський навчально-виховний комплекс, Ширяєвський

На знімках: під час святкування «Дня села»; на Миропільському ярмарку; Князівський храм.
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сільський клуб, Князівський центр  дозвілля, бібліотека, два фельдшерсько-
акушерських пункти, кафе–їдальня та шість магазинів.

Зареєстровано і діє сільськогосподарське підприємство: ПП «Карла Маркса
– 2», одне з найбільших у районі. Генеральний директор –  Михайло Шаповалов,
заслужений працівник сільського господарства Україні, працює на займаній посаді
37 років. Підприємство обробляє земельні ділянки (паї) населення сільської ради,
а також сусідніх сільських рад. Орендну плату виплачує своєчасно. Залучає до
роботи все не зайняте населення.  
 

Вирішення основних проблем територіальної громади –
особливість роботи сільського голови

Сільським головою Князівської сільської ради працює Ольга Гаркавенко, яка
на вибори йшла з конкретною програмою розвитку села, організації роботи
сільської ради та її органів. Тому вже не одне скликання громада надає їй перевагу
на виборах. За сумлінну працю та високий професіоналізм нагороджена грамотою
Сумської обласної ради, неодноразово нагороджувалась грамотами та подяками
Путивльської районної державної адміністрації та Путивльської районної ради,
занесена в Книгу Пошани Путивльщини. Особливість роботи полягає в ініціативах
сільського голови, яка спільно з депутатським корпусом та членами виконкому
зосереджує увагу на вирішенні основних проблем території сільської ради.
Основними питаннями її роботи є здійснення заходів щодо наповнення  місцевого
бюджету, підтримка підприємництва, поглиблений підхід до розв’язання проблем
соціально-економічного та культурного розвитку, соціального захисту населення,
підвищення життєвого рівня населення. Вона зуміла організувати належну
співпрацю сільської ради, виконавчого комітету з підприємствами, установами,
організаціями, що знаходяться на території села.

Виконавчий  комітет Князівської сільської ради налічує 7 осіб. До складу
сільської ради обрано 12 депутатів. Створено й  активно працюють 2 постійні
депутатські комісії. До Путивльської районної ради обрано 2 депутати, жителів
сільської ради, а саме: генеральний директор ПП «Карла Маркса – 2» Михайло
Шаповалов та заступник генерального директора ПП «Карла Маркса -2» Станіслав
Гаркавенко.

Суспільно-політична ситуація в селі стабільна. Налагоджено роботу з
місцевими осередками політичних партій та громадських організацій, релігійними
громадами.

Зважаючи на важливість посилення ролі органів місцевого самоврядування
у вирішенні питань соціально-економічного та культурного  розвитку населених
пунктів, забезпечення організаторської діяльності щодо розвитку територіальної
громади, зокрема, в умовах самофінансування,  та виходячи з вимог Закону „Про
місцеве самоврядування в Україні”, в Князівській сільській раді на виконання
даних завдань спрямовують організаційно-масову та практичну роботу.

В сільській раді грамотно, згідно з правилами Інструкції з діловодства,
ведеться робота з документами, відповідно поставлений контроль за виконанням
рішень, розпоряджень вищестоящих органів виконавчої влади та власних рішень.

Особлива увага звертається на вдосконалення прийому громадян,
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забезпечення умов для вільного їх звернення до керівництва сільської ради,
керівників підприємств, установ та організацій. Прийом громадян здійснюється
згідно з графіком особистого прийому сільським головою та секретарем сільської
ради, як на місці, так і під час виїздів до віддалених сіл сільської ради, що дає
можливість глибше вивчити та своєчасно вирішити запити жителів. Двічі на рік
ці питання аналізуються на засіданнях виконкому сільської ради.  

Князівська сільрада – одна сільська рада в районі, яка не отримує дотації
вирівнювання, а відраховує із свого бюджету вилучення. За 2010 рік вилучення
склали 192,8 тис. грн. Сільський бюджет виконаний на 110%. Найбільшу питому
вагу в його доходах  становить податок з фізичних осіб, плата за землю та інші.
При сільській раді створено бюджетну комісію, яка працює з кожним платником
податків, для того, щоб забезпечити надходження коштів до сільського бюджету.
Працівники сільської ради та члени виконкому постійно шукають нові резерви
дохідної частини бюджету, ведуть контроль за платниками щодо сплати платежів
інших видів доходів.

Зусиллями сільського голови значна увага приділяється благоустрою
території:

- зроблене вуличне освітлення в селах (Ширяєве, Князівка, Мінакове);
- протягом 2009-2010 року, за підтримки районної адміністрації та районної

ради, зусиллями сільського голови та генерального директора ПП «Карла Маркса
– 2», жителів села було газифіковано село Ширяєве;

- брали участь у обласній програмі „Сільська криниця”, очищено та проведено
благоустрій 11 колодязів;

-  проведено ремонт фасаду адмінбудинку;
- перекрито дах Князівського центру дозвілля;
-  перекрито дах Князівського НВК;
- проведено ремонти в закладах культури та охорони здоров’я;
- сприяння в залученні спонсорських коштів для благоустрою сільської школи;
- сприяння в укладанні соціальних угод з підприємствами на розвиток

сільської ради.
 

Сільська рада: в полі зору кожна людина
Не залишається поза увагою виконкому сільської ради піклування про

соціально незахищених верств населення. Сільським головою спільно з
працівниками територіального центру надається посильна допомога у вирішені
матеріально-побутових питань одиноких, інвалідів, людей похилого віку. На
території сільської ради проживає 165 пенсіонерів, 1 інвалід Великої Вітчизняної
війни, 2 учасники бойових дій, 2 солдатські вдови, 46 учасників Великої
Вітчизняної війни, 79 дітей війни. Їм виділяються грошові допомоги та продукти
харчування, вишукуються найбільш оптимальні можливості для надання цій
категорії людей матеріальної допомоги до Дня Святого Миколая, Різдвяних свят
та до Дня Перемоги.

На території сільської ради проживає 4 багатодітних сім ’ї, 17 одиноких
матерів. До Дня Святого Миколая та Різдвяних свят дітям до 14 років надаються
солодкі подарунки.
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На належний рівень поставлено культурно-просвітницьку роботу.  При
закладах культури працюють аматорські колективи:

- народний фольклорно-етнографічний  ансамбль „Берегиня”, заснований  у 
1987 році, якому 1997 році було присвоєно звання „народний”, неодноразово
нагороджувався грамотами;

- вокальний жіночий ансамбль „Калина”;
- дитячий вокальний ансамбль „Бешкетники”;
- дитячий вокальний ансамбль „Сонечко”;
- вокальний жіночий ансамбль „Соліст”;
- гурток художнього читання;
- дитячий драматичний гурток.
При Ширяєвському сільському клубі створено „Музей ужиткового

мистецтва”. Працівники культури, народний колектив та аматори сцени беруть
активну участь у обласних та районних заходах.

Уже традиційним стало  свято  „День села”, яке проводиться щорічно 5
серпня. На святі вшановуються найкращі працівники сільського господарства,
промисловості, яким вручаються грамоти та подяки. Наймолодшому та
найстаршому жителям сільської ради надаються пам ’ятні подарунки.

Кожного року проводяться заходи до дня виводу військ з Афганістану, до 8
Березня, Дня незалежності, Дня партизанського руху, Дня працівників сільського
господарства та інших. Відроджуються народні традиції святкування Івана Купала.
До Дня Перемоги проводиться мітинг-реквієм, святковий концерт за участі
учасників художньої самодіяльності та художніх колективів. Для учасників  та
дітей війни  організовується святковий стіл з партизанським кулешем та
фронтовими „стограмами”. Допомогу в проведенні заходів надають спонсори та
підприємства розташовані на території сільської ради. Для розвитку культури
придбана музична апаратура за рахунок сільського бюджету та спонсорські кошти.

Не залишаються поза увагою виконкому сільської ради заклади освіти та
медицини. Князівський навчально-виховний комплекс І-ІІ ступенів, де директором
працює Роман Ольховик, за результатами районних конкурсів входить до десятки
кращих шкіл району. Школа має пришкільну земельну ділянку, на якій вирощують
овочі та картоплю. Зібраний урожай використовується для приготування їжі в
шкільній їдальні.

На території сільської ради працює два фельдшерських пункти. В 2007 році
була надана президентська допомога в придбанні медичного обладнання та
інструментарій. Медпрацівники мають відповідну кваліфікацію для надання
медичної допомоги населенню дільниці.

Створено і діє громадське формування з охорони громадського порядку, в
яке входять 10 осіб. Завдяки їх діяльності не тільки значно знижено рівень
злочинності, а й спокійно відбуваються різні культурно-масові заходи, організовані
на території села. За Князівською сільською радою закріплений дільничний
інспектор Сергій Новіков. Для його роботи в приміщенні сільської ради обладнано
окремий кабінет, в якому кожного вівторка він веде особистий прийом громадян.

Практика роботи Князівської сільської ради з питань благоустрою, розвитку
і вдосконалення місцевої інфраструктури показує, що за умови тісної співпраці
сільського голови, депутатів сільської ради, членів виконкому, керівників
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підприємств, установ, організацій жителів села можна забезпечити належний
розвиток території та налагодити чітку роботу об’єктів соціально-культурного
призначення, урегульованість і підконтрольність процесів вирішення всіх життєво
важливих проблем села.

ДОСВІД  
 

ЗАБЕЗПЕЧ ТІСНУ СПІВПРАЦЮ З СУБ’ЄКТАМИ
ГОСПОДАРЮВАННЯ –  МАТИМЕШ КОШТИ ДЛЯ

РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ
 

Тамара МАРУСИЧЕНКО,
Дубов’язівський  селищний  голова

Конотопського району
 

До складу нашої Дубов’язівської селищної ради
Конотопського  району входить сім населених пунктів
із загальною чисельністю населення 3877 чоловік. На
території ради чотири сільськогосподарських
підприємства,  які орендують  землі державної
власності та земельні паї громадян, вирощують
сільськогосподарську продукцію. Два  промислових 

підприємства: державне – «Дубов’язівський спиртовий завод» та
приватне – «Хлібозавод Дубов’язівський», працюють  стабільно.
Торговельні послуги населенню  надають Дубов’язівський  робкооп 
та  25  приватних  підприємців. Працює  приватна перукарня.
Послуги з будівництва та ремонту надає ПП «Будівельник».

 

Завдяки тісній співпраці селищної ради з суб’єктами господарювання,  що 
працюють   на  території  ради, контролю  за  сплатою  ними  податків,  кошти до
селищного бюджету надходять  регулярно і в повному обсязі. За   2010  рік,
наприклад, селищний  бюджет  виконаний  на  101,8%,  надійшло 2335,8 тис. грн.

З кожним підприємством селищною радою укладені соціально-економічні
угоди, згідно з якими підприємства беруть активну участь у  вирішенні  актуальних 
питань  на  території  ради. В  рахунок  угод   протягом  2010  року  проведений 
ремонт  приміщення Білозерського фельдшерського пункту, відремонтовано
пам’ятник воїнам-визволителям, побудовано 300 метрів водогону, виділені кошти
на поточний ремонт приміщення  Дубов’язівської ЗОШ  І-ІІІ ступенів.

За рахунок бюджетних коштів у сумі 176 тис. грн. завершено  капітальний
ремонт  приміщення  дитячого  садка  на  60  місць. До  виконання  окремих  видів
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робіт,  крім  підрядника, залучалися й батьки дітей, що  відвідують цей
дошкільний  заклад.

Закінчено  капітальний  ремонт  приміщення  Дубов’язівської  АЗПСМ  на
суму  160 тис. грн., закуплено  медичне  обладнання  для двох фельдшерських
пунктів.

Депутатський корпус селища приділяє значну увагу покращенню
благоустрою  та  наведенню  належного санітарного порядку на  території
населених  пунктів. Проведений  благоустрій  прилеглої  території,  встановлені
вазони  для  квітів,  побудована під’їзна  асфальтована дорога. Змінив  вигляд  на
краще парк,  що  в центрі  селища. З  ініціативи  депутатів, за участю  працівників
селищної  ради  та  її  установ були  встановлені  лавочки,  сцена,  зроблені
асфальтовані  пішохідні доріжки, облаштований дитячий ігровий майданчик.
Встановлена сучасна огорожа довжиною 210 метрів, розбиті  клумби. До 150-
річчя утворення селища Дубов’язівки  закладений  дубовий  гай.       

Розуміючи,  що розвиток  культури  повинен  бути  на  чільному  місці, 
розпочатий капітальний ремонт та реконструкція системи опалення 
Дубов’язівського будинку культури та бібліотеки. В 2010 році роботи  виконані 
на суму 140 тис. грн. і будуть  продовжені в цьому році. Для проведення 
змістовного дозвілля молоді придбана музична апаратура для Дубов’язівського 
та Сім’янівського  будинків культури.

Згідно із затвердженою селищною
програмою розвитку фізичної  культури 
та  спорту  за  рахунок  бюджетних  коштів
і  частково  спонсорських функціонує
 футбольна  команда.

В  2010  році  завершено 
реконструкцію  частини  водогону  на
суму  120 тис. грн. ,   виділених  із 
державного  бюджету. Але  питання 
забезпечення   населення  якісною
 питною  водою  залишається 

На знімках: двічі на рік жителі селища беруть участь у посадці молодих дерев; керівники
району і міста  під час прийомів громадян намагаються вирішити всі порушені проблемні

питання жителів; з конвеєра сходить свіжовипечена духмяна продукція.
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проблемним.  Тому  селищна  рада   планує взяти  участь  у пілотному  
швейцарсько-українському  проекті DESPRO щодо забезпечення населення
питною водою на умовах співфінансування.

Крім того, як орган місцевого самоврядування, вишукуємо шляхи 
надходження  додаткових  коштів  до бюджету  селища. Наприклад,  кошти в сумі
100 тис. грн., які  були  отримані  від  продажу  на  аукціоні  об’єктів, що  тривалий
час не використовувались за призначенням, були направлені на реконструкцію
системи опалення Будинку культури та вуличного освітлення. В 2010 році 
розпочаті  роботи з реконструкції  вуличного освітлення. Вони будуть продовжені
в цьому році. Адже одним із пріоритетних завдань  селищної ради  є  забезпечення
населення питною водою та реконструкція вуличного освітлення                 

Звичайно, не все ще нам вдається. Завжди хочеться мати в роботі кращі
результати. Але й певні здобутки вже маємо. Запорука їх – зусилля жителів 
територіальної громади, наполегливість депутатів, прагнення всіх зробити життя
наших людей кращим.

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО –
СПОСІБ ОБ’ЄДНАННЯ ЗУСИЛЬ

ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
 

Наша маленька батьківщина - мальовниче село Шевченкове
Глухівського району. Розташоване воно на південно-західних схилах
Середньо-Російської височини. Відстань до районного центру 25 км.
Територія сільської ради – 7500 гектарів. Тут проживає 983 чоловік,
в т.ч. сім багатодітних сімей.

 

Село Шевченкове (стара назва Черториги) засноване у ХV столітті . В червні
1945 року на честь перебування Т. Г. Шевченка на Глухівщині, вирішено змінити
назву села Черториги на Шевченкове. В післявоєнні роки  було організовано
колгосп ім. Мічуріна, який був за всіма показниками одним з кращих у районі. В
травні 2006 року ліквідовано ТОВ «Мічурінське», але на сьогодні збережено всі
об’єкти соціальної сфери: НВК, сільський будинок культури, амбулаторія сімейної
медицини, аптечний пункт, відділення зв’язку, сільська бібліотека.

Протягом 2007-2008 років проведено газифікацію села  і на даний час всі
одинадцять вулиць села газифіковано. Замовлена кошторисна документація на
газифікацію об’єктів соціальної сфери.

На території сільської ради працюють шість крамниць. Один раз в
тиждень організовуються ярмарки. Асортимент товарів повністю задовольняє  
потреби сільського жителя.      

Діють на території ради чотири фермерські господарства. Зареєстровано
вісімнадцять підприємців.
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Всі землі державної
власності та земельні частки паїв
громадян знаходяться в обробітку
с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х
підприємств: ТОВ «Велетень»,
ТОВ «ГАК», ПСГП
«Придеснянське», СФГ «Надія»
та 41 земельний пай обробляється
самостійно власниками.

На базі сільського будинку
культури працює вісім гуртків
художньої самодіяльності. Творчі
колективи села (два вокальні жіночі, один чоловічий, один фольклорний, два
дитячі) беруть активну участь не лише в заходах, що проводяться на території
сільської ради, а й у всіх районних. Активно працює драматичний гурток і як
наслідок його роботи — вистави на сільській сцені, які так полюбляють наші
односельці.

Робота серед молоді проводиться із залучення її до спортивно-масових
заходів. Постійно діють дві волейбольні та дві футбольні секції. На території села,
як правило, проводяться, крім районних заходів, два волейбольні турніри
(чоловічий на честь вчителя фізичного виховання Мальченка Г. І. та жіночий - до
Дня захисту прав жінок), які вже стають регіональними, так як на ці турніри для
участі приїжджають команди із сусідніх сіл та районів. Спортивні команди
сільради неодноразово займали призові місця на районних та обласних змаганнях.

Кожного року рішенням виконкому затверджується план заходів з
благоустрою території сільської ради. За кожною установою закріплена територія,
яка постійно утримується в належному санітарному стані. Об’єднання членів
виконкому, депутатів та громадськості в єдину команду дало можливість реалізації
спільної ідеї: зробити село кращим, заможнішим, привабливим.

На території сільської ради працює комунальне господарство
«Шевченківське», яке створене в 2008 році. На сьогодні це юридична особа, яка
надає  послуги населенню з водопостачання, послуги млина, столярні та послуги
пилорами, утримує місцеву ПСО. Взагалі, комунальне господарство — це не
надумана новація в наших умовах, а спосіб поєднання зусиль до покращення умов
життя населення. Після розпаду сільськогосподарських товариств жителі сіл
залишились один на один зі своїми проблемами. Саме комунальне господарство
в цих умовах є логічним традиційним засобом виживання, виходу із ситуації, що
склалася. З моменту створення кооперативу покращилось водозабезпечення
населення. До речі, це ліцензійний вид діяльності, і комунальне господарство
отримало ліцензію на нього. В комунальному господарстві на постійній основі
працює сім чоловік, які мобільно вирішують проблемні питання.

При руйнації системи пожежно-сторожової охорони колишніх колгоспів дуже
гостро стала проблема забезпечення населення пожежною безпекою. І тоді на
сходах села було порушено питання відновлення роботи  пожежно-сторожової
охорони на території сільської ради. Жителі одноголосно вирішили утримувати
ПСО на внесках громади. На даний час місцева ПСО передана на баланс
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комунального підприємства «Шевченківське». Пожежний автомобіль
відремонтовано, завжди із достатнім запасом пального і в будь-який момент
готовий до бою з вогнем. Пожежники були задіяні й при тушінні лісових пожеж,
роблять виїзди до сусідніх сіл у випадку пожежі.

Деякий час у селі не працював млин і жителям це приносило певні
незручності. Нині у визначені дні проводиться помел зерна кому для годівлі худоби,
а кому і для випікання запашного домашнього хліба. Для комунального
господарства це відчутний дохід  до бюджету.

Комунальним господарством надаються і ритуальні послуги. Не треба їхати
до райцентру, щоб купити труну чи замовити хрест на могилу. Комунгоспом
розробляється програма ширшого використання столярного цеху та відповідного
обладнання. Є надія що в 2011 році ця програма реально запрацює.

Багато питань вирішено, але ще й чимало потрібно зробити. На черзі –
впровадження енергозберігаючих технологій, об’єднання мережі
водозабезпечення в єдину, роботи з благоустрою відповідних об’єктів. Є над чим
працювати. І лише однією командою, об’єднавшись всією громадою, можна
вирішити питання життєзабезпечення жителів сільської ради.

 

ПРОЕКТИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
ЗГУРТОВУЮТЬ ГРОМАДУ

 

 Антоніна КЛЮС,  Василівський сільський голова
Лебединського району. 

 

Василівка - одне з найкрасивіших сіл Лебединщини,
де проживає 1441 мешканець. Село, яких в Україні тисячі.
В усі часи тут жили працьовиті люди, які шанували
самоврядні традиції громади і прославляли рідний край
високими трудовими здобутками. Ці традиції збереглися
й донині.

 

На посаді Василівського сільського голови я працюю з 2006 року. За цей час
переконалася, що успішному розв’язанню соціально-економічних проблем сприяє
тісна співпраця сільської ради з органами влади, керівниками підприємств,
установ, організацій, депутатським корпусом та всіма жителями ради.

Зусилля сільської ради спрямовані на створення умов для належного
функціонування закладів освіти,  культури,  охорони здоров’я,  надання
населенню якісних послуг. Проблем, що потребують щоденної уваги й
системного підходу до їх вирішення,  багато.  Головним завданням і
сьогодні для мене як сільського голови і для всього депутатського корпусу
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є наповнення місцевого бюджету.  Основне його джерело - це
податок з доходів фізичних осіб та орендна плата за землю. Тому виконавчим
комітетом та постійними комісіями сільської ради здійснюється контроль за
сплатою різного виду податків, щорічно проводиться інвентаризація платників
податків. Результат – бюджет 2010 року виконано на 101%.       

Враховуючи обмеженість бюджету та значну кількість питань, які необхідно
вирішувати, в своїй діяльності сільська рада надає перевагу програмно-цільовим
підходам до вирішення проблем. Це дає можливість планувати свою діяльність
по роках на перспективу.

У моїй роботі на посаді сільського голови важливу роль відіграло запозичення
досвіду роботи польських колег, який я двічі вивчала з виїздом до Польщі. В 2009
та 2010 роках я мала можливість пройти навчальний курс
„Підтримка інституцій, які працюють у селі в сфері вирішення актуальних
найбільш важливих суспільно-економічних проблем України», який
реалізований в рамках програми польської закордонної допомоги Міністерства
закордонних справ Республіки Польща, та взяла участь у тренінгу з програмування
локального та регіонального розвитку.

Мною була розроблена „Програма оновлення села Василівка на 2010 – 2015
роки». Мета програми - поліпшення привабливості села як місця роботи та
проживання його мешканців шляхом пристосування до сучасних вимог з
одночасним збереженням духовності та традиційної спадщини.

Проект програми був всебічно обговорений членами виконкому, постійними
комісіями, громадським активом села і одноголосно прийнятий на сесії сільської
ради. В 2010 році в рамках виконання програми встановлено автономне опалення
в дошкільному навчальному закладі „Дзвіночок» (17492 грн.), відновлено вуличне
освітлення на двох вулицях  (9771 грн.), покращена матеріальна база сільського
будинку культури (5879 грн.), передано субвенцію в розмірі 70000 гривень для
реконструкції котельні Василівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. У 2009
році в місцевій школі встановлено 37 теплозберігаючих вікон на загальну суму 98
тисяч гривень.      

Сільською радою розроблена та затверджена програма „Сільська криниця»,
на виконання заходів якої використано 20000 гривень.

У 2010 році сільська рада взяла участь у Всеукраїнському конкурсі проектів
та програм розвитку місцевого самоврядування. Наш проект „Запровадження
сучасного енергозберігаючого обладнання при реконструкції мережі вуличного
освітлення с. Василівка» визнано переможцем конкурсу.

Підготовка цього проекту згуртувала жителів сільської громади. Сільрадою
проводились збори громадян, здійснювались подвірні обходи, під час яких людям
роз’яснювалось про перспективи участі в проекті. На території сільської ради
сформувалось громадське об’єднання „Група оновлення села».

В поточному році реалізація проекту дасть можливість повністю забезпечити
освітлення всіх вулиць.        

На загальних зборах громадян було ухвалене рішення  про
встановлення ставки самооподаткування в розмірі 10 гривень з кожного
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зареєстрованого. В результаті до бюджету сільської ради за 2010 рік надійшло
близько 8000 гривень, які були використані на благоустрій села, ремонт доріг,
ремонт колодязів та оплату за спожиту електроенергію вуличного освітлення. 

На території сільської ради працює сільська лікарська амбулаторія та
фельдшерський пункт. Жителі мають змогу вчасно отримувати медичну
допомогу.

Сільською радою активно використовуються можливості співпраці з
міськрайонним центром зайнятості. Зокрема, на громадські оплачувані роботи з
благоустрою в минулому році було задіяно 12 чоловік.

Для кожної людини та проблема, яку вона відчуває найболючіше, - головна.
Тому всі питання, які порушуються односельцями на особистому прийомі,
розглядаю уважно, толерантно. У вирішенні багатьох проблем допомагають
районна державна адміністрація та районна рада.

Пошук спільних рішень, об’єднання зусиль усіх структур, які по-справжньому
працюють для людей, для суспільства, - головна мета діяльності сільської ради,
реалізувати яку можливо лише за умови дієвої підтримки територіальної громади.

Належним чином організовано дозвілля сільської молоді. Працюють будинок
культури та сільська бібліотека, дев’ять гуртків художньої самодіяльності, які
беруть активну участь у підготовці та проведенні загальносільських свят: дня села,
відкриття новорічної ялинки, Василівської масляної, що вже стали традиційними
і користуються великою популярністю як серед жителів села, так і серед його
вихідців.

Беремо участь і у районних святах, найулюбленішим з яких стали „Козацькі
розваги», що проводяться в сусідньому селі Михайлівка.        

Піклування про людей похилого віку та їх соціальний захист - першочергове
завдання сільського голови, депутатів. Для поліпшення життя осіб цієї категорії
працюють два соціальних працівники, які обслуговують 36 осіб. Допомагає
престарілим шкільний волонтерський загін. Щорічно до свят Дня Перемоги, 8
Березня, дня села місцеве господарство ВАТ «Племзавод «Василівка» надає
допомогу продуктовими наборами та подарунками.

У 2010 році було укладено 29 угод  про соціально-економічне     
співробітництво між органом місцевого самоврядування та організаціями всіх
форм власності на загальну суму 159215 грн. Ці кошти спрямовані на очищення
доріг, оздоровлення дітей в літній період, благоустрій села, проведення
загальносільських та районних заходів.

Щорічно сільська рада розробляє і затверджує план дій територіальної
громади на наступний рік, який передбачає заходи щодо вирішення такого
важливого питання, як впорядкування населених пунктів, наведення належного
санітарного стану територій. Позитивно, що з кожним роком вулиці стають
чистішими, охайнішими. Змінюється ставлення жителів до проблем села не як
сторонніх спостерігачів, а як його справжніх господарів.
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ІНТЕРВ’Ю З ГОЛОВОЮ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ ОБЛРАДИ

АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬЄВ:
«ГОЛОВНИМИ Є ІНТЕРЕСИ ГРОМАДИ»

 
Любов  БОЙКО,   фахівець відділу інформаційно-
рекламної діяльності  Сумського державного

університету
 

Бути депутатом – справа відповідальна.
Відстоювати права громади, дбати про її інтереси,
турбуватися про світлу долю майбутніх поколінь –
основні завдання народного обранця. Саме над їх
вирішенням ось уже другу каденцію поспіль працює
депутат обласної ради 6-го скликання, ректор Сумського

державного університету Анатолій Васильєв.
 
- Анатолію Васильовичу, сьогодні, як і в минулій каденції, Ви продовжуєте

очолювати комісію обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму,
а нині ще й спорту та молодіжної політики. Яких успіхів удалося досягти в
цих сферах?

- Наскільки роботу в минулій каденції можна вважати успішною – висновки
робити не мені. Але вважаю, що були й успіхи, і водночас - багато чого не вдалося
зробити внаслідок різних обставин. Передусім ми намагалися не давати
пустопорожніх обіцянок, працювали в тісній взаємодії з іншими комісіями та
відповідними управліннями облдержадміністрації. Я особисто намагався
унеможливити, точніше знівелювати, партійно-політичний вплив, як голова –
спрямовував (вибудовував) роботу комісії з питань освіти, науки, культури і
туризму на професійних засадах.

Найбільш успішним вважаю те, що наша комісія активно працювала у
напрямку виконання програми «Шкільний автобус». Так, не все вдалося довести
до кінця, але автобуси в область усе-таки надходили. Я особисто ходив поверхами
Верховної Ради України, збираючи підписи народних депутатів для підтримки
цієї та інших програм. Переконаний, що силами та намаганнями комісії ми чимало
зробили для  підтримки обдарованої молоді. Зокрема, «вирулили» дуже складне
питання інтернату для талановитої та здібної сільської молоді, займалися
лобіюванням питань ремонтів навчальних закладів і закладів культури. За нашої
активної позиції створено військовий ліцей, ряд заповідників Сумщини набув
юридичного статусу тощо. Можливо тому й можна вважати минулорічну каденцію
роботи комісії, яку я очолював, загалом успішною.
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- Що не вдалося реалізувати й
чому? Чи можливе вирішення цих
проблем в обласній раді 6-го скликання?

- Багато чого не вдалося реалізувати.
Наприклад ,  Сумщина має значний
потенціал для розвитку туристичної
галузі. Потенціал є,  а відповідної
інфраструктури,  на жаль,  немає.  Я
вважаю,  що зусилля депутатського
корпусу й управлінь
облдержадміністрації,  а також
інвестиційна політика області в цій
каденції повинні бути спрямовані на
вирішення цього питання.

Дуже складною є проблема
оптимізації мережі навчальних закладів
– загальноосвітніх та вищих. Без цього
не буде вирішального приросту в якості
освіти. А видача атестатів про загальну

освіту випускникам сільських малокомплектних шкіл, де в одному класі навчалося
п’ятеро дітей різного віку  і математику, образно кажучи, викладав учитель
фізкультури, – це не освіта, а самообман. Отже, потрібно ґрунтовно вирішувати
інфраструктурні питання (шкільний автобус, дороги, оснащення опорних шкіл,
створення шкільних округів тощо).  А головне - працювати з місцевими громадами,
адже рішення про оптимізацію на їхній території системи освітніх закладів
приймає виключно громада.

У цій каденції комісія, яку довірено мені очолювати, опікується не тільки
питаннями освіти, науки, культури і туризму, а ще й молодіжної політики та спорту.
В нас є всі можливості суттєво збільшити кількість молоді в спортивних секціях,
клубах. Для цього необхідно зробити прозорими відомчі рамки спортивних баз і
залів, передусім шкільних, щоб спортивне життя вирувало в них «25 годин на
добу і 8 днів на тиждень». Сьогодні, на жаль, ця матеріальна база здебільшого
використовується нераціонально і далеко не повністю.

- Депутати покликані вирішувати проблеми громадян. З якими
питаннями, як правило, до Вас звертаються люди?

- Зазвичай громадяни звертаються до мене з питаннями, які значною мірою
збігаються з ректорською діяльністю. При цьому я не маю на увазі студентів і
співробітників навчального закладу. Чимало мешканців міста та області
звертаються в основному з питань, на які я можу впливати передусім як ректор. У
той же час було достатньо звернень від громадян стосовно забезпечення гідних
умов життя - це і замулений десь колодязь, і порушення виробничою діяльністю
приватних підприємств спокою громадян, і багато іншого.
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- Звичайно, вирішити проблеми й  напрацювати перспективи одному
складно. З якими депутатами, органами місцевого самоврядування,
територіальними громадами Ви співпрацюєте й плануєте співпрацювати?

- Безумовно, як член фракції Партії регіонів уже сьогодні плідно співпрацюю
з колегами-депутатами. Вважаю, що мені вдалося знайти спільну мову з колегами
з інших фракцій, які входять до складу комісії, яку я очолюю. Впевнений, що
можу розраховувати на підтримку тих прагнень, про які йшлося вище, з боку
всього депутатського корпусу. Переконаний, що на рівні місцевого самоврядування
головними мають бути  інтереси громади, а не політичні уподобання.

Оскільки Сумський державний університет має інститути в Шостці та
Конотопі, а також інші позабазові навчальні структури в Охтирці, Ромнах,
Лебедині, Білопіллі, Глухові, Кролевці, моя ректорська діяльність у цих районах
певною мірою збігається із завданнями депутатської діяльності, тобто це дає
додаткові можливості для врахування інтересів територіальних громад у
повсякденній роботі.

– Сумський державний університет за роки Вашого перебування на посаді
ректора став беззаперечним лідером у науковому й освітньому просторі
України. Звичайно ж, ВНЗ не стоїть осторонь процесів розвитку області.
Яким чином університет служить і служитиме громаді?

– Дійсно, є формальне підтвердження терміна «лідер» – це світові рейтинги.
Уже на початку 2011 року один із всесвітніх рейтингів International Colleges and
Universities (ICU), який є одночасно й електронним каталогом університетів світу,
перемістив СумДУ на 8-му позицію з 12-ї серед усіх вишів України. А третій за
значущістю світовий інтернет-рейтинг Webometrics (після відомих Times і
 Шанхайського) два роки поспіль відводить нам 11-те місце серед вітчизняних
вищих закладів освіти. Протягом двох останніх років, за даними студентських
інтернет-змагань із програмування у рейтинговій версії Міжнародної асоціації
професійних програмістів TopCoder, Сумський державний університет упевнено
утримується в першій сотні університетів світу. За даними наукометричної бази
Scopus, за рівнем цитувань світовою науковою спільнотою публікацій вчених
університету ми знаходимося у двадцятці кращих вишів України. І цей перелік
досягнень СумДУ можна довго продовжувати.

Маємо потужний кадровий потенціал (більше 70 докторів наук, близько 450
кандидатів наук), найсучасніші ІТ-технології, потужну електронну бібліотеку, яку
визнано «Бібліотекою року України-2009», різноманітні наукові напрями
діяльності, високу якість підготовки фахівців.

Усе це повинно служити громаді. Ми робимо все для того, щоб цей потенціал,
який уже активно використовується не тільки в України, а й далеко за її межами,
ефективніше працював на інтереси нашої громади. І в  цьому відчуваємо підтримку
і обласної державної адміністрації, і всього депутатського корпусу. Тому здобутки
СумДУ вважаю успіхом не тільки колективу університету, а й усієї Сумщини.
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ДОСВІД ДЕПУТАТСЬКОЇ РОБОТИ
 

ВОЛОДИМИР КРИШТОП:
«ХОЧУ БІЛЬШЕ ДОБРИХ СПРАВ
ЗРОБИТИ ДЛЯ ГРОМАДИ»

 

Іван БОЙЧЕНКО,   
начальник відділу інформаційно-аналітичної роботи

виконавчого апарату обласної ради
 

Депутатом обласної ради шостого скликання
директор Сумської дирекції Українського державного
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»
Володимир Криштоп став по виборчому округу №3.
Кандидатом висунула Буринська районна організація
Партії регіонів. Крім нього, було зареєстровано ще 8

кандидатів від різних політичних сил. Але досить вагому перевагу
одержав саме він – майже на 50 відсотків відірвався від кандидата,
який у виборчих перегонах зайняв почесну другу сходинку.

 

Не спасував перед труднощами – йди в депутати
Не могли виборці Буринщини просто так віддати свої голоси за жителя Сум,

який, у разі перемоги на виборах, представлятиме їх інтереси в обласному
«парламенті». Для прийняття такого рішення необхідні були «живі» факти, які б
змусили проголосувати за «чужу» людину. І такі вирішальні факти були знайдені.

Хто хоч трохи стикався з роботою поштовиків, той добре знає, що в них
проблем ніяк не менше, ніж у працівників будь-якої іншої галузі. Так же само не
вистачає коштів на найнеобхідніше, час вимагає суттєвого зменшення витрат на
утримання апаратів, а водночас – підвищення якості послуг поштового зв’язку.
Кількість передплатних видань у порівнянні з попередніми роками, що давало
змогу хоч якось покривати виробничі затрати,  катастрофічно зменшилася. Хоч у
назві служби і збереглися слова «Українське державне підприємство...», держава,
немов мачуха, відвернулася від поштовиків – заробляйте кошти самі. Ось і
доводиться листоношам у важких сумках, крім листів та періодики, носити ще й
мило і сіль, сірники і ліки на замовлення, продукти харчування. В деяких селах
жителі просять підкинути буханку чи й дві. Бо дійсно – найнеобхідніше нужденним
доставити в окремих населених пунктах, крім листоноші, немає кому.

Але поштовики Сумщини, очолювані Володимиром Криштопом, не
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збиралися пасувати
перед труднощами. І це
добре бачили виборці
Буринського району.
Навіть за таких умов
зв’язківці розширювали
сферу своїх послуг,
відкривали нові
п р и м і щ е н н я ,
ремонтували і
впорядковували старі.

– Якщо Володимир
Миколайович вміло
кермує в галузі зв’язку,
то він зможе гідно
представляти наші

інтереси в обласній раді, – так розмірковували буринці. І не помилилися. 
На сьогодні Володимир Криштоп – один з найактивніших і

найрезультативніших у депутатському корпусі обласної ради. Він – заступник
голови постійної комісії з питань промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку,
розвитку підприємництва та енергозбереження, керівник депутатської групи,
заступник керівника фракції Партії регіонів у облраді.

 
Пообіцяв у передвиборчій програмі – дотримай слова
Володимир Миколайович, як  депутат обласної ради, систематично, кілька

разів на місяць, веде прийом громадян за місцем проживання виборців Буринського
району. Графік прийому складений і оприлюднений  на весь 2011 рік. Налагоджено
суворий контроль за його дотриманням. Повідомлення про наступний прийом
громадян друкується в районній газеті «Рідний край». Якщо ж з якихось причин
жителю не вдалося особисто зустрітися з Володимиром Миколайовичем, своє
звернення він може передати через редакцію тієї ж газети. Можна навіть просто
зателефонувати до журналістів, розповісти про свою проблему, а ті вже
поспілкуються з депутатом і передадуть запитання. Зручно і мешканцям
Буринщини, і їхньому представнику в обласній раді.

Хоч стосовно зручностей для директора маю певні сумніви. Протягом
півторагодинного спілкування з ним нашу розмову тричі переривали телефонні
дзвінки з Буринщини – двічі на зв’язок виходив ветеран війни та праці, учасник
бойових дій з села Жовтневе Петро Юхимович Гепенко та голова
райдержадміністрації Олександр Товстуха.

- Не дивуйтеся, – перевів погляд у мій бік керівник обласного масштабу після
завершення чергової розмови про пільги учасникам бойових дій на придбання
вугілля, скрапленого газу і телефонний зв’язок. – Для всіх виборців району я
оприлюднив номер свого мобільного телефону. Тепер ми завжди, так би мовити,
на прямому зв’язку.
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Під час одного з січневих прийомів громадян у селі Степанівка до депутата
прийшло більше десяти сельчан. Багатьох хвилювала ситуація із закупівельними
цінами на молоко. Люди обурювалися, що заводи-монополісти занадто дружно
останнім часом знижують ціни на молочну сировину. Питання непросте –
злободенне для селян багатьох територіальних громад. Вислухавши звернення
степанівців, їх пропозиції, депутат зробив висновок: між монополістами знову
чистої води зговір. Але чому крайнім залишаються ті члени суспільства, які за
будь-яких погодних умов від світанку й до темряви доглядають за тваринами,
отримуючи від того найменше зиску?

Того ж дня Володимир Криштоп зустрівся з керівництвом «Буринського
заводу сухого молока», наступного – з представниками облдержадміністрації.
Оперативно підготував депутатський запит до заступника голови ОДА, який
опікується цією проблемою. Ситуацію обговорив з головою обласної державної
адміністрації Юрієм Чмирем. Скрізь наче й одержував порозуміння, та тільки
закупівельні ціни на молоко підвищити ніхто не поспішає. Проблема і в
подальшому потребує повсякденних зусиль депутата. До її вирішення
залучаються    додаткові ресурси.

Не тільки низька ціна на молоко цікавила степанівців. У кожного своя
проблема: поетапне підвищення пенсійного віку для жінок, майбутній продаж
землі, розчищення та ремонт доріг, отримання через пошту спецвидань для
вчителів, оплата педагогам проїзду в транспорті, організація облаштування
спортзалу в місцевій школі... Та хіба перерахуєш всі проблеми жителів, які б їм
хотілося вирішити? Сьогодні і назавжди. Руками того ж депутата, якому довірили
захищати їхні інтереси в найвищому представницькому органі Сумщини.

Взявши на озброєння «теоретичні викладки» селян, Володимир Миколайович
відразу ж завітав до школи, щоб на місці оцінити масштабність зазначених
проблем. Все підтвердилося. Як досвідчений керівник і господарник побачив
навіть більше. Спільно з керівництвом навчального закладу, району погодили план
подальших дій задля поліпшення умов роботи, навчання і виховання.   

У другій половині того ж січневого дня депутат обласної ради проводив
прийом громадян у місті Буринь, де на нього вже чекало чимало відвідувачів.
Григорій Осадчий, наприклад, приїхав з Вознесенки з проханням допомогти йому
розібратися з оплатою телефонних послуг, жителька вулиці Леніна Валентина
Чорнодуб прийшла з проблемою щодо ремонту даху багатоквартирного будинку,
Суховерхівський сільський голова Олександр Опімах порушив питання
подальшого функціонування пошти в селі. Заступник головного лікаря ЦРЛ Лариса
Давидовська виклала ситуацію, що склалася в центральній райлікарні з
проведенням рентгенологічних обстежень через незадовільний стан
рентгенапаратів. Лариса Олександрівна, звертаючись до депутата по допомогу,
вручила йому письмову подяку медиків за вже виконану роботу – придбання
сучасних електрокардіографа та аудіометра, а також лінолеуму, мікрохвильової
печі для палати ветеранів інфекційного відділення.
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Багато проблем відразу вирішувалося на місці. Щоб не відкладати прохання
людей у довгий ящик, депутат телефоном зв’язувався з керівниками деяких
обласних структур, тут же давав вичерпні відповіді.

Не завжди спрацьовує «телефонне право». Тоді депутату на допомогу
приходить організаторський хист. Щоб пришвидшити вирішення цілого ряду
проблем, Володимир Криштоп скликає за «круглий стіл» посадовців, зацікавлених
осіб. Наприклад, на 28 січня він ініціював робочу зустріч за участю начальника
управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації Олександра
Стрельченка, голови райдержадміністрації Олександра Товстухи, заступника
голови районної ради Леоніда Білика, Буринського міського голови Петра Жука,
інших депутатів, керівників, які опікуються питаннями розвитку спорту в районі.
Щоб розмова була конкретнішою, учасники зустрічі побували на районному
стадіоні, який має неприглядний вигляд; в дитячо-юнацькій спортивній школі, де
умови для відвідувачів далекі від ідеальних; на місцях можливого облаштування
спортивних майданчиків з штучним покриттям. Чимало тематичних проблем
виявили і в Степанівській школі.

Коли добре володієш ситуацією, легше шукати ходи і виходи. По-братськи
домовилися «робити внески» для усунення виявлених недоліків і упущень.
Визначили кожному роль, наприклад, при облаштуванні спортзалу Степанівської
школи шведською стінкою, канатом, матами, баскетбольним обладнанням. І так
по кожному оглянутому об’єкту. Встановили терміни виконання наміченого.
Судячи з професійності, з якою взялися за справу, хочеться вірити: успіху буде
досягнуто.

- Мені б  хотілося якомога більше зробити для людей, як я й обіцяв у
передвиборчій програмі, – розповідає Володимир Миколайович на сторінках
районної газети «Рідний край». – Зрозуміло, що депутату обласної ради, на жаль,
не все під силу. Але те, що можливо, ніколи не залишатиму поза увагою. Я готовий
і через газету спілкуватися зі своїми виборцями, відповідати на їхні запитання. 

У розмові Володимир Миколайович висловився, що звітами про роботу
депутата мають бути
конкретні справи та їх
результати. Саме на них, на
кінцеві результати, не можуть
поскаржитися  виборці
Криштопа. Практично скрізь
і в усьому він дотримав слова.
Як і обіцяв, за короткий час
дещо вдалося зробити для
дитячого садка Слободи, шкіл
Степанівки,  Бурині,
реабілітаційного центру для
дітей, лікарні,  районної
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бібліотеки тощо. Але попереду значно більше роботи. Необхідно звернути увагу
на стан доріг, благоустрій населених пунктів, створення нових робочих місць,
відродження окремих підприємств.

Працювати депутату з повною віддачею допомагають ділові стосунки і
взаєморозуміння з боку іншого обранця від народу – голови облдержадміністрації
Юрія Чмиря. Глибоко проаналізувавши ситуацію із зайнятістю населення,
родючістю місцевих грунтів, Володимир Криштоп вніс пропозицію щодо
розміщення в майбутньому на території Буринського району за інвестиційні кошти
міні-заводу з виробництва від 20 до 150 тонн цукру щодоби. Задум з розумінням
підтримали перші керівники області, хоч всім добре відомо:  такі плани в наш час
реалізовувати досить проблематично.

 З відстаючих у лідери?
Якось після відпустки в позаминулому році переглядав періодичні видання.

До рук потрапила всеукраїнська газета «Поштовий вісник». Звернув увагу на
тематичну сторінку «Слова вдячності для поштовиків». І приємно був здивований
– з 13 щирих, теплих і немалих за обсягом листів, що ледь вміщувалися на газетній
шпальті, 11 – з сіл та районів Сумської області. Як читач роблю висновок: зв’язківці
Сумщини – одні з найкращих в Україні. Але щоб підтвердити чи спростувати
свою оцінку, вирішив зустрітися з директором Сумської дирекції Українського
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» Володимиром
Криштопом.

– А чому дивуєтеся? – перепитав Володимир Миколайович. – Цифри лише
підтвердять правильність ваших висновків, – і подав товстеньку папку з
рейтинговими оцінками діяльності філіалів «Укрпошта».

За три квартали того року поштовики Сумщини вийшли на першу позицію в
Україні серед 29 філіалів. При визначенні загального рейтингу враховувалися
якість поштового зв’язку, рентабельність від звичайної діяльності, коефіцієнт
керованості системи охорони праці, рівень продуктивності праці, рівень середньої
заробітної плати та ще ряд інших показників.

У іншій папці, що лежала на столі господаря службового кабінету, акуратно
підшиті листи-подяки. «Жителі сільської ради задоволені роботою поштового
відділення села Косівщина. У відділенні працюють фахівці своєї справи: ввічливі
та добропорядні люди», – читаю в листі Косівщинського сільського голови, що в
Сумському районі.  Подібного змісту пробігаю листи з Конотопської і
Липоводолинської райдержадміністрацій, Глухівської міської ради, з сіл
Шосткинського, Охтирського, Лебединського та інших районів області.

– Ще ж три роки тому поштовики Сумщини стабільно займали 27-28 місця в
Україні, – не перестаю дивуватися. – Що змінилося?

– За поясненням не за адресою, – чую від Володимира Миколайовича. – Тоді
мене і в області не було – працював у Києві. А «крутитися» примусило саме життя.
Пошта – соціально спрямована структура. Врахуйте, державна. Тільки держава
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нам і копійки не дає. Ні на
зарплату, ні на пальне, ні на
ремонти. Тут уже хочеш
жити – виживай, як можеш.
Опустиш руки – зійдеш з
дистанції.

Відчуваю: наш земляк
не з тих, хто поступається
труднощам. Тим більше, що
за ним, керівником
обласного рівня, по всій
Сумщині майже чотири
тисячі підлеглих. Хто про

них подбає, якщо перший керівник не працюватиме на перспективу?
Щоб такого не сталося, Володимир Миколайович разом з фахівцями дирекції

розробив кілька різних програм розвитку служби, реалізація яких дасть змогу
працювати за принципом самофінансування. Намагалися врахувати все: від
підвищення ефективності господарювання до створення надійного соціального
захисту працюючих. Результати не забарилися. Вдалося запровадити автономне
опалення з можливим використанням альтернативних видів палива в приміщенні
Недригайлівського цеху поштового зв’язку з обслуговування споживачів (колишній
райвузол). Такі ж роботи виконано і в Липовій Долині та Великій Писарівці. Після
капітального ремонту відкрили в Сумах 30-е відділення. Досить якісно
попрацювали ремонтники і в адмінбудинку, що по вулиці Привокзальна, 5. Взагалі
поточний ремонт лише протягом року проведено в понад 200 об’єктах поштового
зв’язку.

Для кращого вирішення соціальних питань у обласному центрі зв’язківці
відкрили магазин оптової торгівлі, в якому тепер за порівняно низькими цінами
реалізовуються продовольчі та господарчі товари. Вирішена непроста проблема
доставки кореспонденції до віддалених сіл шляхом створення на першому етапі
п’яти пересувних відділень поштового зв’язку. Одночасно з одержанням
періодичних видань, листів жителі найменших населених пунктів тепер мають
змогу майже з власної оселі відправити бандероль, посилку, рекомендований лист,
грошовий переказ.

Всі листоноші забезпечені сучасним спецодягом і спецвзуттям, згідно з
нормативами – велосипедами. Сумська дирекція першою в Україні (і поки що
єдина) започаткувала такий вид соціального захисту працюючих, як страхування
від нещасних випадків. Причому, не на 8 чи 10 робочих годин, а на всі 24. Тобто,
і в побуті працівники системи захищені. В минулому році страхові поліси мали
лише листоноші, в нинішньому – всі, хто трудиться в галузі державного поштового
зв’язку області. Звичайно, це додаткові фінансові витрати, але життя того варте.
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 Старт вдався. Не зійти б з дистанції
2010-й – рік виборів депутатів місцевих рад. Для працівників Сумської

дирекції УДППЗ «Укрпошта» він виявився не простим, але доволі результативним.
Виробничі завдання колектив виконав. Впроваджено 6 пересувних відділень
поштового зв’язку, всього їх на Сумщині вже 11. Триває оптимізація мережі
поштового зв’язку області. Основним для дирекції було і залишається створення
безпечних та комфортних умов праці як для поштовиків, так і для споживачів.
Тому протягом 2010 на ремонти приміщень витрачено значно більше коштів, ніж
за попередній рік. Капітально відремонтовано поштові відділення у селах Слобода
та Чернеча Слобода Буринського району, Капустянці – Липоводолинського, а також
34-е Сумське міське відділення. Модернізовано систему опалення із заміною
обладнання на сучасне та економічне у Кролевецькому центрі обслуговування
споживачів №1. Проведено яскраве оформлення 4-го, 14-го та 34-го ВПЗ, всіх 22
кіосків «Укрпошти» обласного центру, сіл Степанівка Буринського, Підставки –
Липоводолинського, Кам’янка – Тростянецького районів, №1 Лебедина та інших.
З метою економії коштів адмінперсонал Сумської дирекції переселяється у власне
приміщення на Привокзальній площі, 5.

- Спільними зусиллями влади та пошти будемо й надалі поліпшувати умови
роботи поштовиків, а також виробничі результати підприємства, – говорить
Володимир Криштоп. – Жителі області мають отримувати якісні  послуги.

Вузлики на пам’ять
У кожного керівника свої методи роботи. Один намагається примусити

підлеглих працювати  «день і ніч», для іншого ввійшло в практику без особливої
необхідності викликати їх на роботу по вихідних. Криштоп, з метою збереження
здоров’я людей, видав наказ, яким забороняється працівникам дирекції перебувати
на робочих місцях у позаробочий час. Іншим розпорядчим документом він
заборонив палити в робочий час. Мовляв, зі шкідливими звичками кожного
потрібно боротися заради здоров’я всіх.

І останній штришок. З Володимиром Криштопом ми зустрілися в п’ятницю.
- Завжди бачив вас, ваших підлеглих на робочих місцях у офіційно-діловому

одязі. Сьогодні жодного чоловіка в краватці. Чому? – не стримуюся.
- Вже більше року наші люди по п’ятницях приходять на роботу в не зовсім

офіційному одязі, - розпочав Володимир Миколайович. – Тільки цього дня
дозволяється носити одяг вільного стилю, але ні в якому разі не спортивний.

Кажуть: краще раз побачити, ніж сто разів почути. Рівно о 10-й годині всі
працівники обласної дирекції, відірвавшись від комп’ютерів та відкривши вікна
для провітрювання, з добрим настроєм вийшли в коридори і без будь-якого
примусу під тиху приємну музику розпочали виробничу гімнастику. Керівник
колективу відрізнявся від інших тим, що в руках мав ще й гантелі…
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ПСП «КОМИШАНСЬКЕ»:
НЕОЦІНЕННА ДОПОМОГА ГРОМАДІ

 

Комишанська сільська рада розташована в західний частині
Охтирського району. Одним крилом вона межує аж з Тарасівською
сільрадою Зінківського району Полтавської області. Відстань від с.
Комиші до м. Охтирка шосейним шляхом становить 40 кілометрів.
Із загальної кількості населення Комишанської територіальної
громади 1364 чоловік лише 711 –  працездатного населення.

 

Здавалося, глибинка забута Богом і людьми. Але ж ні. І в цьому важливу роль
відіграє приватне сільськогосподарське підприємство «Комишанське», яке з 1990
року очолює вмілий організатор сільськогосподарського виробництва, заслужений
працівник сільського господарства,  депутат обласної ради Володимир Зубко. Лише
в 2010 році від цього підприємства до бюджету сільської ради надійшло 314480
гривень прибуткового податку.

Загальна площа земельних угідь ПСП «Комишанське» - 4250 га, площа
сільськогосподарських угідь – 4153 га, в тому числі ріллі – 3991 га. Основними
видами сільськогосподарської діяльності є виробництво зерна, м’яса, молока.
Підприємство займається переробкою продукції власного виробництва. В
господарстві є олійниця, крупорушка. Працюють цегельний завод, конеферма.
Середньорічна чисельність працівників ПСП «Комишанське» - 465 осіб.

Завдяки співпраці приватного сільськогосподарського підприємства з
Комишанською громадою та соціальними закладами, інфраструктура села
знаходиться в належному стані. Звичайно, між сільською радою і ПСП укладена
соціально-економічна угода. Все, що нею передбачено, виконується. Але й чимало
додаткових поточних питань вдається вирішувати з директором підприємства без
затримок.

Так, за спонсорські кошти приватного сільськогосподарського підприємства
населення с. Комиші забезпечено безкоштовною питною водою. На утримання

На таких каретах вихованці дитсадка відправляються в свою першу подорож до школи.
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сільського водогону ПСП «Комишанське» в 2010 році витратило 44138 гривень.
В с. Комиші працює загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. У ній навчається

192 учні. Середня наповнюваність класів – 16 чоловік. Навчальний процес
забезпечують 27 педагогічних працівників. Хоч школа фінансується з районного
бюджету, але всі ремонтні роботи виконуються за рахунок коштів батьків та
спонсорських коштів ПСП «Комишанське». За 2010 рік підприємство надало школі
спонсорської допомоги на суму 116671 гривень – це підвіз учнів з віддалених сіл,
продукти харчування, подарунки на свята, ремонт приміщення.

Завдячуючи помітному наповненню сільгосппідприємством  місцевого
бюджету, з нього фінансуються такі заклади, як дошкільний навчальний заклад
«Сонечко», Комишанська дільнична лікарня, сільський Будинок культури.

Дошкільний навчальний заклад  працює в типовому приміщенні,
розрахованому на 90 місць. Середнє відвідування дитсадка в день складає 43
дитини. Згідно з штатним розписом ДНЗ «Сонечко» повністю укомплектовано
кадрами: 3 вихователі та 7 одиниць технічного персоналу.

Велику допомогу по утриманню ДНЗ «Сонечко» надає ПСП «Комишанське».
За 2010 рік такої допомоги надано на суму 83005 грн.: це підвіз дітей, витрати на
водопостачання та електроенергію, продукти харчування, подарунки до свят,
поточний ремонт приміщення та благоустрій території. Випуск у дитсадку це свято
для всього села. Адже у свою першу подорож до школи вихованці дитсадка
вирушають по-особливому, на каретах, в які впряжені баскі трійки. Цей урочистий
«поїзд» надає сільськогосподарське підприємство.

На території Комишанської сільради працює сільський Будинок культури, на
другому поверсі якого розташована бібліотека. В рамках програми «Бібліоміст»
Комишанська бібліотека-філія в числі інших 5 сільських бібліотек отримала гранд
на організацію нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до
Інтернету. Тепер сільські мешканці мають безкоштовний доступ до Інтернету.
 Колектив БК не великий – 3 чоловіки, але його добре знають не тільки в селі та
Охтирці, але й за межами району. Утримувати БК та сільську бібліотеку також
допомагає ПСП «Комишанське». В 2010 році допомоги закладам культури надано
на суму 51640 грн.: це ремонт приміщення, сплата за спожиту електроенергію.
Опалюється БК від автономної котельні побудованої ПСП «Комишанське».

Медичне обслуговування жителів громади проводить Комишанська дільнична
лікарня, яка розрахована на 10 стаціонарних ліжок і 10 ліжок денного стаціонару.
Лікарня повністю укомплектована кадрами, укомплектована медобладнанням.
ПСП «Комишанське» надає допомогу лікарні в поточних ремонтах, забезпечує
продуктами харчування.  За 2010 рік фінансової допомоги дільничній лікарні
надійшло на суму 16007 грн.  За рахунок ПСП «Комишанське» в амбулаторії
зроблено критий ганок, виділяються кошти на продукти харчування та
обслуговування машини «швидкої допомоги» (запасні частини, бензин),
виплачується заробітна плата водію.
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До речі є в Комишах і сільська футбольна команда «Ташань», яка бере участь
у чемпіонаті Охтирського району. ПСП «Комишанське» – спонсор команди.
Сільськогосподарське підприємство надає спортсменам транспорт для поїздок
на ігри, преміальні за гарну гру, а в 2010 році закупило ще й футбольну форму на
суму 9,6 тис. грн.

Доброю традицією для  ПСП «Комишанське» стало надавання інвалідам,
ветеранам війни, солдатським вдовам фінансової допомоги в День Перемоги та в
день визволення села. В 2010 році на День Перемоги ветерани  Великої Вітчизняної
війни отримали по 100 кг зерна та грошову допомогу в сумі 150 гривень кожен.

Загальна сума коштів надана ПСП «Комишанське» у 2010 році жителям,
організаціям та установам соціальної сфери Комишанської територіальної громади
складає 338612 гривень.

У всьому і для всіх приватне сільськогосподарське підприємство, його
керівник, депутат обласної ради, Володимир Зубко є тією чарівною палочкою-
виручалочкою, що завжди і своєчасно приходить на допомогу місцевим жителям.

 

З ДОСВІДУ РОБОТИ
МЕЗЕНІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ

 

МИКОЛА ГАВЕНКО: СКАЗАВ - ЗРОБИВ
 

Третє скликання поспіль очолює Мезенівську сільську
територіальну громаду Краснопільського району Микола Гавенко.
Жителі трьох населених пунктів: Мезенівки, Майського,
Н.Олександрівки говорять, що не помилилися у виборі ще з 2002 року,
коли вперше довірили йому цю посаду. А Миколі Васильовичу, який
народився  і виріс у Мезенівці, екс-головному механіку колишнього
Мезенівського цукрокомбінату,  всі проблеми села і його жителів були
відомі.

Ринкові відносини, розпаювання великих колективних господарств і особливо
зупинка, а потім і повна ліквідація  не лише місцевого значення промислового
гіганта – цукрового заводу, які «на своїх плечах» повністю утримували всю
соціальну сферу та комунальну структуру села, починаючи від роботи сільських
водогонів і закінчуючи теплопостачанням у дитячі садки, медичні заклади і клуби,
– усе це спричинило помітні, переважно негативні зміни, водночас загостривши
проблеми їх розв’язання.

І сільський голова розумів, що без команди – однодумців, результатів не
досягнеш . Тому з перших кроків своєї діяльності в органах місцевого
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самоврядування взяв курс на залучення до справ територіальної громади, її членів.
При сприянні і активній участі депутатів на сходах громадян за місцем їх

проживання проводилися зустрічі і обговорювалися проблеми та шляхи їх
вирішення. Роботу почали зі створення кооперативів з газифікації села. Спочатку
їх було 9, які охопили тринадцять із 15 вулиць центральної садиби. Непросто і
нелегко відбувався цей процес, але наполегливість господаря села, його вміння
особистим прикладом спонукати до дій усю громаду дали свої перші результати,
а це 9075 метрів газопроводу, 265 газифікованих житлових будинків. І це був лише
початок. Наступним кроком було будівництво топкової та газифікація сільської
амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Майже 15 відсотків вартості
цих робіт взяли добровільно на себе жителі села.

Досвід роботи зі створення кооперативів з газифікації і успішна їх діяльність
підштовхнула до створення ще трьох, але вже з телефонізації житлових помешкань.
На сьогодні завершені роботи по п’яти вулицях, телефонізовано 72 будинки.

Особиста зацікавленість сільського голови до всього нового не могла
залишити його байдужим до програми ПРООН  «Місцевий розвиток, орієнтований
на громаду». За підтримки депутатів, членів виконавчого комітету вирішили
створити громадську організацію «Нептун», перед якою стояло завдання
будівництва вуличного водогону.

Загальна вартість робіт, проведених у селі, спрямованих на забезпечення його
жителів якісною питною водою, склала 344 тис. грн., 50%  цієї суми – за рахунок
програми ПРООН.  Як результат – на сьогодні мешканці 64% житлових будинків
мають можливість отримувати проточну воду.  Особливо вдячні за це керівнику
громади люди похилого віку.

Але не зупиняються ні сільський голова, ні громада на досягнутому.
 Повіривши в успіх, побачивши результати, тепер уже  жителі сіл самі йдуть до
свого обранця і просять його діяти. На порядок денний однієї з сесій сільської
ради внесли питання про відновлення
вуличного освітлення. І не просто поговорили,
а взялися до дій. Підтримавши ініціативу
одного із жителів села А.О. Шевеля, за фахом
електрика, сільський голова розпочав
діяльність з інвентаризації необхідного для
освітлення обладнання .  Потім склали
проектно-кошторисну документацію, отримали
експертний висновок. Джерела фінансування
шукали спільними зусиллями, залучивши до
цього бюджет сільської ради, спонсорську
допомогу місцевих приватних підприємців,
керівників сільгосппідприємств і звичайно
кошти громади.

Організовуючи і координуючи роботу,



52

Микола Васильович сам загорівся цією ідеєю і вже не відступав від мети, запалював
односельців і при підтримці депутата районної ради, начальника Краснопільського
РЕМу В.М. Рижкова, начальника районного відділення «Енергозбут» М.О.
Чепусенка відновлювали освітлення від вулиці до вулиці. На сьогодні 102 ліхтарі,
оснащених енергозберігаючими багаторесурсними електролампами потужністю
0,02 кВт., введені в дію.

Залучені до вирішення  проблем і місцеві суб’єкти господарської діяльності.
Уміє Микола Васильович знайти переконливі слова і шлях до не завжди
поступливих керівників. Останні три роки укладаються соціально-економічні
угоди через які щорічно надається допомога в грошовому виразі близько 40 тис.
гривень.

Головне, говорить Микола Васильович, бачити мету і йти до неї, не чекати,
що хтось буде вирішувати наші проблеми за нас.

Ось і сьогодні актуальним питанням для сільської місцевості, і не лише для
Мезенівки, є створення обслуговуючих підприємств. Особливо гостро це питання
стоїть тепер, коли прийшов приватний господар, а сфера послуг, які раніше
надавалися колективними сільськогосподарськими підприємствами, зникла, люди
залишилися наодинці з проблемою.  Ось і виникла ідея створення
багатофункціонального сільського обслуговуючого кооперативу. Сказали –
зробили. Сьогодні кооператив у Мезенівці під назвою «Помічник-Агро»
створений. У його розпорядженні техніка, взята в оренду, – це 2 трактори,
автомобіль, зернова сівалка, 4-ох корпусний плуг, зварювальний апарат,
зернозбиральний комбайн, причіп. На кооператив покладається широкий спектр
діяльності: оранка городів, перевезення вантажів, сівба зернових і збирання
врожаю, надання інших послуг сільським жителям. Добра справа зроблена, але
сільський голова вже думає про інше, як розширити  сферу послуг цього
кооперативу на вирішення  таких проблем,  як закупівля лишків
сільськогосподарської продукції в населення, надання послуг у тваринництві і
т.д.  Для цього потрібно зміцнювати матеріально-технічну базу кооперативу. А де
взяти кошти?

Рішенням обласної ради передбачені кредити для закупівлі техніки і
обладнання таким сільськогосподарським кооперативам, але умови  повернення
кредитів не задовольняють Мезенівську сільську раду і її жителів, тому зараз вони
ведуть пошук іншого шляху вирішення цього питання. І немає сумніву – знайдуть,
бо сільський голова і його виборці розуміють, що це дасть можливість вирішувати
не лише житлово-комунальні, господарські проблеми, а й забезпечувати робочими
місцями, здійснювати соціальний захист і взагалі створювати нормальні відносини
на селі.

За роки своєї діяльності на посаді чільника громади Микола Васильович все
більше і більше розуміє, яка це багатогранна і відповідальна робота. Але його це
не лякає, а навпаки спонукає до дій. Він не загубився у вирішенні проблем
господарських, а як людина, багата своїм духовним світом, любов’ю до
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українського мистецтва і культури, не міг залишитися байдужим до проблем
сільської молоді, яка після банкрутства цукрового заводу залишилася без закладу
культури. Про будівництво нового годі було й думати, тому сільський голова ініціює
це питання на сесії сільської ради і пропонує провести реконструкцію колишнього
адмінприміщення заводу і зробити його  сільським центром культури та дозвілля.
Величезний обсяг робіт проведено, залучені сили перш за все молодих активістів,
за сприяння районного центру зайнятості – безробітних, організовані суботники,
толоки і за півтора року сільський осередок культури відкрив свої двері для жителів
села, особливо порадувавши молодь.

Миколі Гавенку за справами, як він говорить, не було часу займатися своєю
передвиборчою кампанією. Та в цьому не було й потреби.  Два попередні скликання
показали виборцям, що кращого обранця в своєму селі вони не знайдуть і не
хочуть. Тому й кандидатура Миколи Васильовича 31 жовтня 2010 року була
практично безальтернативною і результати голосування сказали самі за себе.

Сільський голова у відповідь на довіру налаштований на подальші дієві заходи
щодо відродження рідного села і за активної участі громади, впевнений, - це йому
вдасться.    

ПРОБЛЕМИ ГРОМАДИ ВИРІШУЮТЬСЯ СПІЛЬНО –
ВЛАДОЮ ТА БІЗНЕСОМ

 

Проблеми міської громади краще вирішувати разом. Це добре
розуміє не тільки лебединська міська влада, а й бізнес, чия соціальна
спрямованість вже має далеко не декларативний характер.

 

Соціально відповідальне підприємство піклується не лише про матеріальне
благополуччя своїх співробітників, а й дотримується норм громадянського
суспільства, стимулює та підтримує проекти в соціальній сфері, сприяє вирішенню
назрілих завдань сьогодення. У м. Лебедині таким підприємством є ТОВ
«Укртранспневматика», що у 2010 році відзначило свій перший 5-річний ювілей.

Одна з найприкметніших ознак підприємства — це його постійна
спрямованість на вирішення не тільки своїх виробничих завдань, а й соціально
значущих проблем міста Лебедина та підпорядкованих сіл.

У 2009 році, коли економічні проблеми в України досягли свого максимуму,
підприємство не тільки продовжило виробництво і розвиток (у той час, коли інші
скорочували обсяги виробництва та відправляли своїх працівників у неоплачувані
відпустки), а змогло виділити ще 15 тис. грн. для розвитку соціальної
інфраструктури та благоустрою міста. В 2010 році обсяг такої допомоги вже зріс
до 50 тис. грн., що є прямим свідченням стрімкого розвитку підприємства.
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Історія народження і становлення ТОВ «Укртранспневматика» не має аналогів
у місті Лебедині. 5 років біографії стали для підприємства часом не лише стрімкого
розвитку та потужного лідерського зростання, а й свідомої активної участі
у формуванні українського ринку виробництва гальмівного обладнання (вузлів)
до залізничного рухомого складу та запчастин до нього.

Свідченням цього є те, що підприємство – активний учасник виставок. Так,
у 2009-2010 роках у конкурсі «100 кращих товарів Сумщини» ТОВ
«Укртранспневматика» отримало диплом переможця національного бізнес-
рейтингу в номінації «Товари виробничо-технологічного призначення». У 2010
році підприємство було включено до «Ліги кращих». ТОВ здобуло  перевагу  над
конкурентами  та  посіло 5 місце у рейтингу «Динаміка розвитку підприємства»
згідно з профілем «Виробництво залізничного рухомого складу» за підсумками
останніх двох років серед  підприємств України. Ці досягнення є ознакою високого
професіоналізму всієї команди  співробітників та керівника підприємства
Олександра Огієнка, який очолює також міську раду керівників промислових
підприємств.

Продукція ТОВ «Укртранс-
пневматика» стала конкурентоспро-
можною не тільки на внутрішньому,
а й на міжнародному ринку та за
якістю відповідає найвищим
світовим стандартам, що підтверд-
жено співпрацею з країнами
близького зарубіжжя, зокрема з
Казахстаном, Литвою та Росією.

Завдяки творчому підходу до
справи, використанню кращого
світового досвіду підприємство

Екскурсію по підприємству проводить генеральний директор «Транспневматика» (Р.Ф.)
Володимир Батенков; Олександр Огієнко вже звик до відзнак та нагород; працівники ТОВ

«Укртранспневматика» задоволені роботою нової лінії цинкування. 
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ТОВ «Укртранспневматика» продовжує динамічно розвиватися. За підсумками
2010 року обсяги виробництва в діючих цінах склали  65,3 млн. грн., у загальних
обсягах промислового виробництва серед економічно-активних підприємств міста
– 45,7%. У 2010 році підприємством освоєно 3 млн. грн. інвестицій в основний
капітал. Підприємством придбано та введено в дію напівавтоматичну лінію
цинкування, токарний станок з програмним управлінням, токарно-гвинторізний
станок, пресове обладнання, вантажний автомобіль МАЗ. Плани на 2011 рік ще
вищі – 3,8 млн. грн. інвестицій.

Важливо, що підприємство є одним з найбільших платників податків у м.
Лебедині. Так, за 2010 рік обсяги перерахованих податків та обов’язкових платежів
до бюджетів усіх рівнів становлять 11,6 млн. грн. Разом з цим, на підприємстві
залишається найвищий середній рівень заробітної плати серед промислових
підприємств – 2200 грн. Продовжує розширюватися і колектив підприємства.
Тільки за останній рік працевлаштовано 51 чоловіка, що є великим внеском у
справу зайнятості населення міста. Станом на початок 2011 року фактична
чисельність працівників перевищила двісті чоловік.

Сьогодні підприємство має багато нових планів і перспектив: впровадження
новітніх технологій, розширення номенклатури виробів, подальше формування
внутрішнього й міжнародного ринків збуту. Серед пріоритетів – співпраця з
міською владою в розв’язанні проблем соціально-економічного розвитку.

РАЙОННА РАДА ЗАТВЕРДИЛА ПРОГРАМУ
РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ. ЯК ВОНА

ВИКОНУЄТЬСЯ?
 

Мережу загальноосвітніх закладів для навчання і виховання
здібних та обдарованих учнів Білопільського району складають: 2
спеціалізовані школи, 21 загальноосвітній навчальний заклад з
профільним навчанням, з них 4 – з поглибленим вивченням предметів
(українська мова та література, англійська мова).

 

В цілому в районі функціонують класи за такими напрямами: філологічний
(7 класів  – 130 учнів), технологічний (7 класів – 100 учнів), природничо–
математичний (6 класів – 83 учні), суспільно–гуманітарний (5 класів – 97 учнів),
спортивний (2 класи – 36 учнів), універсальний (9 класів – 75 учнів). У 23
загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється допрофільна підготовка.
Впроваджено такі факультативи та курси за вибором: «Український мовленнєвий
етикет», «Практикум з правопису української мови», «Моя економіка»,
«Інформатика», «Тригонометрія», «Основи споживчих знань», «Громадянська
освіта», «Основи медичних знань», «Ми – громадяни», «Культура мовлення і
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стилістика української мови», «Лексика
української мови», «Здоров’я людини і
довкілля», «Практикум з розв’язування
задач», «Футбол», «Вибрані питання з
математики», «Обробка деревини та
металів», «Креслення»,  «Історія
рідного краю» тощо.

В районному інформаційному
банку «Обдарованість» на обліку
знаходиться 64 обдарованих (з них – 9
учні-переможці обласних учнівських
олімпіад) та 356 здібних учнів.

Особлива увага в навчально-
виховних закладах району звертається
на відродження національної культури,
становлення української державності,

розвиток вітчизняної освіти, вивчення сучасних світових досягнень науки, техніки.
Пріоритетами є опанування учнями, принаймні, однієї з іноземних мов,
комп’ютерної грамотності.

Усвідомлюючи необхідність забезпечення учнів якісною освітою, підготовки
їх до життя в сучасному інформаційному просторі, відділом освіти, навчальними
закладами району постійно проводиться робота щодо забезпечення шкіл
комп’ютерною технікою. На сьогодні в загальноосвітніх навчальних закладах
діють 296 сучасних комп’ютерів, які придбані за державні, батьківські та
спонсорські кошти. В цілому по загальноосвітніх навчальних закладах району
співвідношення комп’ютер – учень: 1 до 16, що фактично відповідає санітарно-
гігієнічним нормам.

Школярі району беруть активну участь у Всеукраїнських, обласних та
районних  заходах. Більше 10 років у районі триває державний олімпіадний рух.
Щорічно в шкільному етапі беруть участь понад 1200, в районному етапі   – до
700 учнів 6-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, близько 7 – 10 відсотків
з яких стають переможцями (І, ІІ, ІІІ місця). Із загальної кількості переможців 30
% входять до складу команди, яка бере участь у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових дисциплін. За результатами участі в 2010 році  кожен третій –
переможець. Команда учнів району в 2010 році  виборола одне перше місце, три
других, сім третіх. Найкращих результатів досягли юні знавці української мови
(4 переможні місця). Найбільшу кількість дипломів (5) у ІІІ етапі змагань вибороли
учні Білопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2. Гідно представили
Білопільщину на ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін
такі учні: Грибко Дмитро (Жовтнева спеціалізована школа І – ІІІ ступенів), Гурина
Катерина (Білопільська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів № 1), Гуков Віталій
(Білопільська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 2).

  З метою пошуку, підтримки, залучення учнівської інтелектуальної молоді
до науково–дослідницької  діяльності  з 2008 року започатковано конкурс «Учень
року». За дворічний період у ньому взяли участь 34 учні загальноосвітніх
навчальних закладів району.
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Щорічно учні беруть участь у Міжнародному математичному конкурсі
„Кенгуру”, Всеукраїнських та обласних конкурсах: учнівської творчості
«Об’єднаймося ж, брати мої»,  „Мої права”,  „Моя земля, земля моїх батьків”,
„Чарівні барви Сумщини”, „Колосок”, „Совеня”, „Левеня”, „Золотий ключик” тощо,
здобуваючи призові місця.

У навчально-виховних закладах району створена і діє мережа різноманітної
гурткової роботи. Основне завдання діяльності гуртків не лише поглибити знання,
уміння і навички учнів з предметів, а й розвинути їх творчі здібності, інтелект,
сприяти духовному самовдосконаленню дитини, професійно зорієнтувати
учнівську молодь, організувати пізнавальну діяльність та змістовне дозвілля.

Навчально-виховною роботою районного центру дитячої та юнацької
творчості охоплено  майже половина учнів загальноосвітніх навчальних закладів
району, які відвідують  гуртки. 

На базі позашкільного закладу працюють наукові товариства учнів Сумського
територіального відділення Малої Академії Наук з хімії, біології, правознавства,
англійської мови, математики, прикладної фізики, української мови й літератури.
Працюють: школа ранньої творчої орієнтації «Малятко», народних ремесел,
музична студія, англійської мови, краєзнавчих наук за напрямками: „Археологія”,
„Геологія. Географія”, „Екологія”.

Широкою популярністю у дітей користуються гуртки музичної студії,
туристсько–краєзнавчий, циркового мистецтва, «Панкратіон» тощо. Багато гуртків
організовано за місцем проживання дітей.

Активну роботу зі здібною і обдарованою молоддю проводить дитячо-
юнацька спортивна школа, основною діяльністю якої є спортивна підготовка дітей
з обраного виду спорту та підготовки резерву для збірних команд області й України,
створення умов для вдосконалення учнів, які мають здібності для здобуття в спорті
вищих досягнень. Декілька років поспіль  працюють чотири відділення: легка
атлетика, лижні гонки, шахи, футбол. Відкриті відділення з футболу в містах
Ворожба та Білопілля. 

Щороку юну еліту району урочисто вшановують - проводяться зустрічі цієї
категорії з керівниками районної ради, райдержадміністрації. Так, у 2010 році
традиційно пройшло свято  вшанування переможців ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських
учнівських олімпіад, спортивних змагань та їх керівників, було проведено ІІ тур
конкурсу науково–дослідницьких учнівських робіт “Учень року - 2010”. На святі
було вшановано 33 обдарованих учнів  (вручено їм подарунки на суму 1550 грн.)
та 9 вчителів, які підготували учнів-переможців (премійовано по 150 та 200 грн.
кожного).  Також було передано в школи переможцям ІІ етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад подарунки, надані спонсорами,  на суму 1400 грн.

За високі досягнення в учнівських олімпіадах, конкурсах десяти кращим
учням щорічно призначається  стипендія голови районної державної адміністрації
(до 2010 року – по 50 грн. щомісяця, з 2010 року – по 100 грн.), двом – голови
обласної державної адміністрації (425 грн.).

З метою заохочення вчителів, які підготували переможців ІІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін з 2001 року районною
державною адміністрацією встановлені надбавки до посадових окладів згідно з
рівнем досягнень їх праці (25% – за підготовку одного переможця, 30 %  – двох).
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Відповідно до плану заходів районної Програми в кожному навчальному
закладі  району розроблено структуру роботи з обдарованими та здібними дітьми.
До неї включено: педагогічні ради, учнівські колективи та органи самоврядування,
батьківську громадськість, представників територіальних громад тощо.

Однак, поки що нагальним залишається питання забезпечення
загальноосвітніх навчальних закладів сучасним обладнанням з природничо-
математичних та технологічних дисциплін, електронними засобами навчання.

Недостатньо розвинута мережа шкіл нового типу, що знижує ефективність
надання якісних освітніх послуг для інтелектуально обдарованих учнів. У районі
відсутні гімназії.

Характерним для сільської школи є викладання предметів не за фахом.
Викликає тривогу факт «старіння» педагогічних кадрів.

Недостатня кількість (або відсутність на початок навчального року) нового
покоління підручників, навчальних посібників призводить до зниження
результативності навчально–виховного процесу, неможливості застосування нових
технологій і методів навчання.

Гострою є проблема віддаленості від районного центру багатьох сільських
населених пунктів та відсутності належного транспортного сполучення між ними
і містом, що негативно впливає на якісну підготовку  та участь учнів сільських
загальноосвітніх навчальних закладів у олімпіадах і конкурсах різних рівнів.  

Можна говорити й про інші проблеми, що в певній мірі стримують  реалізацію
основних пунктів районної Програми роботи з обдарованою молоддю. Про них
знають депутати, керівники органів місцевого самоврядування, які постійно
вживають заходів для кращого розкриття здібностей та талантів молодих людей.
Тому й віриться, що Програма і в майбутньому працюватиме на користь району,
на користь кожної територіальної громади Білопільщини.

РАЙОННА ДОШКА ПОШАНИ –
СТИМУЛ ДЛЯ КРАЩОЇ РОБОТИ

 

Загальновідомо: українці – народ працелюбний, завзятий,
охочий до роботи. І яку б галузь, який би регіон нашої країни ми не
взяли – всюди знайдуться висококваліфіковані працівники, майстри
своєї справи. 

 

На Шосткинщині з метою відзначення особистого та колективного внеску
посадових осіб , громадян,  трудових колективів закладів освіти,
сільськогосподарських, промислових, інших підприємств, установ та організацій
у справу соціально-економічного та культурного розвитку району засновано
районну Дошку пошани.   Протягом багатьох років, напередодні Дня незалежності
України на районну Дошку пошани заносяться колективи, громадяни, які своєю
сумлінною працею досягли значних результатів у відповідних галузях та сферах
господарювання району, ведуть активну громадську діяльність.   
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З метою визначення порядку
занесення на районну Дошку пошани
 райрадою затверджені відповідне
Положення та Програма заохочення
передових працівників та колективів
району на 2011-2014 роки.  

Для забезпечення
організаційної роботи щодо
визначення кандидатів для занесення
на районну Дошку пошани спільним розпорядженням голів районної ради та
райдержадміністрації щорічно затверджується районна комісія з визначення
кандидатів для занесення на районну Дошку пошани.

Клопотання про занесення на Дошку пошани подаються протягом року, але
не пізніше 20 липня в районну комісію з визначення кандидатів для занесення на
Дошку пошани на посадових осіб,  громадян – за підписом керівника 
підприємства, установи, організації і голови профспілкового комітету, на колективи
району – за підписом керівника відповідного галузевого управління, відділу
райдержадміністрації, районної ради і галузевого райкому профспілки.

Комісія на своєму засіданні розглядає клопотання і подає пропозиції, в яких
зазначаються об’єктивні дані і характеристика виробничої та громадської
діяльності кандидатів та колективів, голові районної ради і голові районної 
державної адміністрації для прийняття спільного розпорядження щодо занесення
на районну Дошку пошани.

Особи, які занесені на районну Дошку пошани, нагороджуються  грошовими
преміями в розмірі 200 гривень та врученням свідоцтв.

Трудові колективи, занесені на районну Дошку пошани, нагороджуються
грошовими преміями, в особі їх керівників, у залежності від кількості працюючих:
до 20 осіб – в сумі 500 грн.,  від 21 до 100 осіб – в сумі 1000 грн., більше 100 осіб
– в сумі 1500 грн.

Вручення свідоцтв та грошових премій проводиться головами районної ради,
районної державної адміністрації  на урочистостях з нагоди Дня незалежності
України.  

Починаючи з 2007 року, районна Дошка пошани розміщена в фойє
адміністративної будівлі Шосткинської районної ради.   На Дошці пошани
розміщені кольорові фотокартки передових працівників та назви трудових
колективів.  

Всього протягом п’яти останніх років (2006-2010рр.) на районну Дошку
пошани було занесено 30 колективів та 90 передових працівників сільського
господарства, промислового виробництва і соціальної сфери. У числі передовиків
відзначено колективи молочнотоварної ферми ТОВ «Прогрес», МПП «Прайд»,
Клишківського та Миронівського навчально-виховних комплексів: загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад, фольклорні колективи
«Народні обряди» (с. Собич) і «Співаночки» (с. Ковтунове) та багато інших.   Серед
передових працівників району – кращі представники різних професій:
трактористи, оператори механічного доїння корів, лісничі, директори шкіл та
вчителі, підприємці, працівники закладів охорони здоров’я і культури. 
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Наявність районної Дошки пошани, з одного боку, дає змогу додатково
зацікавити працівників, трудові колективи до сумлінної роботи та вшанувати їх
плідну працю, а з іншого боку, доводить до широкого загалу інформацію про
кращих представників територіальних громад, які своєю наполегливою працею
сприяють соціально-економічному і культурному розвитку району.  

 

 БУВ КАНДИДАТОМ – ОБІЦЯВ,
СТАВ ДЕПУТАТОМ – ВИКОНУЙ

 

У Конотопській міській раді з 2008 року впроваджено механізм
використання коштів міського бюджету на виконання виборчих
програм та доручень виборців депутатами міської ради.

 

Цей механізм було відпрацьовано та
затверджено рішенням міської ради від 14
січня 2008 року. Зазначений порядок визначає
напрями використання коштів загального
фонду міського бюджету на виконання
виборчих програм та доручень виборців,
механізм виділення,  ведення обліку та
складання звітності про їх витрачання. Кошти
міського бюджету на виконання виборчих
програм та доручень виборців резервуються

в міському бюджеті по КФКВ 250102 “Резервний фонд”, КЕКВ 3000
“Нерозподілені видатки” з подальшим їх перерозподілом відповідно до поданих
заяв депутатів міської ради. Як правило, ця сума становить від 5 до 15 тис. грн. на
рік кожному депутату міської ради.

Для використання цих коштів депутати надають звернення за затвердженою
формою до головних розпорядників коштів для опрацювання та при необхідності
для надання висновків.

У зверненні вказуються:
- сума коштів, яка направляється на витрати;
- напрями використання коштів;
- назва,  поштова адреса установи,  організації (на утримання якої

направляються кошти);
- ПІБ та адреса особи в разі надання їй матеріальної допомоги.
Звернення протягом семи днів після їх одержання, опрацьовуються головними

розпорядниками коштів та направляються до фінансового управління з
супровідним листом, в якому вказуються коди функціональної та економічної
класифікації (КФКВ, КЕКВ). У разі неможливості направлення коштів за
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напрямом, зазначеним депутатом у зверненні (здійснення видатків суперечить
бюджетному законодавству та іншим актам нормативного характеру), головні
розпорядники коштів повідомляють його письмово у вищевказаний термін.

Міське фінансове управління на підставі звернень депутатів та супровідних
листів, що надійшли від головних розпорядників коштів, готує розпорядження
міського голови про внесення змін до міського бюджету (збільшення відповідних
видатків та зменшення видатків по КФКВ 250102 “Резервний фонд”) та вносить
в установленому порядку вказані зміни на затвердження міською радою.

Перерозподіл бюджетних коштів, визначених за напрямами використання у
зверненнях депутатів, після внесення відповідних змін до міського бюджету
забороняється.

Таким чином, депутати міської ради мають певне фінансове забезпечення
вирішення нагальних проблемних питань свого виборчого округу, що дає  їм змогу
в більш повній мірі виконувати свої обов’язки на виборчому окрузі.

 

 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ – РУХ ВПЕРЕД,
УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Починаючи з 2008 року, виконавчим комітетом Конотопської
міської ради розпочато клопітливу роботу з впровадження системи
управління якістю відповідно до міжнародного стандарту ІSО
9001:2008.

 

Передумовою для прийняття цього рішення було прагнення міської влади до
вирішення важливих задач життєдіяльності міста. Зокрема, передбачалося:

- підвищити конкурентоспроможність міста щодо залучення іноземних 
інвестицій, як приватних так і в рамках міжнародних грантів;

- підвищити якість послуг, що надаються в міській раді, та покращити діалог
з мешканцями міста;

- вдосконалити управлінські процеси та структуру виконавчих органів міської
ради.

Вирішити ці питання в наш час можливо лише при нестандартних та
інноваційних підходах. У результаті цього і було прийнято рішення переходу на
світові стандарти управління.

Вся робота з впровадження системи управління якістю в Конотопській міській
раді проходила на виконання постанови КМУ від 11.05.2006 № 614 “Про
затвердження Програми запровадження системи управління якістю в органах
виконавчої влади”. Рішенням Конотопської міської ради від 27 лютого 2008 року
було затверджено міську Програму з впровадження системи управління якістю
ISO 9001:2008 в апараті та  виконавчих органах  міської ради.
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Розпорядженнями міського голови було створено робочу групу зі сприяння
впровадженню системи управління якістю ISO 9001:2008 в апараті та  виконавчих
органах міської ради і визначено уповноваженим з питань якості керуючого
справами виконкому.

З метою реалізації заходів з впровадження системи управління якістю 
укладено договір з товариством з обмеженою відповідальністю «Центр підтримки
розвитку».

У рамках впровадження системи управління якістю було розроблено:
- реєстр адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами

Конотопської міської ради;
- технологічні та інформаційні картки на ці послуги,
- ряд інструктивних матеріалів, як то – Інструкція з управління процесами, 

Інструкція з обслуговування замовників та інші;
- розроблено Політику якості виконавчих органів Конотопської міської ради

(документ, що визначає головну місію напрямків діяльності міської ради);
- оновлено інформаційні покажчики, стенди, інше;
- запроваджено для працівників міської ради бейджі із зазначенням посад та

прізвища, ім’я, по-батькові посадових осіб;
- розроблено та розміщено на першому поверсі адмінбудинку міської ради

довідник послуг, що надаються в міській раді, стенди з інформаційними картками,
в яких міститься інформація про порядок надання послуг, відповідального та місце
отримання послуги;

- впроваджено СМС повідомлення заявників про термін отримання відповіді
на звернення, заяву, скаргу;

- для зручності отримання конотопцями адміністративних послуг  на базі
житлово-ремонтного експлуатаційного підприємства «Житлосервіс»  відкрито
пункт обслуговування замовників;

- на першому поверсі міськвиконкому відкрито інформаційно-довідковий
центр – місце, куди кожен громадянин можете звернутись у разі виникнення
потреби в тих чи інших консультаційних послугах з боку міської влади, а також у
разі необхідності звернутися письмово або особисто до її керівників.

Підсумком дворічної роботи стало вручення виконавчому комітету
Конотопської міської ради сертифікату відповідності системи управління якістю
ІSO 9001: 2008.

Після запровадження системи управління якістю в міській раді  покращилася
робота в наступних напрямах:

- більш повно враховано потреби людей у конкретних послугах, поліпшилася
якість їх надання;

- посилилась прозорість рішень, що приймаються;
- підвищилась ефективність використання бюджетних коштів;
- підвищились керованість роботи, можливість управління нею;
- зросла мотивація та задоволеність персоналу за рахунок кращої організації

його роботи;
- до міста почали надходити інвестиції.
Так як система управління  якістю передбачає тільки рух вперед ,

удосконалення роботи виконавчого комітету міської ради постійно триває.
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КРОЛЕВЕЦЬКИЙ РАЙОН:
ЕЛЕКТРОННІ КАРТКИ АМБУЛАТОРНОГО
ТА СТАЦІОНАРНОГО ХВОРОГО В ДІЇ

 

Прикладом позитивного досвіду Кролевецької районної ради є
впровадження комплексної автоматизації обліку роботи медичного
закладу  центральної районної лікарні на базі проекту «Створення
інноваційної моделі надання медичних послуг населенню через
впровадження аналітичної інформаційно-пошукової системи для
лікувально-профілактичних закладів Кролевецького району».

 

Що примусило кролевчан
піти на впровадження цього
проекту? Відсутність надійної
системи забору, зберігання та
обробки інформації, значне
завантаження медичних
працівників документацією на
робочому місці,  обмежені
можливості планування та
дієвого контролю за здійсненням
профілактичних заходів,
використання наявної сучасної діагностичної апаратури з програмним
забезпеченням. Крім того, було враховано, що сучасний стан медичної статистики
району, як головної інформаційної системи управління охорони здоров’я, не дає
повної картини здоров’я населення; звітні статистичні дані використовуються для
«цифрової» підтримки, а не для прийняття управлінських рішень.

На виконання проекту було розширено і включено до єдиного інформаційного
медичного простору діагностичну базу лікувально-профілактичних закладів,
створено комп’ютерну мережу з включенням всіх структурних підрозділів
центральної районної лікарні та сільських лікувально-профілактичних закладів,
впроваджено та удосконалено сертифіковане програмне забезпечення типу
«Реєстратура», «Поліклініка» та «Стаціонар», створено персоніфіковану базу
пацієнтів. Звичайно, для втілення задуманого довелося провести навчання
медичного персоналу, технічно підтримати комп’ютерну мережу, постійно
аналізувати ефективність використання системи, отримання інформації та
використання її для прийняття управлінських рішень.

Результати впровадження проекту не забарилися. В районі створено сучасну
діагностичну базу, забезпечується ефективний та стандартизований процес
лікування, впроваджені «Електронні картки амбулаторного та стаціонарного
хворого». Встановлення комп’ютерної мережі, створення єдиного інформаційного
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медичного простору забезпечують цілодобовий доступ відповідальних медичних
працівників, які беруть участь у лікувально-діагностичному процесі, до бази даних
пацієнта. Тепер всі структурні підрозділи (діагностичні, лікувальні, реабілітаційні)
об’єднані для контролю за лікувально-діагностичним процесом з боку медичних
працівників в режимі «on line». Проект дає можливість надійно зберігати
результати діагностичних досліджень, накопичувати їх.

 Тепер робочий час медичних працівників перерозподілився в сторону
надання медичних послуг пацієнту за рахунок зниження навантаження при
оформленні облікової медичної документації.

Працівники медичної галузі району, хворі переконані: в умовах недостатнього
фінансування галузі охорони здоров’я цей проект дозволяє значно підвищити
якість надання медичних послуг районною лікарнею. 

ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ – ОСНОВА
САМОВРЯДУВАННЯ

 

Одним з важливих напрямів у роботі Липоводолинської
районної ради є розвиток і реалізація громадських ініціатив. Дедалі
більшого поширення набувають проекти, що реалізуються за участю
громадських формувань та добровільних об’єднань. Адже громадська
ініціатива - це підтримана владою думка громадян щодо розв’язання
існуючої проблеми.

 

За підтримки райради вісім сільських рад
району взяли участь у конкурсі проектів ЄС
ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду», з яких п’ять були визнані
переможцями.

Протягом 2010 року в Яснопільщанському
громадському центрі проведено роботи,
спрямовані на енергозбереження: капітальний
ремонт покрівлі, заміна вікон, установка
сучасного електроопалення. На сьогодні також
створено кооператив і ведуться роботи з
водопостачання села.

З метою покращення лікувально-
профілактичної роботи серед населення Байрацької сільської ради проведено
капітальний ремонт ФАПу та встановлено сучасне медичне обладнання.

Завдяки участі у вищезгаданих проектах забезпечені централізованим
водопостачанням жителі сіл: Колядинець, Лучка та Побиванка  (Липоводолинської
селищної ради).
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Особливість цих проектів і відмінність від інших полягала в тому, що кошти
збиралися не за рахунок підприємств чи організацій, а безпосередньо у жителів
сільських рад. Відповідні рішення були прийняті на нарадах, сходках громадян
за місцем проживання

Всього протягом дії всіх проектів у районі використано близько 1840 тис.
гривень з усіх джерел співфінансування.
        

НАВЧАТИСЯ НІКОЛИ НЕ ПІЗНО
 

З метою поглиблення та вдосконалення форм соціального
обслуговування людей старшого віку з квітня 2010 року в місті
Шостка працює перший в області Університет третього віку.

 

В його складі 7 факультетів: теологічний, економічно-правовий, мистецький,
інформаційних технологій, агрономічний, основ медицини, історичний. Ректором
Університету призначено заступника міського голови Ніну Сиваєву, яка організовує
та координує його роботу. Вся робота Університету третього віку побудована на
волонтерських засадах.

Слухачі Університету отримують послуги безкоштовно. Організаційне та
матеріально-технічне забезпечення занять здійснюється деканами факультетів.
Вони визначені з врахуванням фахової підготовки кожного.  Теологічним
факультетом опікується заступник директора територіального центру соціального
обслуговування, економічно-правовим – завідувач відділення соціально-побутової
адаптації №2 територіального центру соціального обслуговування, мистецьким –
директор центру культури  та дозвілля, інформаційних технологій – директор
центральної міської бібліотеки ім. Толстого, агрономічним – директор міської
станції юних натуралістів, основ медицини – головний лікар центральної районної
лікарні,  історичним – старший науковий співробітник Державного краєзнавчого
музею.

Університет залучає фахівців управлінь, відділів міської ради, волонтерів,
викладачів навчальних закладів для проведення тематичних занять чи викладання
певного навчального курсу. Академічний
рік в Університеті третього віку
починається  з 1 жовтня і закінчується 25
травня наступного року. На даний час на
факультетах Університету навчається
близько 200 осіб похилого віку. Процес
навчання носить постійний характер і
користується попитом серед старшого
покоління.

                                                Любов ХОМОВНЕНКО,
                  секретар Шосткинської міської ради
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