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заступників голови та за власною ініціативою
попередньо розглядають проекти програм
соціально-економічного і культурного розвитку
області, обласного  бюджету,  звіти про
виконання програм та бюджету, вивчають і
узагальнюють питання про стан та розвиток
різних галузей, готують відповідні висновки з
кожного питання, яке виноситься на розгляд
сесії. І вважаю позитивним, що ми жодного
разу не внесли на розгляд сесії питання, яке не
підтримувала б комісія.

 З початку скликання проведено 98 засідань
комісій (у тому числі 6 виїзних). Розглянуто 684
питання.       (Аналіз кількості засідань
постійних комісій обласної ради шостого
скликання наведений у додатку 1).    

        
Зважаючи на приналежність депутатів до

різних політичних партій, у обласній раді
утворено 6 депутатських фракцій та 3
депутатські групи. Всі вони при розгляді
питань та прийнятті найважливіших для
розвитку області рішень працюють
консолідовано і виважено, вносять ділові
пропозиції, які розглядаються на сесії, і по
кожній приймаються рішення.

        
Активність депутатів щодо участі в роботі

постійних комісій, засідань президії та сесій
обласної ради надана кожному обранцю.
(Аналіз цієї роботи наведений у додатку 2).

 
Я, як голова, одним з пріоритетних

напрямків роботи визначив контроль за
підготовкою  рішень,  їх глибоке
опрацювання та контроль за виконанням.

На виконання вимог Закону України «Про
прискорений перегляд регуляторних актів,
прийнятих органами та посадовими особами
місцевого самоврядування» проведена робота
з приведення регуляторних актів обласної
ради у відповідність до вимог чинного
законодавства. Робочою комісією переглянуто
більше 2 тис. рішень обласної ради за період з
1991 року по 2011 рік. За результатами роботи
виявлено  32 регуляторних акти,  що  не
відповідають принципам  державної
регуляторної політики.

Враховуючи висновки робочої комісії
обласна рада визнала рішення різних періодів,
які не відповідають принципам державної
регуляторної політики, такими, що втратили
чинність, та привела таким чином у
відповідність до вимог чинного законодавства

всі регуляторні акти, прийняті обласною
радою.

З метою прийняття у 2011 році рішень,
направлених на удосконалення правового
регулювання господарських відносин на
території області, а також недопущення
прийняття економічно  недоцільних та
неефективних регуляторних актів, керуючись
Законом України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської
діяльності», обласною радою внесено до Плану
з підготовки проектів регуляторних актів на
2011 рік сім регуляторних актів, у тому числі
затвердження нормативних документів щодо
оренди  майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ і міст
області, порядку управління комунальними
підприємствами, закладами та установами, які
належать до спільної власності територіальних
громад, надання державної підтримки
здійсненню державно-приватного партнерства,
правил користування водними об’єктами для
плавання на маломірних (малих) суднах у
Сумській області.

Як і належить,  чільну увагу ми приділяли
програмі економічного і соціального розвитку
області, Стратегії «Нова Сумщина – 2015»,
іншим важливим документам. Маємо певні
напрацювання.

Постійною комісією обласної ради  з питань
промисловості, енергетики, транспорту,
зв’язку, розвитку підприємництва та
енергозбереження  вивчена та
проаналізована  діяльність  обласного
комунального підприємства «Аеропорт
«Суми», яке має тенденцію до зменшення
власних доходів. Не зважаючи на постійне
скорочення чисельності працюючих, низьку
середньомісячну заробітну плату, яка дійсно
нижча, ніж середня по місту Суми, витрати по
підприємству з кожним роком збільшуються.
Ця невідповідність доходів та витрат постійно
покривається дотацією обласного бюджету.
Розмір її щорічно зростає (2007 р. – 200,0 тис.
гривень, 2008 р.- 400,0 тис. гривень, 2009 р. –
450,0 тис. гривень,  2010 р. – 735,9 тис. гривень,
у 2011 р. потрібно ще більше).

Були надані рекомендації керівництву
обласного  комунального  підприємства
«Аеропорт «Суми», головному управлінню
промисловості та розвитку інфраструктури
облдержадміністрації вжити заходів щодо
збереження і функціонування аеропорту та
зменшення витрат підприємства.

22 лютого 2011 року на засіданні постійної
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комісії підтримано звернення керівника групи
компаній з Великобританії, Швейцарії та
Хорватії щодо передачі у довгострокову оренду
цілісного майнового комплексу обласного
комунального підприємства «Аеропорт Суми».

З метою виконання пріоритетних завдань
щодо  необхідності створення сучасної
транспортної інфраструктури, сприятливого
інвестиційного клімату, додаткових робочих
місць, соціально-економічного  розвитку
територій, залучення іноземних інвестицій і
обласна рада прийняла рішення про передачу
підприємства «Аеропорт «Суми» в оренду.
Нині здійснюються організаційні заходи щодо
проведення конкурсу на право оренди цього
підприємства. Сподіваюсь: нам вдасться
вирішити цю непросту проблему.

 
Члени постійної комісії з питань охорони

здоров’я, материнства, дитинства, прав жінок
та соціального  захисту населення взяли
активну участь у вирішенні питання щодо
удосконалення роботи комунальних аптек
області. З цією метою було створено робочу
групу для узагальнення наданих пропозицій та
розробки заходів щодо удосконалення роботи
комунальних аптек. Вона  й підготувала
відповідні пропозиції, котрі були подані для
розгляду на черговому засідання постійної
комісії з подальшим внесенням на сесію.

В результаті проведеної роботи на шостій
сесії обласної ради було прийняте рішення від
27.05.2011 «Про створення комунального
підприємства Сумської обласної ради «Нова
фармація Сумщини».

 
З ініціативи комісії з питань земельних та

водних ресурсів, використання надр, екології,
довкілля та лісового господарства прийнято
сесійне рішення «Про Методичні рекомендації
щодо надання в оренду земельних ділянок з

розташованими на них водними об’єктами та
гідроспорудами (майном)». Завдячуючи
членам комісії з цього року 50% фонду охорони
навколишнього  природного середовища
виділяється на водні об’єкти області. Саме це
рішення дозволило збільшити фінансування 
робіт по гідрологічному режиму річки Сейм
та добитись позитивного результату. Рівень
води у Сеймі біля міста Путивль на сьогодні
піднявся на 40 сантиметрів, і позитивна
динаміка залишається.

Значна увага приділялася розгляду звернень
районних та міських рад щодо поліпшення
технічного стану та благоустрою водних
об’єктів, розташованих на їх територіях, та
звернень громадян щодо  забруднення
навколишнього природного середовища.      

За результатами неодноразового розгляду
комісією (з виїздом на місце)  звернення
громадянина Гужвінського С.Л. щодо скиду
неочищених стоків у річку Псел у районі села
Барвінкове Сумського району рекомендовано
міському голові Сум Мінаєву Г.М. вжити
невідкладних заходів щодо  поліпшення
функціонування очисних споруд, міської
мережі водопровідно-каналізаційної системи
відносно  зменшення забруднення річки
неочищеними стоками як у районі села
Барвінкове Сумського району, так і в цілому в
межах міста Суми та розглянути можливість
виділення коштів з міського бюджету у ІІ
півріччі на ці заходи.

Завдяки наполегливій роботі депутатів
обласної ради, обласної державної
адміністрації, народних депутатів України в
цьому році виділені кошти на знищення
отрутохімікатів, які знаходяться на станції
«Побєда» в С.-Будському районі вже близько
20 років. У вересні зі складу вивезено близько
70 тонн небезпечного вантажу. Ця робота
продовжуватиметься до  повногоПрезидія сесії обласної ради

У обласній раді депутатський день
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знешкодження всієї надзвичайно шкідливої
сировини.

 Разом з позитивними моментами в роботі
є ряд і проблем, які негативно впливають на
діяльність комісій та якість підготовки питань
на сесію.

Зупинюся лише на одній з них, з якою
боремося з початку нашої каденції. Маю на
увазі терміни та суб’єкти подання на розгляд
обласної ради проектів програм і рішень. Закон
«Про місцеве самоврядування в Україні», 
регламент роботи обласної ради  чітко
визначили, хто і в які строки має подавати
відповідні матеріали. Хто забув, нагадую: не
пізніше, як за 20 днів (а сьогодні це норма
закону «Про  публічність інформації»)
підготовлені і оформлені проекти рішень
подаються в оргвідділ виконавчого апарату
обласної ради, які потім розглядаються в
профільних комісіях. На жаль,  нерідко
проекти важливих документів одержуємо за
кілька днів, а то й напередодні сесій обласної
ради. Коли члени комісій, депутати можуть з
ними ґрунтовно попрацювати? А звідси –
поспішність, поверховість, а потім – проблеми
з виконанням прийнятих рішень.

Враховуючи зазначене, звертаюся до всіх
суб’єктів подання матеріалів з проханням чітко
дотримуватися чинного законодавства та
регламенту нашої роботи.

 
У цілому ж дякую депутатам, які з великою

активністю та відповідальністю працюють у
комісіях. Сподіваюсь, що і надалі всі ви будете
сумлінно  та професійно  ставитися до
виконання своїх депутатських обов’язків.

 
До позитивних напрямків роботи обласної

ради відношу прикордонне співробітництво.
У вересні 2011 року Сумщину відвідав з

візитом генеральний секретар Асоціації
європейських прикордонних регіонів Мартін
Гільєрмо Рамірес. Проведені робочі зустрічі з
членами європейської делегації, намічені
шляхи перспективного співробітництва. 

За останній час відновились регулярні
зустрічі делегацій прикордонних Курської та
Сумської областей, які з року в рік дають новий
імпульс розвитку економічного і культурного
співробітництва двох регіонів, сприяють
зближенню інтересів  російського  і
українського народів.

Зокрема, 8 вересня в Сумах урочисто відкрито
VIII Міжнародну універсальну виставку
міжрегіональної і зовнішньоекономічної
співпраці «Слобожанський міст-2011» та
виставку «Дні російських регіонів». На ній, крім
товарів  нашого  краю, представили свої
економічні здобутки Курська, Бєлгородська,
Брянська та інші області Російської Федерації.
Немає сумніву: «Слобожанський міст-2011»
сприятиме розвитку торгово-економічної та
науково -технічної співпраці області на
міжнародному рівні, підноситиме авторитет
Сумщини, демонструватиме інвестиційну
привабливість регіону.

Враховуючи важливість поглиблення
прикордонного співробітництва, з метою
забезпечення соціально-економічного сталого
розвитку прикордонних територій Сумської та
Курської областей, виходячи з прагнень

Голова постійної комісії обласної ради з
питань охорони здоров’я, материнства,
дитинства, прав жінок та соціального
захисту населення Ганна Богданова:

слово з місця

 У сесійній залі
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співпраці на принципах традиційних
демократичних цінностей ,  активізації
економіки й поглиблення кооперації на
прикордонних територіях, беручи до уваги
Європейську Рамкову Конвенцію «Про
прикордонне співробітництво  між
територіальними співтовариствами й владою»,
а також Угоду про створення Єврорегіону
«Ярославна», пропонується сьогодні на сесії
створити спільну депутатську робочу групу для
співробітництва на  рівні місцевих рад між
Сумською обласною радою (Україна) та
Курською обласною Думою (Російська
Федерація).

 
Протягом звітного періоду поза увагою

обласної ради не залишалися депутатські
запити і звернення, протокольні доручення
президії ради, проведена значна робота щодо
взаємодії з органами місцевого
самоврядування області.  Триває  практика
узагальнення основних заходів, які
планувались і проводились органами
місцевого самоврядування в районах
та містах області.

 
 З метою  встановлення тісного 

взаємозв’язку  з виборцями,
органами місцевого
самоврядування приділяємо увагу
організації прийому громадян 
депутатами  обласної ради
шостого скликання.  Вже
проведено близько 550 особистих
прийомів у містах і районах

області  та розглянуто  звернення  майже двох
тисяч  громадян.

Враховуючи високий професійний рівень
депутатів обласної ради, вдалося вирішити
майже 70 відсотків  звернень, заяв та скарг.

Частина питань , які носять характер
довготривалого вирішення, перебувають на
контролі в депутатів та органів влади.

Більшість питань, з якими звертались
виборці до депутатів, стосуються соціального
забезпечення, роботи житлово-комунального
господарства та виділення  коштів на
газифікацію, ремонт, збільшення фінансування
районів. Часто  порушуються проблемні
питання  відновлення роботи промислових
підприємств та агропромислового комплексу.
Нагальною  також є проблема  закриття
сільських шкіл. Вносились пропозиції щодо 
поліпшення організації роботи органів
місцевого самоврядування та виконавчої влади.

Щомісячно  проводився прийом громадян з
особистих питань головою обласної ради. 
Більш ніж 80 відсотків звернень вдалося
вирішити, на інші  жителі одержали чіткі
роз’яснення.

З прийняттям Закону України «Про доступ
до публічної інформації» обласною  радою
вживаються відповідні заходи щодо
забезпечення його  реалізації. Працюємо
досить прозоро, так, як вимагає того чинне
законодавство.

Щоквартально проводиться узагальнення
інформації  щодо участі депутатів обласної
ради в роботі сесій міських та районних рад.
(Аналіз цієї роботи наведений у додатку 3).

Відповідно до Закону про місцеві вибори 
та звернень представників апарату Верховної
Ради України,  Центральної виборчої комісії
вживались заходи щодо сприяння проведенню

 Засідання постійної комісії обласної ради з
питань земельних та водних ресурсів,
використання надр, екології, довкілля та

лісового господарства

Засідання постійної комісії обласної ради з питань
управління комунальною власністю та приватизації
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в області позачергових виборів сільських голів.
За звітний період в області відбулося 5  таких
позачергових виборів.

Враховуючи  значні зміни, що відбуваються
в чинному законодавстві України, обласна рада
проводить виїзні семінари-навчання сільських,
селищних, міських (міст районного значення)
голів. У березні-квітні поточного року вони
відбулися  на тему: «Актуальні питання
реалізації повноважень органів місцевого
самоврядування». У вересні-жовтні
розглядається тема – «Реалізація повноважень
органів місцевого самоврядування з питань
забезпечення життєдіяльності та розвитку
територій».  На сьогодні (7.10.2011) проведено
чотири з  шести семінарських навчань. У
нинішньому році до слухачів таких заходів ми
вперше залучили  депутатський корпус рад
базового рівня, а саме –  голів постійних
комісій з питань бюджету місцевих рад.

У ході семінарів  були проведені  практичні
та теоретичні   заняття,  прочитані лекції щодо
адміністративної реформи, про особливості
формування та виконання місцевих бюджетів
в умовах дії нового  Бюджетного  кодексу
України, особливості формування програм
економічного  і соціального  розвитку та
місцевих бюджетів на 2012 рік, перспективи
та наслідки запровадження ринку земель
сільськогосподарського призначення в області,
застосування чинного  законодавства  в
питаннях доступу до публічної інформації та
про практичні аспекти реалізації нового
антикорупційного законодавства. За оцінкою
учасників навчання,  лектори  змістовно
розкривали заплановані теми та відповідали на
запитання аудиторії. Враховуючи практичну

спрямованість семінарів, до
участі в них запросили
одного з кращих  сільських
голів області – Садівського
сільського голову Сумського
району Надію Іванівну
Масалітіну, яка є і головою
регіонального відділення
Всеукраїнської асоціації 
сільських та селищних рад у
Сумській області.

 
З метою підвищення

професіоналізму і творчої
активності посадових осіб
органів  місцевого

самоврядування  до  Дня  місцевого
самоврядування проводимо обласний
конкурс «Краща посадова особа місцевого
самоврядування».

Переможців  та лауреатів плануємо
нагородити відзнаками обласної ради на
урочистостях до  Дня  місцевого
самоврядування в грудні цього року.

Значна робота проводиться із збору та 
узагальнення інформації про позитивний
досвід роботи сільських, селищних, міських та
районних рад. Така інформація, з метою
популяризації досвіду,  розміщується на
сторінках офіційного вісника обласної ради,
який користується попитом серед працівників
органів місцевого самоврядування області.

   
Та все ж головним здобутком у взаємодії з

органами місцевого самоврядування за
звітний період вважаю утворення в області
Сумського регіонального  відділення
Української асоціації районних та обласних
рад.

Необхідність його створення  продиктована
самим життям.

Виступаючи на  засіданні Ради регіонів у
червні цього року, Президент України вкотре
зазначив на незворотності здійснюваних в
державі реформ. Головною з них повинна стати
реформа місцевого самоврядування.  Нині
готується концепція та практичний план щодо
розвитку і підтримки місцевого
самоврядування. Його мета – формування 
дієздатної низової ланки, тобто рад базового
рівня.

Основою реформування місцевого
самоврядування  визначаються саме

Особистий прийом громадян веде голова обласної ради
Геннадій Михайленко
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територіальні громади, виробляється новий
алгоритм конституційно -правового
регулювання відносин у сфері місцевого і
регіонального розвитку. З цією метою на
засіданні Ради Сумського регіонального
відділення Української асоціації районних та
обласних рад у липні цього року було зроблено
пропозицію колегам з Асоціації сільських та
селищних рад та Асоціації міст України про
створення в області єдиного органу трьох 
Асоціацій місцевого  самоврядування  в
Сумській області.

І сьогодні на сесії обласної ради ми будемо
розглядати проект рішення «Про створення
Асоціації органів місцевого самоврядування
Сумської області та вступ Сумської обласної
ради до Асоціації як колективного члена».

Вважаю,  що таке об’єднання допоможе 
покращити роботу над проектами нових
законів, що стосуються реформування
місцевого самоврядування, а  також
обговоренню і вирішенню назрілих  питань
в області.

 
Рупором  всієї діяльності представницької

влади на Сумщині став офіційний сайт
обласної ради. Кількість інформацій за
останній рік на ньому подвоїлась, фотографій
вміщується в порівнянні з минулим звітним
періодом втричі більше. Помітно розширилася
тематика та географія розміщених на сайті
матеріалів про висвітлення діяльності обласної
ради, депутатського корпусу Сумщини, органів
місцевого самоврядування.

Офіційний сайт
допомагає забезпечувати
повну відкритість та
прозорість нашої
діяльності. Кожен
користувач сайту при
бажанні може простежити
не лише, які пропонуються
проекти до сесії, а й які
приймаються рішення
радою, як
використовується кожна
бюджетна копійка.

За допомогу в
наповненні сайту
актуальною оперативною
інформацією хотів би
подякувати керівникам
Тростянецької, Роменської,

Недригайлівської районних рад, Конотопської
міської ради.

Разом з тим запрошую до тіснішої співпраці
в питаннях висвітлення діяльності
представницької гілки влади Шосткинську і
Охтирську міські, Великописарівську,
Охтирську, Шосткинську, Путивльську районні
ради.

 
Аналізуючи реальний соціально-

економічний стан області, проблемні питання,
що  порушувались депутатами, органами
місцевого самоврядування і державної влади,
були визначені стратегічні напрями, над
вирішенням яких ми працювали протягом
майже 11 місяців.

Головний пріоритет - це залучення
додаткових джерел надходження коштів до
обласного бюджету, місцевих бюджетів
територіальних громад і спрямування їх, в
першу чергу,  на фінансування видатків
розвитку.  

За статистичними даними область має всі
передумови для розвитку економіки та високий
інвестиційний потенціал. Це обумовлено
наявністю достатньо розвинутої інженерної
інфраструктури та транспортних комунікацій. 

У 2010 році в області освоєно 2,9 млрд.
гривень капітальних інвестицій, у тому
числі інвестицій у основний капітал - 2,2 млрд. 
гривень, це практично на рівні 2009 року.

Вагому частку всіх капіталовкладень (38,4
відсотка) спрямовано у розвиток промислових
видів діяльності, обсяги яких порівняно з 2009
роком зросли на 31,4 відсотка.

 Учасники засідання Ради Сумського регіонального відділення 
Української асоціації районних та обласних рад
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Основним джерелом надходження
інвестицій в основний капітал залишаються
власні кошти підприємств та організацій – 63,7
відсотка  загального обсягу.

А основним джерелом  фінансування
закладів бюджетної сфери та матеріальною
основою місцевого самоврядування є бюджет.
Тому правильний розподіл бюджетних коштів
є головним політичним завданням органу
місцевого самоврядування. Ми з вами повинні
пам’ятати, що від розвитку кожного села,
селища, міста, їх  інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури в  кінцевому
результаті й залежить рівень соціально-
економічного  розвитку
України.

 Депутати обласної ради
шостого  скликання
зробили все можливе, щоб
місцеві бюджети змогли
завершити 2010-й рік без
боргів. На двох останніх
сесіях, які відбулися у грудні,
було виділено 9,6 млн. грн. на
покриття захищених
видатків, які не були
забезпечені місцевими
бюджетами області.

З цих коштів 8 млн. грн.
направлено  північним
регіонам області
( Ш о с т к и н с ь к о м у ,
Ямпільському, Середино-
Будському районам та м.
Глухів) на  покриття видатків, які не
прораховувалися в їх бюджетах на виплату
заробітної плати працівникам бюджетної
сфери, в першу чергу, по галузі «освіта». Це
важливе соціальне питання було успішно
вирішене. Люди отримали заробітну плату і з
добрим настроєм зустріли Новий 2011 рік та
Різдво Христове.

Вперше за останні три роки обласний
бюджет на 2011 рік був прийнятий  своєчасно
- в грудні 2010 року. Крім того, обласна рада
ініціювала прийняття до початку 2011 року
бюджетів інших рівнів – це районні, міські,
сільські та селищні бюджети. Прийняття
такого рішення дало змогу всім місцевим
бюджетам області, починаючи вже з лютого,
затвердити постійні кошториси та зняти

напругу із фінансуванням закладів бюджетної
сфери, в першу чергу, захищених статей.

 
У межах можливостей обласного бюджету

депутати вносять свій посильний вклад у
розбудову соціальної інфраструктури
області. За рахунок обласного  бюджету
(субвенція з державного бюджету та бюджет
розвитку) в поточному році передбачено майже
65 млн. гривень на реалізацію інвестиційних
проектів, а саме: будівництво та реконструкцію
об’єктів соціального призначення.

Найбільше коштів спрямовано  на
об’єкти галузі «Охорона здоров’я».

Існуючий сьогодні обласний
психоневрологічний диспансер розміщений у
пристосованому будинку, через постійні
порушення санітарних норм обласною
санітарно-епідеміологічною станцією
неодноразово  робилися приписи щодо
закриття диспансеру. Будівництво нового
приміщення  для  обласного
психоневрологічного  диспансеру було
розпочато ще в 1988 році. З 1996 року в зв’язку
з відсутністю фінансування будівництво було
припинено.

Завдяки спільним зусиллям обласної ради,
обласної державної адміністрації та підтримці
центральних органів влади в минулому році
знову розпочалися роботи по  добудові
диспансеру. Вже в поточному році було
виділено 29,3 млн. гривень, або 45 відсотків

Завжди є про що поговорити голові обласної ради
Геннадію Михайленку з народним депутатом України

Володимиром Даниленком
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від загального  обсягу коштів обласного
бюджету на виконання інвестиційних проектів.
Введення його  в дію дасть можливість
вирішити не тільки проблеми лікування
мешканців області, а й міжрегіональні
проблеми лікування психічно хворих людей.

 
Більше 17 млн. гривень передбачено на

розширення центральної районної лікарні у м.
Охтирка, що дасть можливість мешканцям
цього та сусідніх районів отримувати якісну і
кваліфіковану медичну допомогу.

Значна увага приділяється обласним
закладам культури, в яких, як правило ,
відбуваються обласні урочистості. На
реконструкцію театру для дітей і юнацтва та
театру ім. М.С. Щепкіна заплановано 7,3 млн.
гривень.

Бюджету міста Суми передано 2,0 млн.
гривень  на реконструкцію гральних
футбольних полів спеціалізованої дитячо-
юнацької школи олімпійського резерву. 

Вирішуються  також першочергові
проблемні питання і по закладах освіти та
соціального  захисту населення, на
реконструкцію яких виділено майже 3 млн.
гривень.

За рахунок коштів, виділених на галузі
соціально-культурної сфери в поточному році,
вже проведено капітальні ремонти в обласних
закладах охорони здоров’я: кардіологічному,
шкірно-венерологічному, онкологічному
диспансерах, діагностичному центрі у м.
Шостка , виконуються роботи  у

перинатальному центрі. Виконані
також роботи з реконструкції та
капітального ремонту установ
освіти: Конотопської, Улянівської,
Косівщинської шкіл-інтернатів,
Лебединського  педагогічного
училища, закладу санаторного
типу “Ровесник”. Завершено
капітальні ремонти  в
Охтирському, Синівському
будинках-інтернатах для громадян
похилого  віку та інвалідів,
Краснопільському, Хмелівському,
Будищанському, Атинському та
Свеському психоневрологічних
інтернатах,  Сумському
геріатричному пансіонаті для
ветеранів війни та праці. 

За  таке ставлення до
виконаннях службових обов’язків,
розв’язання актуальних проблем

територіальних громад можна висловлювати
вдячність багатьом депутатам, працівникам
органів місцевого самоврядування, виконавчої
влади та керівникам закладів і установ.

 
Проте є чимало й не вирішених питань,

над якими слід наполегливо працювати
мені, як голові, і депутатам обласної ради.
Загальна кількість об’єктів незавершеного
будівництва культурно-освітнього, медичного
та оздоровчого призначення в цілому по
області станом на 1 січня 2011 року склала 50
одиниць. Переважна більшість із них
тимчасово припинені або законсервовані в
зв’язку з відсутністю фінансування. В ці
об’єкти колись були вкладені кошти видатків
розвитку області і зараз вони є “мертвим
капіталом”. Це першочергові завдання для
вирішення у наступному році.

 
З метою розв’язання цих та  інших

проблемних питань була  розроблена  і
погоджена Угода між Сумською обласною
радою та Кабінетом Міністрів України,
залучаються  спонсорські кошти ВАТ
“Укрнафта”. 9 вересня ми внесли зміни до
бюджету та програми  економічного  і
соціального  розвитку області в частині
розподілу 20 млн. гривень, які обіцяє
перерахувати нам у поточному році ВАТ
“Укрнафта”. Так званим “нафтовим” районам,
на території яких безпосередньо видобувається
нафта (Роменський, Охтирський,
Липоводолинський), виділено по 2,5 млн.

  Голова Сумської обласної ради Геннадій Михайленко,
голова Курської обласної Думи Віктор Карамишев та
заступник голови Белгородської обласної Думи

Наталія Полуянова
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гривень, всім іншим регіонам – по 500,0 тис.
гривень.  За рахунок цих коштів
передбачається провести  ремонт та
реконструкцію багатьох об’єктів соціально-
культурної сфери, вуличного  освітлення,
будівництво та ремонт мереж водопостачання,
доріг комунальної власності.

 У поточному році з обласного бюджету
здійснюється фінансування 33 галузевих
регіональних програм, затверджених
обласною радою. На їх виконання з обласного
бюджету передбачається 116,3 млн. гривень, за
8  місяців було виділено – 75,4 млн. гривень, 
або 65 відсотків загальної суми.

Зокрема, на програми у галузях соціально-
культурної сфери станом на 01.08.2011 року
виділено 65,3 млн. грн., у тому числі:

- міжгалузева комплексна програма
“Здоров’я нації ”– 37,1 млн. грн.;

- обласна програма розвитку фізичної
культури і спорту – 5,2 млн. грн.;

- комплексна програма “Цукровий діабет і
лікування нецукрового діабету” – 5,2 млн. грн.;

- регіональна програма боротьби  з
онкологічними захворюваннями – 4,3 млн.
грн.;

- обласна програма  відпочинку та
оздоровлення дітей – 3,7 млн. грн.;

- обласна програма протидії захворюванню
на туберкульоз – 2,9 млн. грн.;

- програма розвитку олімпійського руху –
1,1 млн. гривень.

На виконання заходів «Комплексної
програми охорони навколишнього природного
середовища Сумської області на 2007-2015
роки» спрямовано 5,7  млн.
гривень.

 
Проте, якщо проаналізувати

зміст окремих регіональних
програм, то можна відмітити,
що  вони фактично  носять
декларативний характер, або
розроблені з метою
фінансування якихось
окремих видатків, а тому не
впливають на вирішення
нагальних проблем соціально-
економічного розвитку області
в цілому. Наприклад,
функціонує багато окремих
програм у галузях “Охорона
здоров’я” та “Освіта”.
Вважаю, що слід переглянути
їх та об’єднати у якісь

комплексні програми, що дасть можливість
більш виважено підходити до їх фінансування
та краще вирішувати проблеми.  Вважаю, що
обласна державна адміністрація, її галузеві
управління повинні попрацювати над
питанням оптимізації вже прийнятих на
сьогодні програм і надати відповідні
пропозиції депутатам обласної ради. 

Поряд з цим, обласною радою у минулих
роках були затверджені 13 регіональних
програм , які на  сьогодні зовсім  не
фінансуються. Тобто, це ще один напрямок для
нашої роботи: знайти додаткові джерела,
залучити інвесторів і забезпечити,  щоб
прийняті нами програми працювали на благо
області.

 
Враховуючи обмеженість коштів місцевих

бюджетів і, в першу чергу, на інвестування їх
у розбудову соціальної інфраструктури
територіальних громад, обласна  рада
постійно працювала над виявленням
шляхів залучення додаткових джерел
доходів.

Опрацьований напрямок участі
територіальних громад у різноманітних
грантових програмах, головною метою яких є
надання  фінансової підтримки у тих
напрямках, які не можуть бути забезпечені за
рахунок коштів місцевих бюджетів.

Територіальні громади Сумщини за
ініціативою обласної ради були залучені до
участі у Всеукраїнському конкурсі проектів
та програм розвитку  місцевого
самоврядування, який проводиться Фондом

Голова обласної ради Геннадій Михайленко на виставці
«Сто кращих товарів Сумщини»
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Завдяки цим проектам загальна сума
коштів, додатково залучених з державного
бюджету в розвиток територіальних громад
області, склала у 2011 році майже 900 тисяч
гривень.

 
З метою  покращення рівня життя

сільського населення в Україні
запроваджено Проект Європейської Комісії
та  Програми Розвитку Організації
Об’єднаних Націй «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду», в якому бере
активну участь і Сумська область.

Рішенням обласної ради була затверджена
цільова програма «Місцевий  розвиток,
орієнтований на громаду», головною метою
якої є створення сприятливого середовища для
сталого  довготривалого  соціально-
економічного та громадського розвитку на
місцевому рівні 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 у лютому 2008 року
з підписання угоди про
співпрацю. На сьогодні
громадами області загалом
розроблено та запроваджено
49 мікропроектних
пропозицій.

Найважливішими для  Голова обласної ради Геннадій Михайленко в Сумській
спеціалізованій  школі І – ІІІ ступенів №17

підтримки місцевого самоврядування
України щорічно.

Мета конкурсу полягає в тому, щоб дати
можливість органам місцевого самоврядування
реалізувати плани, по-перше, щодо подолання
тих проблем територіальних громад, які вони
без сторонньої фінансової допомоги розв’язати
не мають змоги, по-друге, сприяти втіленню у
життя місцевих ініціатив і програм,
спрямованих на соціально-економічний
розвиток відповідних територій.

За час дії конкурсу  більше тридцяти
територіальних громад Сумщини стали його
учасниками і змогли залучити до місцевих
бюджетів додаткові джерела фінансування.
Важливим є те, що територіальна громада сама
обирає, що необхідно зробити щоб поліпшити
життя мешканців району, міста чи села. У
минулому році конкурс виграли 4 місцеві ради
області, які обрали наступну тематику для
реалізації проектів:
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населення виявились проблеми поліпшення
водопостачання – 36 відсотків проектів (лише
у Липоводолинському районі завдяки
реалізації програми збудовано  18 км
водогонів), енергозбереження – 31 відсоток
(впровадження енергозберігаючих заходів на
об’єктах соціальної сфери), охорони здоров’я
– 22 відсотки (реконструкція та ремонт 5
ФАПів, 5 амбулаторій).

Найбільш активно реалізовували проекти
громади в таких районах, як Краснопільський
(села Мезенівка, Чернеччина, Славгород,
Рясне, Сінне, смт Краснопілля), Середино-
Будський (смт.  Зноб-Новгородське, м.
Середина-Буда, села Рожковичі, Очкине,
Голубівка) та Сумський (смт. Степанівка, Низи,
Хотінь, села Великі Вільми, Северинівка,
Бездрик, Токарі).

Враховуючи результати
роботи, 1 липня цього  року
підписана угода про
продовження партнерства між
обласною радою,
облдержадміністрацією та
Програмою розвитку ООН.
Визначено 9 районів області -
Лебединський, Липоводолинсь-
кий, Буринський, Недригай-
лівський, Глухівський,
Краснопільський, Великопи-
сарівський, Шосткинський,
Середино-Будський, які
увійшли до складу учасників
другої фази проекту. Три райони
- Сумський, Білопільський та
Путивльський внесені до

резервного списку.
 Діяльність тих громад, що зробили

реальні кроки до поліпшення якості
життя, є прикладом для інших громад
області та, на нашу думку, сприятиме
більш активному залученню
зовнішніх інвестицій саме на рівень
сільської територіальної громади.
Обласна рада завжди буде
підтримувати і допомагати місцевим
радам у реалізації цих питань.

 
На сьогодні в області працює 178

підприємств, установ та закладів
спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області. 124
з них утримуються за рахунок коштів
обласного  бюджету. 54 –

госпрозрахункові комунальні підприємства, які
працюють на фармацевтичному ринку, в сфері
громадського  харчування, забезпечують
населення та соціальну сферу твердими
видами палива. Вони зберігають, відтворюють
ліси, організовують переробку і раціональне
використання деревини, здійснюють
кредитування сільських забудовників.

Обласна рада, як власник, зацікавлена в
ефективній  і злагодженій роботі цих
підприємств та приділяє їм значну увагу.
Протягом останніх чотирьох років було
запроваджено  планування  фінансово–
господарської діяльності обласних
комунальних підприємств. Складання та
виконання фінансових планів дозволило
посилити контроль за їх діяльністю.

Голова обласної ради Геннадій Михайленко вручає
ключі від нових «Шкільних автобусів»

У Сумах відкрито пам’ятник генералу армії Василю
Маргелову. Серед учасників урочистостей – голова

обласної ради Геннадій Михайленко 
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Зрозуміло, що обласна рада надзвичайно
зацікавлена в тому, щоб всі підприємства
працювали прибутково і не лише виплачували
заробітну плату працівникам, здійснювали всі
обов’язкові платежі до бюджетів та державних
цільових фондів, мали можливість своєчасно
оновлювати свої основні фонди, а й
забезпечували додаткові надходження до
обласного бюджету.

 
Протягом останнього року обласною радою

прийняті рішення про створення соціально
важливих підприємств, установ та закладів.
А саме:

1. З метою якісного
забезпечення населення та
лікувально-профілактичних
закладів лікарськими
засобами, ефективної системи
управління аптечними
закладами створено, як я вже
говорив, комунальне
підприємство обласної ради
«Нова фармація Сумщини».

2. З метою подальшої
популяризації творчого
надбання Антона Павловича
Чехова створено комунальний
заклад обласної ради
«Меморіальний Будинок-
музей А.П.Чехова в м.
Суми».

3. Для розвитку в області
хокею з шайбою, шорт-треку,

фігурного  катання , розвитку
спортивно-технічних видів спорту,
залучення більшої кількості дітей
та молоді до здорового способу
життя, занять фізичною культурою
і спортом створено дві дитячо-
юнацькі спортивні школи: з
льодових видів  спорту та зі
спортивно-технічних видів спорту.

4. З метою належного утримання
комплексу адміністративних
будівель обласної ради створено
комунальну установу обласної
ради з  експлуатації
адміністративної будівлі.

5. Надано дозвіл комунальному
підприємству обласної ради
«Сумикомунприлад» виступити
співзасновником  наступних
господарських товариств:

- товариства з обмеженою відповідальністю
“Сумська обласна енергосервісна компанія” (з
часткою в статутному капіталі 25 відсотків, що
становить 10.000 грн.). Основним напрямком
діяльності цього товариства є проведення 
енергозаощаджувальних заходів, спрямованих
на скорочення, ефективне управління та
використання енергоресурсів;

- товариства з обмеженою відповідальністю
“УкрСумиліфт” (з часткою у статутному
капіталі 49 відсотків, що становить 19.600
грн.). Основним напрямком діяльності цього

  Голова обласної ради Геннадій  Михайленко взяв
участь у перепохованні в братську могилу останків
вісімнадцяти воїнів Радянської армії в селі Червона

Слобода Буринського району

   Голови постійних комісій Володимир Ладика – з питань
агропромислового комплексу та соціального розвитку села,
Світлана Швець – з питань житлово-комунального

та дорожнього господарства, будівництва, архітектури
та надзвичайних ситуацій, Ганна Богданова –

з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства,
прав жінок та соціального захисту населення
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товариства  є забезпечення  системної
модернізації ліфтового господарства області на
основі впровадження новітніх
енергозберігаючих технологій та підвищення
якості його утримання.

 
Значну увагу обласна рада приділяє

виконанню програми «Власний  дім».
Реалізація  її здійснюється обласним
комунальним підприємством  «Фонд
інвестування об’єктів соціальної сфери та
промисловості».

За період реалізації програми, з 1997 року,
майже чотири з половиною тисяч
індивідуальних забудовників області отримали
довгострокові кредити на загальну суму 31,6
млн . грн. За фінансовою підтримкою
підприємства «Фонд інвестування об’єктів
соціальної сфери та промисловості», яке
впроваджує цю програму, побудовано та
реконструйовано  958 будинків садибного типу
загальною площею 97,1 тис. кв. м., побудовано
187,5 км вуличних газопроводів, газифіковано
4228 садиб.

Та не можу не сказати, що  значне
недофінансування обласної цільової програми
«Власний дім» негативно  впливає на
виконання Фондом основної мети статутного
завдання щодо кредитування індивідуальних
сільських забудовників. За останні три роки та
вісім місяців 2011 року на реалізацію програми
передбачено  фінансування в розмірі 29
мільйонів 996 тис. грн. , але фактично  
профінансовано та використано лише 14
мільйонів 734,77 тис. грн.,  тобто , на
фінансування програми по Сумській області
були недоотримані кошти з різних джерел

фінансування в сумі 15 мільйонів 261,23 тис.
грн., що становить 51 відсоток.

Також слід зауважити, що за цей період
кошти на обслуговування державних пільгових
кредитів, фінансування яких здійснюється
виключно за рахунок місцевих бюджетів у
розмірі 9 відсотків від обсягу кредитних
коштів,  що  знаходяться у користуванні
позичальників, передбачено програмою на
загальну суму 4 мільйони 77,5 тис. грн., але
фактично надійшло лише 598,5 тис. грн.,
недофінансування складає 85 відсотків.

Крім того, деякі райони – Конотопський,
Тростянецький, Ямпільський, Лебединський –
взагалі не беруть участі в реалізації програми
щодо обсягів фінансування на обслуговування
кредитів. У сукупності всі ці чинники не дають
змоги підприємству ефективно реалізовувати
свою діяльність та не забезпечують йому
прибутковості.

 
Особливу увагу  приділяємо  також

іншому комунальному підприємству –
«Сумиоблагроліс», яке протягом 2009-2010
років через  прийняття неефективних
управлінських рішень колишнім керівництвом
підприємства опинилося майже на межі
банкрутства.

За підсумками роботи 8 місяців 2011 року
дочірні підприємства цього  обласного
комунального  агролісогосподарського
підприємства забезпечили виконання
більшості показників виробничої програми.
Назву кілька цифр:

Відтворення лісів у 2011 році проведено на
площі 612 гектарів, що на 71 гектар більше
 проти відповідного періоду минулого року,

 Голова обласної ради Геннадій Михайленко
вітає учасників Міжнародного марафону

інвалідів-візочників

За спортивні досягнення і високі
результати кращим спортсменам та їх
тренерам нагороди від обласної ради
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суцільні ж вирубки у звітному періоді
проведені на площі 392 гектари.

Закладено  8,3 га площ постійних і
тимчасових лісових розсадників для
вирощування посадкового матеріалу, при 5,5
га у минулому році.

Проведено догляду за лісовими культурами
на площі 1.038 гектарів проти 326 га у 2010
році.

Від усіх рубок заготовлено 163 тис. м3

ліквідної деревини, у 2010 році було 128 тис.
м3.

У деревообробних цехах перероблено
деревини на 6,4 тис. м3 більше.

Лише в поточному році
придбано : автокран, автокари,
трактори, лісовози та іншу техніку.

Поліпшились і фінансові
показники. Від реалізації деревини
і виробів у поточному році
підприємства отримали 58,6 млн.
грн. (без ПДВ), що більше на 27,5
млн. грн. від минулорічної виручки.

Середньомісячна заробітна плата
одного працюючого зросла на 716
грн. і становить 2260 грн.

Виробіток товарної продукції на
одного працюючого практично
подвоївся та дорівнює 58,7 тис. грн.

За підсумками 8 місяців 2011
року до  бюджетів усіх рівнів,
Пенсійного та інших соціальних
фондів сплачено 14,1 млн. грн., що
більше ніж у минулому році на 5,7
млн. гривень.

Повністю погашено
борги з оплати праці (-1,4
млн . грн.),  перед
Пенсійним фондом (-611,3
тис. грн.). Забезпечено
суттєве  зменшення
податкової та
кредиторської забор-
гованості.

Станом на 1 вересня  2011
року на підприємствах
функціонує 1035 робочих
місць, створено додатково
94, більшість з яких – у цехах
переробки. Дотримуються
державні гарантії праці,
заробітна плата
виплачується у встановлені

законодавством строки.
І останнє: за підсумками роботи  у

першому півріччі 2011 року отримано 2,1
млн. грн. прибутків, проти 372 тис. грн.
збитків за цей період у минулому році.

Хотілося, щоб подібним чином працювали
і інші наші комунальні підприємства. Досвід
такої роботи, як бачимо, маємо, треба лише
його використовувати.

 
На закінчення звіту хочу подякувати

депутатам обласної ради, які ефективно
працюють у постійних комісіях, фракціях і

Голова обласної ради Геннадій Михайленко бере участь в
урочистостях з нагоди Дня працівників лісу

Квіти до пам’ятника кладуть голова обласної ради
Геннадій Михайленко, народний депутат України
Андрій Деркач та ветерани партизанського руху
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  Зустріч керівництва області
з генеральним секретарем Асоціації європейських
прикордонних регіонів Мартіном Раміресом

групах, сумлінно виконують обіцянки, дані
виборцям. Окремі слова вдячності адресую 
обласній державній адміністрації, міським

головам, головам
районних рад та
райдержадміністрацій за
ділову співпрацю і
взаєморозуміння щодо
вирішення найактуальні-
ших проблем
територіальних громад.
Вдячний також
працівникам засобів
масової інформації, які
об’єктивно висвітлюють
роботу обласної ради.

Але найщиріші слова
подяки – громаді області,
яка з розумінням ставиться
до тимчасових проблем,
підтримує всі наші добрі
починання, допомагає в
роботі владним структурам

задля подальшої розбудови Сумщини,
забезпечення стабільного соціально-
економічного  розвитку нашого регіону.

 

  Зустріч у обласній раді з делегацією Вінницької області
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Додаток 1
Аналіз

кількості засідань постійних комісій обласної ради шостого скликання
(станом на 20.09.2011 року)

Додаток 2
Аналіз

явки депутатів обласної ради  шостого скликання
на засідання сесій, президії,  постійних комісій  

(станом на 19.09.2011року)
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Додаток 3

Інформація про участь депутатів обласної ради шостого скликання
в роботі сесій міських та районних рад з початку шостого скликання

(станом на 1 вересня 2011 року)
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27 вересня на базі Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2
пройшов районний тур обласного освітянського

проекту „Рідна Сумщина”.
Призери і переможці конкурсу отримали нагороди.

„РІДНА СУМЩИНА” НАЗИВАЄ ПЕРЕМОЖЦІВ
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ХОЧЕШ ВИРІШИТИ ПРОБЛЕМИ – ЗАЛУЧИ
ГРОМАДУ ДО  РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ

 

 
 
 
 
 

З власного досвіду добре знаю, що стабільне
надходження коштів до місцевого бюджету є
найважливішим чинником розвитку сільської
ради, її соціально-культурної сфери. Перед
депутатами  сільради, територіальною
громадою в цілому стоять відповідальні
завдання щодо забезпечення ефективного
використання природних ресурсів,
благоустрою  населених пунктів,
водопостачання , соціального  захисту
населення,  медичного  обслуговування,
енергозбереження, розвитку сфери торгівлі та
інші. Виконати їх можна лише при наявності 
достатнього фінансування.

На території Глинської сільської ради, що в
Роменському районі,  функціонує 21
підприємство, що сплачують податки до
місцевого бюджету. І хоч бюджет сільської ради
по власних доходах  значно перевиконується,
в порівнянні з аналогічним періодом минулого
року збільшилися надходження, все одно
нелегко вдається забезпечувати повноцінне
функціонування закладів соціальної сфери та 
соціальний захист населення , зокрема,
пільгової категорії.

Найболючішим залишається питання
функціонування закладів культури. Маючи
великий потенціал для культурно-масової

роботи (колективи навчальних закладів та 
підприємств  налічують   близько 700 чоловік
молоді) на території сільської ради  немає 
будинку культури.  Всі заходи проводяться в
приміщенні Глинського  професійного
аграрного ліцею.

Інше наболіле питання діяльності сільської
ради – житлово-комунальне   господарство.
Розвідна водяна мережа, побудована в 1976
році, не в змозі забезпечити всіх жителів села 
якісною  питною водою. Та й законодавча база
не дозволяє органам місцевого самоврядування
займатися наданням   послуг  з
теплопостачання , водопостачання  та
водовідведення.  Виникає  необхідність
створення комунального господарства з
надання зазначених послуг. Але в зв’язку з
невеликою кількістю споживачів чи буде такий
підрозділ прибутковим?

Якість питної води в колодязях не відповідає
санітарним вимогам (кількість нітратів у кілька
разів перевищує допущену норму), а в деяких
зникла зовсім. Після ліквідації ТОВ „Глинське”
три водяні свердловини  передані на баланс
сільської ради, але утримувати їх самостійно 
сільська рада не в змозі. Незважаючи на
недостатність коштів у бюджеті, сільською 
радою за останні два роки проведена значна
робота для забезпечення функціонування
водяної свердловини: замінено водяний насос,
частково –  труби в свердловині, глибинні
кабелі, встановлена станція захисту
глибинного насосу, укладений  договір  з
Роменською районною санітарно-
епідеміологічною станцією на проведення
лабораторного дослідження питної води.

В умовах обмеженого фінансування виникає
потреба в залученні коштів громади,
підприємств, установ та організацій для
соціально-економічного розвитку сільської
ради. З цією метою у  2010 році  було укладено
13 соціально-економічних угод між сільською
радою та суб’єктами господарювання. За
підсумками року було  надано  послуг та
залучено додаткові кошти на загальну суму
104 960 гривень. Завдяки цьому було
проведено капітальний ремонт Чеберяцького
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об’єкту дозвіллєвої роботи, надано допомогу
в утриманні футбольної команди  села,
проводилася очистка вулиць від снігу в
зимовий  період,  надано  допомогу з
благоустрою території сільської ради,
відремонтовано  пам’ятники.

Напрацювання з укладенням соціально-
економічних угод задіяні і в 2011 році.

Найважливішим  залишається питання
самоорганізації населення та підвищення ролі
громади у вирішенні проблем, що виникають.
Адже є ряд питань, що можна вирішити
самотужки.  Наприклад:  у 2005 році виникла
проблема газифікації с. Глинськ. З метою її
вирішення   було  створено   громадське
об’єднання, завдяки чому село газифіковано –
побудовано вуличні газопроводи загальною
протяжністю 16000 метрів на  суму близько
800 тис. грн.

У 2007 році проведено  збір коштів на
ремонт Миколаївської церкви, близько 30  тис.
грн. 

У 2010 році на території села створено
обслуговуючий кооператив «Глинськ – Чиста
криниця». За кошти громади виготовлено
проектно-кошторисну документацію на
будівництво вуличних водогонів в с. Глинськ
протяжністю 22 000м. На ці цілі залучені
кошти громади в  сумі 110 000 грн.
 Обслуговуючим кооперативом  подані
документи на  конкурс Швейцарсько-
Українського  проекту підтримки
децентралізації в Україні DESPRO. Громада
успішно  виграла цей конкурс,  який дає
можливість залучити додаткові кошти на
будівництво водопроводу в сумі 390000 грн.

Ще одна проблема, яку вдалося вирішити
завдяки громаді, – це утримання пожежного
автомобіля. Створивши  фонд спеціального
рахунку сільської ради, обладнали пожежне
депо, провели ремонт пожежного автомобіля
та забезпечили його бензином.

Нині є ціла низка інших питань, які громада
з успіхом вирішує самостійно. Серед них –
благоустрій території, утримання сільських
кладовищ,  ліквідація несанкціонованих
сміттєзвалищ.  

Багато цих та інших актуальних для громади
проблем можна було б вирішити за умови

якнайшвидшої оптимізації  територіальної
організації влади.  Зміни майбутнього
покликані вдосконалити систему управління
територіями, впорядкувати взаємовідносини
органів влади різних рівнів і, зрештою сприяти
підвищенню рівня життя  громадян у кожному
населеному пункті.

Децентралізація  влади  дозволить 
зекономити державні кошти і сформувати 
умови для того ,  щоб територія сама їх
заробляла та  розвивалася.

Є дві умови саморозвитку території: перша
– людський капітал, його якість, друга –
фізична та соціальна інфраструктура. 80 %
наших населених пунктів або не мають ні того,
ні  іншого , або  поступово  втрачають ці
ресурси.

Практика свідчить – чим менша територія,
тим менше  складових саморозвитку, а чим
менший ресурс саморозвитку, тим більше
держава мусить виділяти коштів з державного
бюджету для  того , щоб підтримувати
виживання  території.

Аналізуючи  перспективи розвитку
територіальних  громад, на мій погляд, вихід
із цієї ситуації можуть забезпечити тільки
реформи. Територіальна реформа потягне за
собою сукупність інших реформ – це  і
адміністративна реформа, коли збалансуються 
повноваження між різними територіальними
рівнями, і муніципальна – збільшення
повноважень самоврядування, а відповідно і
збільшення фінансів для їх реалізації.  Функції
держави, передбачені Конституцією,  все 
решта - питання місцевого самоврядування.

Наша країна взяла курс на  запровадження
європейських стандартів у всі сфери
суспільного  життя. Ці процеси ставлять
питання про відповідність адміністративно-
територіального устрою держави основним
європейським принципам побудови системи
управління регіональним і місцевим розвитком
та розбудови місцевого самоврядування. Їх
вирішення на загальнодержавному рівні
залежатиме від успішного втілення реформ у
кожній окремій сільській раді.

Сергій ФІЛОНЕНКО,
Глинський сільський голова 
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ЯКЩО ПРАЦЮЄШ САМОВІДДАНО –
ЧЕКАЙ НА РЕЗУЛЬТАТ

 Ще донедавна село Малий Самбір, що в
Конотопському районі, хоч і знаходиться лише
за 18 кілометрів від райцентру, вважалося
неперспективним. Але завдячуючи ентузіазму
та творчій співпраці засновника місцевих
сільськогосподарських підприємств Фільова
В.В., сільського голови Гуденко Р. В., депутатів
і при підтримці всіх починань та задумів
райдержадміністрацією, районною радою
сьогодні це невелике село відоме за межами
області.

 У 2002 році в с.Малий Самбір була створена
Сумська дослідна станція садівництва
Інституту садівництва Української Академії
аграрних наук (директор – Фільов В.В.).
Відкриття станції садівництва дало новий
виток у розвитку цього населеного пункту.
Завдяки  ентузіазму керівників станції,

науковому підходу до господарювання на землі
її працівники досягли таких результатів,
завдяки яким дослідна станція стала відома в
усіх куточках України. Створилися нові робочі
місця,  прибули  молоді кваліфіковані
спеціалісти Сумського аграрного університету.
На сьогодні в селі працює 3 кандидати
сільськогосподарських наук: Гаврилюк О.М.,
Фільов В.В., Чухіль С.М.

 Виникла потреба абсолютно  нового
сучасного підходу до розвитку інфраструктури
населеного пункту. Село газифіковане, 29 осель
мають електричне опалення. Коштами
районного  бюджету, агрофірми «Обрій»,
сільської ради, місцевих громадян було
переобладнано старе приміщення школи під
дитячий садок «Журавлик» за всіма сучасними
вимогами, який був необхідністю, а став ще й
окрасою невеличкого  села. Працює 6
приватних підприємств,  одне з яких –

«Меридіан» з питань земельного кадастру.
 При підтримці районної державної

адміністрації та за кошти  спонсорів
Малосамбірський  навчально-виховний
комплекс було переведено на газове опалення.
За кошти місцевого бюджету природний газ
підведений і до сільського фельдшерського
пункту.

 За вагомої підтримки та добросовісного
виконання своїх обов’язків депутатами в селі
постійно  проводиться ремонт  та
грейдерування доріг з ґрунтовим покриттям.
Налагоджене  автобусне сполучення з
районним центром та прилягаючими
населеними пунктами. Згідно з графіком
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щодня здійснюється 5 автобусних рейсів.
Вирішується питання відкриття нового
міжобласного  автобусного  сполучення
м.Конотоп – с.Дмитрівка, Чернігівської
області, яке принесе неабияку користь і селу, і
району в цілому.

 Цього року завдяки укладенню соціально-
економічних угод з орендарями
земельних паїв став можливим
ремонт сільського храму Святої
Покрови, реконструкція сільського
Будинку культури, відновлення
вуличного освітлення. За кошти
районного  бюджету було
реконструйовано Алею Слави в
центрі села.

 Спільними зусиллями всіх гілок
влади на селі та місцевих жителів
досягнуто певних результатів у
благоустрої населеного пункту.
Село  Малий Самбір отримало
диплом обласної державної
адміністрації за зайняте третє місце в
обласному конкурсі з питань благоустрою.

 Але чи не найбільше уваги приділяють у
селі відпочинку та спортивно-культурному
розвитку. За підтримки агрофірми «Обрій» в

центрі села облаштовані футбольні та
волейбольні поля, майданчики для великого
тенісу та міні-футболу, де проходять не тільки
сільські змагання, а й районні. Діє доросла і
дитяча команди з міні-футболу, які утримує
приватне підприємство. Є сільська чоловіча та
жіноча команди з волейболу. Всі ці команди –
лідери в районі.

 Працівниками будинку культури
проводяться культурно-мистецькі заходи за
участі своїх аматорів сцени та запрошених
виконавців і художніх колективів району,
області. Гордістю села є фольклорний колектив
«Вербиченька», якому в наступному році
виповниться 40 років. Ним керує Федорок
В.М., директор сільського будинку культури.

 Сьогодні проводиться велика робота зі
створення сільського краєзнавчого музею, де
найбільша допомога  йде  від директора
дослідної станції, депутата районної ради
Фільова В.В.

 Славиться село  і проведенням
нетрадиційних свят. Ідея вшанування першої
ягоди – суниці належить директору Сумської
дослідної станції Фільову В.В. За його
ініціативи та підтримки сільської ради в селі
започатковано проведення спортивного свята
на приз першої ягоди – суниці, 64 сорти якої
вирощують у дослідній станції та приватному
підприємстві «Обрій – Сад».

 Сьогодні – це  великий Суничний
фестиваль, який переріс із районного  в
обласний, а в цьому році набув статусу
міжобласного значення. Адже на святі цього
разу побували гості з сусідніх районів, міста
Сум  та Чернігівщини . Найчисленніша
делегація завітала з міста Козельця. Відбулися
різнопланові спортивні змагання, в яких взяли
участь  команди Сумської
облдержадміністрації, Конотопської
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райдержадміністрації, команди сільських
голів, команди керівників
сільгосппідприємств , місцеві команди.
Маленькі гості мали нагоду пострибати на
батуті, покататись у «суничних» вагончиках та
білосніжній кареті, розважатись на дитячих
атракціонах. Можна було  скуштувати
кондитерські вироби із суниці, охолоджувальні
напої із ягід, вирощених працівниками
місцевої станції, поласувати фірмовими
варениками із суницею. Закінчилось дійство
великим концертом аматорів сцени села,
району, Чернігівської та Полтавської областей.
Проведення цього свята є наслідуванням таких

масових свят у Європі, зокрема, Італії та
Голландії.

 Розвиток цього  невеликого  села  є
прикладом роботи єдиної команди: влади всіх
рівнів, керівників підприємств всіх форм
власності, органів місцевого самоврядування
та громади в цілому, що  спрямована на
поліпшення економічного розвитку та умов
життя людей невеликих сіл району. Якщо в усіх
є бажання працювати самовіддано  і на
результат – можливості знайдуться завжди.

Наталія ЛУГОВА,
радник голови Конотопської районної ради

Село Куземин розташоване на правому
березі Ворскли, на віддалі 45 кілометрів від
Охтирки. Мальовничі краєвиди завжди
приваблювали відпочивальників з усього
Радянського Союзу та зі столиці країни
Москви. Для гостей було споруджено будинок
відпочинку, що працював у літній сезон.

На сьогодні тут  працює
сільгосппідприємство, розташовані об’єкти
НГВУ «Полтаванафтогаз». Сільська рада має
широку інфраструктуру надання соціальних
послуг. Працюють Куземинська ЗОШ I-III
ступенів, дитячий садок «Пролісок». Сільська
дільнична лікарня обслуговує не тільки 
мешканців своєї громади, а і інших населених

У СЕЛІ, ЯК І ВДОМА, ПОТРІБЕН ГОСПОДАР

пунктів, діють дві аптеки. На території села
функціонують будинок культури та клуб, дві
бібліотеки, відділення зв’язку, дільниця
Охтирського  управління з експлуатації
газового господарства.

Утримання в належному стані всіх об’єктів
соціальної сфери є на сьогодні справою
надважкою, адже Куземинська сільська рада
працює за тих же соціально-економічних умов,
що й інші. Для забезпечення надання селянам
якісних соціальних послуг  необхідна
підтримка всієї громади. Вирішувати це
питання громада на  виборах 2010 року
довірила сільському голові – П.П. Терещенку.
На  думку більшості людей, довіру він
виправдовує. Завдяки налагодженню співпраці
з депутатами ради, добору та затвердженню
дієвого складу виконавчого комітету вдалося
за короткі терміни завершити будівництво
водогону. Відтепер надійне водопостачання
мають дитсадок, будинок культури, школа,
будинки приватного сектору. Виготовлено
проектно-кошторисну документацію на
капітальний ремонт  покрівлі дитячого
навчального закладу та будинку культури,
відкриття при лікарні нового приміщення
харчоблоку. Для шкільної їдальні придбано
електроплиту вартістю 6 тисяч гривень та
електром’ясорубку – 960 грн. Ще 5,5 тис. грн.
витрачено на закупівлю газових котлів для
клубу. Для лікарні придбано водонагрівач,
газову плиту, виконано роботи з будівництва
каналізаційної споруди.  Капітально
відремонтовано двигун санітарної машини,
пожежний автомобіль, придбано медичне

Сільський голова П.П.Терещенко
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устаткування для проведення аналізів.
Звичайно , всі ці роботи  можна було

виконати за умови наповнення сільського
бюджету та залучення спонсорських коштів.

Територія сільської ради складає 7251
гектар, майже 4500 гектарів – орна земля. Вся
вона використовується за цільовим
призначенням. Сільською радою з орендарями
землі – ТОВ «Лотуре-Агро», ПП «Куземин-
Агро», ФГ «Лутищанська слобода» – укладено
угоди на соціально-економічне
співробітництво. Це дозволяє вирішувати
невідкладні питання, адже  потреба  в
фінансуванні завжди відчутна, бо селу, як і
дому потрібен затишок, благоустрій, потрібен
господар. У його ролі і виступає сільський
голова та сільська рада, яка враховує і потреби
мешканців, і вимоги сьогодення.

Майбутнє села нерідко  пов’язують з
існуванням дошкільного закладу. Працівники
дитсадка дбають про повноцінний духовний і
фізичний розвиток малят, теплом і увагою
зігрівають маленькі серця. Для того, щоб у
дошкільному закладі було  затишно ,
створюються більш комфортні умови. За
спонсорські кошти придбали 25 дитячих
стільчиків, замінили сантехніку.

У грудні минулого року куземинці урочисто
відзначили 35-річчя з дня відкриття дитсадка.
З метою поліпшення виховного процесу голова
районної ради С.Б.Кірічко  подарував
кольоровий телевізор, депутат районної ради
П.І. Землинський і керівник

сільгосппідприємства «Куземин-
Агро» Р.В.Пилипенко – ігрові
поля, сільська рада – 11 м’ячів.

Місцеві жителі данину шани і
поваги віддають фронтовикам,
тим, хто загинув, та тим, хто вижив
і переміг. За мужність і відвагу,
виявлені на полях битв у роки
Великої Вітчизняної війни, 246
куземинців удостоєні орденів і
медалей. Льотчику-винищувачу
В.Д.Шаренку присвоєно звання
Героя Радянського Союзу.

Про  ті події нагадують три
пам’ятники загиблим воїнам, що
розташовані в селі. А четвертий
реконструювали навесні цього

року за межами села, в урочищі, на могилі, в
якій поховано 60 радянських воїнів. Пам’ятник
реконструювали за кошти земляків: першого
заступника голови міста Суми М.Г.Войтенка,
депутатів Сумської міської ради братів І.О. та
Ю.О.Перепек.

Дорослі діти… Скільки радості, а часом і
болю завдають вони батькам! Два заклади
культури надають молоді можливість
реалізовувати свій творчий потенціал. У селі є
все для занять фізкультурою і спортом. За
підтримки керівника підприємства ПП
«Куземин-Агро» Р.П.Пилипенка створено
футбольну команду з однойменною назвою,
котра виступає в другій лізі на першість району.

Важливим напрямком роботи депутатського
корпусу та  виконкому є зміцнення
правопорядку. В селі працює і живе
дільничний інспектор міліції О.Д.Щербак. У
повсякденній роботі він  опирається на
громадськість. Завдяки тісній  співпраці
вдалося не допустити серйозних порушень
закону.

Усе згадане – тільки частина наміченого.
Сільський голова має ще багато планів, до
конкретних справ активно залучає якомога
більше населення, але дотримується простої
мудрості: щоб не сидіти, склавши руки, треба
самому братися до діла.

Олексій ГОПКО,
керуючий справами виконавчого апарату

Охтирської районної ради 

 

Працівники Куземенської дільничної лікарні
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ВІДСУТНІСТЬ КЕРІВНОГО ДОСВІДУ –
НЕ ГАЛЬМО В РОБОТІ

До складу Іващенківської сільської ради, що
в Глухівському районі, входить три населених
пункти : Іващенкове, Кривенкове,
Шакутівщина. Сільська громада налічує 246
чоловік. З них працездатне населення – менше
половини. На території сільської ради
функціонують два фельдшерські пункти,
дозвіллєвий об’єкт, Іващенківський НВК,
торговельний заклад; здійснюють
господарську діяльність  фермерське
господарство «Кристал» , ТОВ «Голландська
аграрна компанія» та приватний підприємець
Пугач Є.І .

Сільська рада, яку я  очолюю, одна з
найменших у районі і, можна
сказати , наймолодша . Сам я
місцевий. На посаду обраний у
2002 році. До цього часу працював
у інших районах. На керівних
посадах взагалі майже не
працював. Але дивлячись на те, що
відбувається на селі, вирішив
спробувати.

 Від ТОВ «Лісове», яке до цього
часу було  основною
господарською структурою на селі
та  ліквідоване  в 2001 році,
залишилися об’єкти соціальної
сфери. Всі вони знаходились у
занедбаному стані. Розуміючи, що
один у полі не воїн , почав
працювати над тим, щоб

згуртувати, об’єднати та створити міцний
колектив однодумців, виправдати довір’я
односельців. Питання соціально-економічного
розвитку сільської громади були
першочерговими. Постало питання закриття
школи через малу кількість  учнів, що
призводило до великих витрат на утримання
закладу. Порадившись з колективом,
фахівцями райдержадміністрації,  за
допомогою відділу освіти вирішили провести
реконструкцію шкільної котельні та зробити
міні-котельню. Це дало відчутний результат.
Витрати палива  зменшилися  в 4 рази.
Спільними зусиллями зробили косметичний
ремонт фельдшерського пункту і сільського
клубу, який  на той час кілька років  не
опалювався і потребував значних вкладень у
ремонт. Зрозумів, що утримувати в належному
стані це величезне приміщення сільській
громаді не під силу і почав шукати інший шлях
до вирішення проблеми. Знаходячись у Сумах
на курсах підвищення кваліфікації, в одному з
сіл Лебединського району побачив, як шляхом
реконструкції приміщення навчального
закладу було  частково  переобладнано  в
сільській клуб. Взяв це і собі на озброєння.
Маючи подібне приміщення, яке не
використовувалося, зробили реконструкцію і
ми. І на сьогодні маємо невеличке, затишне та
тепле приміщення сільського  клубу і
бібліотеки, в якому проводимо всі свої заходи.
Всі роботи виконувались власними силами
сільської громади.
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 Аналізуючи роботу закладів культури,
проаналізували кількість жителів і кількість
працівників галузі. Дійшли висновку, що є
можливість об’єднати бібліотеку і клуб в один
«Дозвіллєвий об’єкт», і це на якості надання
послуг населенню не позначиться. За кошти,
які вивільнились від реорганізації, були
придбані музичні інструменти. Для
змістовного  відпочинку,
проведення заходів у молоді на
сьогодні є все необхідне.

За рахунок платних послуг
придбали тканину для
сценічних костюмів. А пошили
їх самі учасники художньої
самодіяльності.

І так весь час: напрацювання
планів , пошуки  шляхів їх
вирішення. Тісна співпраця з
суб’єктами господарювання,
укладання соціально-
економічних угод, виконання та
перевиконання планових
показників з надходжень до
бюджету допомагають
вирішувати багато важливих
питань життєдіяльності
громади. Було проведено телефонну лінію, яка
задовольнила потреби всіх бажаючих мати
телефон, у кожному населеному пункті
відновили вуличне освітлення.

Виникли питання з водопостачання. За
участі депутата обласної ради М.А.Деркача,
депутата районної ради А.П. Бережного, ТОВ
«Голландська аграрна компанія» та
Шосткинського ФГ «Івот» питання було
вирішено. Після проведення реконструкції
водогону населення села стовідсотково

забезпечене централізованим
водопостачанням.

Багато  уваги приділяємо
благоустрою населенних пунктів:
встановлено нову автобусну зупинку.
Постійно  у полі зору місця
поховання, пам’ятники загиблим у
роки Великої Вітчизняної Війни. На
центральному кладовищі села
Іващенкове встановлено
залізобетонну огорожу, таку ж
огорожу плануємо встановити і на
кладовищі в с. Кривенкове. Дала свої
позитивні зміни  і кадрова
перестановка, яка по суті стала
поштовхом до створення дитячих
будинків сімейного типу, яких зараз
3, що і стало значною підтримкою

для школи. Але відразу ж виникла необхідність
обмеження і швидкості руху і його напрямків.
Були прийнятті відповідні рішення,
встановлено заборонні знаки.

На чолі з новим директором Світланою
Нечипоренко школа змінила своє обличчя і
статус. На базі загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів створено  навчально-виховний

комплекс. Поруч із  закладом з’явився
спортивний майданчик, дитячий ігровий
майданчик, облаштовано спортивний зал. За
цим всім стоять люди, які не байдужі до
майбутнього свого рідного села. За це я їм щиро
вдячний. Сподіваюся на подальше розуміння
та плідну співпрацю.

Василь ПУГАЧ,
сільський голова с. Іващенкове

Глухівського району
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СПІВПРАЦЯ – ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ СЕЛА

 Село є колискою нації, джерелом пам’яті
народу, його традицій, культури, мови і
духовності. Село є маленькою родиною, яка
зберігає минувшину, набутий віками досвід і
щедро ділиться ним з усією країною, усім
світом.

На більш-менш крупній географічній карті
годі шукати невеличке, однак чепурне й
затишне село Павленкове, що розкинулося
неподалік роменської траси, поблизу
Штепівки. Але на карті Лебединського району
цей населений пункт помітний і зарахувати
його до другорядних аж ніяк не можна. Та коли
б його  спіткала печальна доля  інших
українських сіл, що  останніми роками
зникають з державної мапи, навряд чи цим
хтось переймався б, окрім його жителів.

20 років тому на базі віддаленого відділку
радгоспу було
створено  нове
т о в а р и с т в о
«Перемога» на чолі
з А.В.Онайком.
Порівняно  за
короткий проміжок
часу «Перемога»
вийшла спершу в
районні лідери, а
потім стала одним з
економічно міцних
г о с п о д а р с т в
області. Кожен, хто
потрапляє до села,
неодмінно звертає

увагу на тамтешню
чистоту і порядок.
Гарні дороги,
чепурні будинки,
п о ф а р б о в а н і
паркани, доглянуті
садки – усе схиляє до
переконання, що
соціально-культурна
інфраструктура села
утримується  в
належному стані.
Якщо  в  ряді сіл
сільськогосподарські
підприємства ледь-
ледь животіють, то в
Павленковому не
лише по-
господарськи дбають
про фінансово-економічні показники, а й
турбуються про облаштованість населеного
пункту.

Для директора СТОВ «Перемога» А.В.
Онайка стало неписаним правилом щороку

надавати вагому матеріальну допомогу на
вирішення десятків питань життєдіяльності
місцевої громади. Завдяки постійній тісній
співпраці Павленківської сільської ради з
базовим господарством «Перемога» зроблено
капітальні ремонти в клубі, фельдшерсько-
акушерському пункті. Для проведення
змістовного дозвілля молоді придбана музична
апаратура для будинку культури. Наявність
природного газу, водопостачання зробили ці
заклади максимально зручними і комфортними
для відвідувачів.

Так само чисто і затишно в поштовому
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відділенні та бібліотеці. Особлива гордість
селян – капітально відремонтована спільними
зусиллями сільської громади , СТОВ
«Перемога» Свято-Успенська церква, яка веде
свою історію з 1875 року. Уже кілька років
поспіль оновлену духовну святиню відвідують
миряни, тут правлять служби.

У центрі села , на місці розчищеного
сміттєзвалища, посаджений березовий парк,
ялинки, за якими дбайливо доглядають учні
місцевої школи.

За рахунок коштів базового господарства
здійснено переобладнання шкільної котельні
під гараж для нового автобуса, побудовано
туалет, здійснено заміну вхідних дверей. До
виконання робіт залучалися й батьки дітей, що
відвідують заклад.

Депутатський корпус села приділяє значну
увагу покращенню благоустрою та наведенню
належного санітарного порядку на території
сільської ради. Як правило, всі жителі беруть
участь у суботниках по благоустрою території.
Ось так спільними зусиллями павленківці
роблять своє село  багатим, свої оселі –
добротними, своє життя – співучим, свою
совість - чистою.

МИ РАЗОМ – ВЕЛИКА СИЛА

 Залучення громадян до вирішення різних
питань місцевого значення є одним з основних
завдань органів місцевого самоврядування.
Участь громадян і громадський контроль
повинні сприяти формуванню громадянської
відповідальності, налагодженню
конструктивного діалогу між суспільством і
владою на місцевого рівні. Метою таких
взаємовідносин є задоволення потреб людей,
підвищення якості їх життя.

 Це добре розуміє влада міста Глухова, яка,
взявши на себе всю відповідальність за
здійснення позитивних перетворень,
налаштована на  конструктивну працю,
насамперед, із органами самоорганізації
населення.

 Звертаючись до голів будинкових комітетів
та старших будинків, міський голова Юрій
Бурлака зазначив, що успіх у будь-якій справі
можливий лише при спільній роботі всіх
органів влади – з одного боку, громади – з
іншого. В єдності, взаємодії – наша сила і наша
перемога.

 Перші кроки зроблені в питаннях
благоустрою прибудинкових територій.
Результати надають оптимізму. Будинковим
комітетам було запропоновано спорудити дитячі
майданчики на умовах громадсько-приватного
партнерства, тобто, при 50 відсотковій оплаті
вартості дитячого майданчика жителями
будинку, 50 відсотків сплачує влада з фонду
соціально-економічного розвитку, або за
рахунок спонсорів. При таких умовах реально
можливе облаштування і реконструкція дитячих
та спортивних майданчиків, а також
прибудинкових територій.

 Першими заявки надішли від шести
будинкових комітетів. У короткий час
облаштовані дитячі майданчики біля будинків
по вул. Терещенків, 55, Інститутська, 20 та 18,
Ціолковського, 7, Некрасова, 2а.

Іншим дієвим інструментом у вирішенні
проблеми взаємодії влади і населення в
питаннях благоустрою міста виявився міський
огляд-конкурс у сфері благоустрою на звання
«Кращий багатоповерховий будинок», «Краща
вулиця», який започаткував виконком міської
ради.
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За підсумками конкурсу переможцям у
вказаних номінаціях будуть вручені
сертифікати на виконання робіт на суму 50 тис.
грн. кожному. Підсумки будуть підбиті до Дня
місцевого самоврядування.

 Першими на пропозицію відгукнулись
чотири будинкових комітети та три вуличні.
Конкурсна комісія в ході проведених
періодичних оглядів відмічає, що люди творять
у своїх дворах чудеса наяву. З’являються нові
дитячі та спортивні майданчики, проводиться
благоустрій та озеленення прибудинкових
територій, підтримується зразковий стан місць
загального користування.

 І хоча суботники, як форма самоорганізації

громадян, з’явилась у радянські часи, сьогодні
ідея спільної солідарної праці набуває все
більшої популярності у жителів міста. В
результаті спільної роботи місто стало набагато
чистішим і охайнішим. Прибрано та озеленено
вулиці, сквери,парки, пляжі.

 Звичайно, це все не означає, що відразу
настане рай в окремо взятих мікрорайонах чи
вулицях міста. Проблеми  були, є і
залишаються. Зате існує головне: взаємна
довіра міської влади і жителів міста. А з такого
фундаменту можна багато що розпочинати.

Ніна НАНАЙ,
секретар Глухівської міської ради

Понад десятиліття очолює Хустянську
сільську раду, що в Буринському районі, Іван
Іванович Малій, якого чотири скликання
поспіль громада обирає сільським головою. За
час роботи на відповідальній посаді він
проявив себе умілим та сумлінним керівником,
енергійним і талановитим організатором,
кредо якого - служити волі громади.

За його ініціативи були проведені збори
територіальної громади жителів сільської ради,
на яких вдалося  визначити пріоритетні
завдання для подальшого розвитку села і
створити громадське об’єднання «Мрія» та
обрати його керівний склад, що дозволило
Хустянській сільській раді стати учасником
спільного проекту Європейського Союзу та
Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду». В рамках проекту
виконана робота по заміні 42 вікон Хустянської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на
енергозберігаючі склопакети.

Завдяки наполегливості сільського голови та

КРЕДО ГОЛОВИ - СЛУЖИТИ ВОЛІ ГРОМАДИ
директора школи за кошти обласного бюджету
в Хустянку надійшов новий шкільний автобус,
що дало можливість вирішив питання підвозу
до навчального закладу школярів із сіл Ярове
та Харченки. За підтримки депутата обласної
ради Линника А.І. з обласного бюджету
виділено 100 тисяч гривень на ремонт даху
навчального закладу. Укладання соціально-
економічних угод посприяло виділенню 3 500
гривень.

Спільними зусиллями громади вдалося
винайти кошти на проведення капітального
ремонту системи  опалення шкільних
приміщень і встановлення нового котла, який
працює на альтернативних видах палива.
Завдяки проведеній роботі в школі покращився
температурний режим, а витрати на опалення
знизились із 100 до 35-40 тисяч гривень.

Велика робота проводиться і з благоустрою 
села. Зокрема, за кошти сільради проводиться
грейдерування доріг, 40 тисяч гривень
використано на ремонт дороги по вулиці

Сільський голова Малій І.І.

Фельдшерсько-акушерський пункт
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Гагаріна, біля Хустянського ФАПу та навколо
кладовища у селі Ярове встановлені огорожі.

Силами сільської ради проведена повна
реконструкція приміщення, в  якому
розміщений Хустянський ФАП. Тепер для
роботи є 5 кабінетів, у яких проведено ремонт,
а за підтримки керівництва Буринської філії
«Райз-Максимко» придбані необхідні меблі.

З ініціативи І.І.Малія вирішена проблема
забезпечення доставки до сільських ФАПів
медичних препаратів : укладена угода  з
центральною районною аптекою №35, за якою
при першій потребі автомобіль сільської ради
доставляє необхідні партії ліків за
призначенням.

Значна увага приділяється закладам
культури. На території села Хустянка діє
будинок культури, приміщення якого
переобладнано  (вставлені двері,  вікна,
встановлене електричне опалення, проведено
ремонт), закуплені аудіоапаратура, тенісний і
більярдний столи, інший спортивний інвентар.

Для збереження комунального майна та для
забезпечення повноцінного дозвілля молоді в
приміщенні колишньої загальноосвітньої
школи  в селі Харченки створено  центр
дозвілля молоді, в якому працюють гуртки за
інтересами . Для його  роботи будівля
відремонтована, забезпечено опалення закладу
в зимовий період, придбано  аудіо- та
відеоапаратуру, спортивний інвентар.

Для покращення обслуговування сільських
мешканців свої послуги їм щомісячно надає
перукар, для роботи якого сільською радою
облаштовано окремий кабінет з необхідним
обладнанням.

У 2011 році активно проводиться робота з
газифікації населених пунктів сільської ради:
виготовлена проектна документація на
підвідний та вуличний газопроводи; у селі
Хустянка частково  виконані роботи по
монтажу вуличного газопроводу. За підтримки
обласної влади намічені роботи планується
завершити до кінця поточного року.

Огорожа біля кладовища в с. Ярове

Науково-технічний прогрес розвивається за
законами, що не завжди підвладні людям.
Світлочутливі плівки та  магнітні носії
інформації замінила всюдисуща «цифра».
Майже непотрібними стали сотні будівель з
повним інженерним забезпеченням, люди із
золотими руками, специфічними знаннями,
унікальним виробничим досвідом в галузях
хімії, метало- і деревообробки, поліграфічного,
пластмасового, клейового, лакофарбового
виробництва, тонкого органічного синтезу,
підготовлені у провідних вищих навчальних
закладах Москви  і Києва , Ленінграда  і
Дніпропетровська, Казані і Красноярська.

Але ж «ніщо з нічого не утворюється і не
зникає безслідно»! Було прийняте рішення про
створення на базі ВАТ «АК «Свема»
індустріального парку.

Вперше в Україні на території Шостки

НА БАЗІ ШОСТКИНСЬКОЇ «СВЕМИ» –
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК

реально розпочато відпрацювання нової моделі
економічного  розвитку – створення
індустріального парку «Свема», який працює
за принципом «Потрійної спіралі»,
розробленої вченими Стендфорського
університету. Ця модель поєднує зусилля
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науки, підприємств і влади. При цьому влада
створює необхідні організаційно-правові
умови функціонування даної моделі, наука
забезпечує розробку, втілення та апробацію
інноваційних технологій у виробництво, надає
послуги для бізнесу щодо  користування
лабораторіями, бізнес інкубатором,
електронною бібліотекою, науковим
потенціалом. Студенти займаються не тільки
академічною наукою, а і практично втілюють
свої винаходи в сектор реального виробництва.

Шостка має необхідні складові для
розбудови індустріального парку: розвинуту
інженерну інфраструктуру, виробничий
потенціал, трудові ресурси, наукову та освітню
базу, вигідне географічне розташування.

Територія парку становить 326 гектарів. На
ній розташовано близько 400 будівель та
споруд. Майданчик парку – унікальний за
наявністю необхідного  інженерного  та
енергетичного  забезпечення. Великою
перевагою є той факт, що на території парку
працює Шосткинська ТЕЦ, що виробляє за
годину 60 МВт. електроенергії, 550 Гкал. тепла
та  160 тонн пари.  Діюча система
газопостачання дозволить використовувати

500 тис. куб. м. природного газу за добу. Ресурс
технічної води складає 3000 куб. м. за годину,
артезіанської води для господарсько-побутових
потреб - 500 куб. м. за годину. Потенціал
каналізаційних мереж дозволить очищувати
10000 куб. м. за добу. До території підведена і
діє залізнична колія, по  всьому парку
прокладені автомобільні дороги.

На території індустріального парку «Свема»
працює більше 30 підприємство. Розгортають
роботу закордонні інвестори.

Індустріальний парк «Свема» пропонує
малим та середнім компаніям найвигідніші
умови для розвитку власного  бізнесу,
організації діяльності за відомою моделлю
Triple Helix («Потрійна спіраль»), яка
передбачає інтеграцію зусиль виробництва,
науки, влади.

Всі послуги резиденти  отримують за
принципом «одного інвестиційного вікна», що
дає їм можливість зосередитись на проблемах
бізнесу.

Розвиток індустріального парку «Свема»
відбувається шляхом інтегрування потенціалів
науково-навчальних установ та підприємств
міста. Наявна наукова база – три науково-
дослідні інститути, один з яких розташований
на території парку, та Шосткинський інститут
СумДУ, близько 30 кандидатів і докторів наук.

 Передбачено створення науково-технічного
центру, сервісного центру банківської системи,
паркінгів, мережі супермаркетів, закладів
харчування, системи логістики, будівництво
нових виробничих і адміністративних площ на
вільних територіях. У адміністративній зоні
розмістяться офісні приміщення,
конструкторські бюро , конференц-зал,
експоцентр, заклади громадського харчування.

Проект створення індустріального парку
«Свема» ініційований і підтримується Сумською
обласною державною адміністрацією.
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«Чим більше працюєш, тим більше
встигаєш», – так говорить народна
мудрість та підтверджує людський
приклад. Наш співрозмовник – Сергій
Петрович Хомутіннік – науковець та
помічник ректора Сумського державного
університету, активний громадський діяч,
заступник голови Сумської обласної
організації Партії регіонів, а ще… спелеолог,
тренер збірної команди Сумської області з
підводного орієнтування в роки здобуття
Україною незалежності.

- Сергію Петровичу, розкажіть, будь
ласка, як саме розпочалася Ваша політична
кар’єра?

- У житті я намагаюся бути максимально
корисним. На зламі епохи, після 2000 року, в
країні відчувалася нагальна  потреба  в
перетвореннях та реформуванні суспільного
життя. Тоді я зрозумів, що  можливість
вплинути на соціально-економічні процеси в
суспільстві максимальна через участь в
політичних чи громадських організаціях. Моїм
поглядам та  переконанням найбільше
відповідали програмні засади Партії регіонів.
Тому в травні 2003 року я став членом цієї
політичної сили.

- Відтоді Ви не змінили свій вибір.
Сьогодні Сергій Хомутіннік – не просто
депутат Сумської обласної ради шостого
скликання від Партії регіонів, а й заступник
голови обласної організації Партії регіонів.
Що , на  Ваш  погляд,  вирізняє Вашу
політичну силу?

- Мені приємно, що я є депутатом саме цієї
партії,  адже розділяю та підтримую
найнеобхідніші для нашої держави речі –
відбудову країни через економічне зростання,

БУТИ ПОПЕРЕДУ РАЗОМ ІЗ ЛЮДЬМИ
розвиток та самостійність регіонів, відкритість
до співпраці, зваженість у прийнятті рішень,
конструктивний підхід до  вирішення
проблемних політичних, економічних,
соціальних та інших питань. Крім того, мені
приємно, що поряд, у лавах Партії регіонів,
перебувають авторитетні, зважені, творчі люди
– керівники підприємств та організацій,
представники освіти , науки,  культури,
медицини, сільськогосподарської галузі... У
такому колективі можна працювати творчо та
якісно.

- Як особистість Ви зростали у стінах
Сумського державного університету, якому
присвятили трудову діяльність. Настільки
багато для Вас значить СумДУ?

- По суті, університет – це все моє життя та
життя моєї родини. 1 лютого 1973 року я
прийшов працювати в навчальний заклад після
роботи на Сумському регенератному заводі.
Разом із дружиною ми присвятили
університету більше 60 років життя. Обидві
наші доньки закінчили Сумський державний
університет…

- Тоді – наука, згодом ще й політика. Це
суміжні речі?

- З політикою можуть бути сумісними будь-
які напрями діяльності. Саме поєднання
«політичного» та досвіду практичної
діяльності доповнюють одне одного, дають
можливості розглянути питання під різними
кутами і, врешті-решт, дозволяють знайти
оптимальні чи оригінальні рішення.

- Сьогодні для Вас політика – це ….
- Перш за все, – постійне спілкування з

людьми. Лише під час останньої виборчої
кампанії відбулися зустрічі в місті Сумах та
Сумській області більше, ніж із 30 тисячами
громадян. По-друге, – можливість вирішити
проблемні питання, які стосуються як окремих
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людей, так і груп, прошарків, галузей та країни
в цілому. І взагалі, прагнучи змін у суспільстві
та країні, неможливо  стояти  осторонь,
спостерігати і займатися безплідним
критиканством. А політична складова мого
життя дозволяє бачити майбутнє країни та
кожної людини, обирати шляхи його
досягнення, визначати і виконувати необхідні
заходи для досягнення мети.

- Яких принципів Ви дотримуєтеся у
політиці?

- Зваженість, порядність, конструктивізм.
- Як відомо, праця депутата – постійна

робота зі зверненнями від громади. З якими
питаннями до Вас звертаються
найчастіше та які проблеми громади Вас
турбують найбільше?

- Якщо говорити конкретно, у відсотковому
відношенні звернення громадян  можна
виокремити так:

47% – проблеми, пов’язані з нарахуванням
та перерахунком пенсій та розгляду цих справ
у судах;

22% – проблеми  комунального
обслуговування населення;

12% – виплати «дітям війни»;
10% – проблеми із забезпеченням та

перерозподілом житла;
9% – проблеми працевлаштування

(особливо  молоді).  Як політика мене
найбільше хвилюють питання соціального
захисту та допомоги людям похилого віку, а
також дітям, які залишилися без батьківського
піклування.

- Ви гадаєте, чого не вистачає українській
політиці на сьогодні?

- На мою думку, не вистачає зваженості,
розуміння, політичного терпіння, відмови від
«роз’єднуючих» дрібниць , консолідації
політичних партій, громадських організацій та
суспільства заради відродження України.

- Крім депутатської роботи, Ви

працюєте ще  заступником  голови
громадської ради при Сумській ОДА. Чому це
Вас цікавить?

- Саме з метою подолання, визначених у
попередньому питанні, негативних факторів я
вже другу каденцію співпрацюю з більш, ніж
200 громадськими організаціями
зареєстрованими  на території Сумської
області. Опікуюсь питаннями науки і освіти,
ресурсним блоком та питаннями торгівлі,
сфери послуг та розвитку підприємництва. У
складі громадської ради ми  вирішуємо
питання, які турбують людей, окремих груп чи
верств населення, досягаючи консенсусу між
громадськими організаціями, роблячи аналіз
та надаючи рекомендації державним органам
та органам місцевого самоврядування.

- Як Ви оцінюєте роботу Сумської
обласної ради 6-го скликання?

- Позитивно. Перш за все, завдяки обранню
до обласної ради досвідчених та авторитетних
людей вдалося організувати плідну роботу
депутатів від різних політичних сил  у
постійних комісіях, що дало можливість
прозоро обговорювати та приймати рішення на
сесіях на благо людей та розвитку Сумської
області.

- На Ваш  погляд, найбільший успіх
обласної ради?

- Створення умов для залучення зовнішніх
та внутрішніх інвестицій, виділення коштів на
відновлення роботи Сумського аеропорту,
ремонти та будівництво об’єктів охорони
здоров’я та освіти, створення робочих місць.

- Щодо планів, Ви хотіли б більш активно
займатися політичною чи науковою
діяльністю?

- У науковій царині я  продовжую
перейматися питаннями контролю грошового
обігу, автоматизації контролю і обліку на
підприємствах та організаціях різних форм
власності та напрямків діяльності. Крім того,
мені не байдужі проблеми ресурсо- та
енергозбереження. Наукова діяльність вимагає
постійно перебувати на вістрі прикладних
проблем, а для цього необхідно працювати,
обробляти велику кількість інформаційних
матеріалів, виділяти перспективні напрямки та
приймати правильні рішення. Аналогічні
підходи і до політичної діяльності. Для мене –
це взаємодоповнюючі напрямки діяльності. От
тільки  в окремі проміжки часу можуть
змінюватися пріоритети між ними.

Бесіду вела Любов БОЙКО
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Село моє – від краю і до краю,
Селу своєму пісню я співаю,
Без нього жити я ніяк не можу,
Ну де ж ви знайдете на нього схоже?

 А.М. Овчарова

С е л а
О к т я б р с ь ко ї
сільської ради –
Окт я б р с ь к е ,
С к у н о с о в е ,
Корольки –
розташовані на
п і в д н і
Путивльського
району,  в
ма ль о в ни ч ій
місцевості на
лівому березі
Сейму, мабуть,
найкрасивіший
річці Сумщини.

На території сільської ради налічується 317
садиб, у яких проживає 776 осіб. У селах
функціонують Октябрський та Скуносівський
навчально-виховні комплекси, два сільські
клуби, дві бібліотеки, два фельдшерсько-
акушерські пункти, три магазини.

На початку 1990-х років села Октябрське і
Скуносове занепали. В квітні 1998 року на
території с. Скуносове було утворено приватне
сільськогосподарське підприємство  –
агрофірму «Луч». Мешканці села, які зібралися
тоді у будинку культури, одноголосно обрали
головою агрофірми В.В. Волкова. Новий
досвід, який почав він втілювати у життя,
отримав назву «Путивльський варіант
господарювання». Суть його була в розведенні
великої рогатої худоби в приватних міні
фермах. Сільськогосподарське підприємство
здавало в оренду людям корів і телят, селяни
порались з худобою, маючи робоче місце у себе
вдома із записом у трудовій книжці, ставали
членами  колективу (кооперативу) й
отримували заробітну плату.

В.В. Волков народився на Донбасі, батьки
родом - з Путивльщини: мама зі с. Скуносове,
тато - з Шалигіно. Валерій Валентинович за
освітою інженер-технолог громадського
харчування, свого часу доля закинула молодого

У ПОЄДНАННІ ЗУСИЛЬ –
ЗАПОРУКА УСПІХУ

спеціаліста на далеку Північ, та повернувся на
малу батьківщину.

Ми всі зрозуміли: кооперація - велика сила.
Це – робочі місця, заробітна плата, економічне
зростання і покращення життєвих умов у
сільській місцевості.

У січні 2004 року агрофірму «Луч» було
перейменовано  в сільськогосподарський
споживчий кооператив «Ярославна».
Допомагає В.В. Волков населенню в заготівлі
сіна (косінням  та перевезенням).
Поповнюється казна фірми від продажу сіна
іншим селянам.  Кращі молокоздатчики
агрофірми - Рибальченко М.І., Мороз Н.В.

Більша кількість населення наших сіл -
пенсіонери,  тому надія на молодь, яка
залишається в селі, все більшає.

Одним з головних напрямків та перспективи
розвитку фірми , на  думку Валерія
Валентиновича,  є організація рибного
господарства, яке потребує багато витрат. У
планах також – розвиток туризму на берегах
Сейму, будівництво церкви, облаштування
хлібопекарні, проведення в села блакитного
палива . На  все  потрібні кошти.  Але  з
працьовитими людьми це можна зробити.

Депутат обласної ради Волков допомагає
населенню благодійністю. Учні НВК
отримують кошти на проведення новорічних
свят та дитячого відпочинку влітку. Сільським
клубам допомагає в проведенні масових
заходів, бібліотекам – у придбанні книг та
періодичних видань. У медпункти завозяться
дрова на опалювальний період. Задовольняє
Валерій Валентинович усіх, кому вкрай

Депутат сільської ради
Олександр Овчаров

Особистий прийом громадян веде депутат
обласної ради Валерій Волков
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необхідні кошти на лікування. Віриться, що в
найближчий час село  буде газифіковане,
водопровід ми вже маємо.

Головою Октябрської сільської ради ми
обрали рік тому Єськова В.К., уродженця с.
Октябрське. Василь Кузьмич народився в
багатодітній селянській сім’ї. Батько
Кузьма Архипович з дитинства
привчав дітей (чотирьох синів і
доньку) бути чесними,
відповідальними. Для Василя рідний
край був настільки дорогим і милим,
що нікуди їхати не захотів, відслужив
у армії, одружився, проживає в
рідному місті Путивлі. Працював
водієм , більше  десяти  років
пропрацював менеджером з продажу
у фірмі «Гарант». Частенько
навідується до батьків, допомагає
рідним. Односельці запропонували
обрати його сільським головою і
люди не помилилися. Проблеми
сільської ради по  мірі їх
надходження вирішується по-
господарськи розсудливо і сумлінно.
Всі 12 депутатів сільської ради
займають активну життєву позицію.
Налагоджена тісна співпраця з місцевими
осередками громадських організацій.

Прийом громадян здійснюється згідно з
графіком сільським головою та секретарем
сільської ради, як на місці, так і на виїзді до
віддалених сіл сільради, що дає можливість
глибше вивчити та своєчасно вирішувати
проблеми,з якими звертаються жителі сіл.

Сільський бюджет виконується на 100%.

Депутати сільської ради та члени
виконкому постійно шукають нові
резерви доходної частини бюджету,
ведуть контроль за платниками щодо
сплати платежів, інших видів доходів.
Велика увага приділяється благоустрою
населених пунктів.

На належному рівні поставлена
культурно-просвітницька робота. В
Скуносівському сільському клубі
працює вокальний колектив
«Журавонька», створений у 2008 році.
Учасниками художньої самодіяльності
часто проводяться концерти та вечори
відпочинку в своєму селі, в інших
населених пунктах району, виступають
на районних фестивалях: «Матусина
пісня», «Золота лілея» та інших.
Створена кімната народної творчості.

У бібліотеці функціонує любительське
об’єднання «Жіночі розмови», де збираються
на масові заходи жінки різного віку.

Уже традиційними стали свята День села,
Івана Купала, День Перемоги, Міжнародний
жіночий день та інші. Допомогу в проведенні

святкових заходів надають спонсори та
підприємства.

Як депутат сільської ради працюю людям
на благо, примножую і збагачую своїми
трудовими руками рідну землю. І робитиму
так, доки вистачить сил та енергії.

Олександр ОВЧАРОВ,
депутат Октябрської сільської ради

Путивльського району

Нагороди кращим трудівникам вручає депутат
обласної ради Валерій Волков

З жителями села спілкується
сільський голова Василь Єськов
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 У нашому селі Пигарівка проживає 406
чоловік. Село засноване в першій половині
XVII століття в період активної «виробничої
колонізації», що проводилася поляками на
новопридбаних землях Речі Посполитої. На
території сільської ради розташовані:
Пигарівський НВК І-ІІІ ступенів, амбулаторія
загальної практики сімейної медицини, яка
обслуговує 16 населених пунктів із загальною
кількістю мешканців 2400 чоловік, відділення
поштового зв’язку, сільський клуб, бібліотека,
приватне сільськогосподарське підприємство
«Стародубське».

 У всіх добрих справах моєю опорою є
депутати сільської ради, яких обрано 12.
Створено  виконавчий комітет у складі 7
чоловік. Всі намагаємося бути людьми слова і
справи, діємо за принципом: пообіцяв – зроби.

 Першочерговими кроками в роботі для
мене стала консолідація зусиль депутатів всіх

НАШ КУРС – НЕЗМІННИЙ

рівнів, виконавчого апарату ради, керівників
підприємств, установ та організацій,
розташованих на підвідомчій території, з
вирішення найголовніших завдань
життєдіяльності територіальної громади. Це,
перш за все, наповнення місцевого бюджету,
благоустрій населеного пункту. Підбиваючи
підсумки щоденної роботи сільської ради,
можу зазначити, що нам вдалося досягти
певних позитивних зрушень у соціально –
економічному розвитку громади.
Відремонтовано приміщення сільського клубу
(замінені двері, вікна, пофарбовані стіни,
налагоджено  автономне опалення),
меморіальний комплекс загиблим воїнам,
впорядковано  прилеглу до  приміщення
сільської ради територію.

 За сприянням обласної ради відновлено
роботу аптечного пункту, який переведено в
приміщення сільської амбулаторії,
ремонтуються інші приміщення.

 Особливу увагу приділяємо поліпшенню
якості питної води. З цією метою проводимо
роботу зі встановлення декоративних коробів
на колодязях, відновили сільську криницю,
очищаємо  місцеве водоймище, на що  з
обласного бюджету виділено 150 тис. гривень.

 З досвіду знаю, що тільки тісна співпраця
всіх гілок влади, громадськості може
консолідувати наші зусиль і забезпечити
ефективне вирішення питань соціально-
економічного  розвитку територіальної
громади. Цей напрям роботи ми й визначили
нашим незмінним курсом на найближчу
перспективу.

Вадим КНИРИК,
сільський голова с. Пигарівка
Середино-Будського району

Сільський голова Вадим Книрик

СЕЛО – МОЯ ДОЛЯ ТА НАДІЯ

 Я народився в с. Крамчанка нашого району.
Вищу освіту здобував у Глухівському
педагогічному інституті ім.  Сергєєва-
Ценського. Працював старшим вожатим,
вчителем фізичного виховання Тарасівської
школи. В 1998 році, ще за часів СРСР, вперше
був обраний на посаду тарасівського сільського
голови. Тоді мені було лише 22 роки.

 Нині на території сільської ради проживає

понад 740 чоловік, функціонують навчально-
виховний комплекс: ЗОШ І-ІІІ ступенів-
дошкільний навчальний заклад, в якому
навчається і виховується 86 дітей, сільський
будинок культури на 350 місць, фельдшерсько-
акушерський пункт. Працюють два
сільськогосподарських підприємства: ПП
„Тарасівка-99”, ПСП ”Весна”, дві олійниці, цех
з переробки борошна, три торговельні точки,
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відділення поштового зв’язку.
 Маємо  розпайованих 1642 гектари

сільськогосподарських угідь. 702 громадянини
отримали державні акти на право приватної
власності на землю. На всі паї укладені
договори оренди з платою три відсотки. Вся
рілля використовується повністю.

 Я вдячний керівникам сільгосппідприємств
„Тарасівка-99”-Зеленському І.О., ”Весна”-
депутату районної ради Макарову Г.Ф. Ці
підприємства сплачують всі необхідні кошти
та орендну плату, є постійними спонсорами
культурних і спортивних заходів, що проходять
у селі. Їхній внесок до сільського бюджету в
цьому році становитиме 183340 грн. Дієвим
додатком до  нього  стануть і соціально-
економічні угоди на загальну суму 23137 грн.,
укладені радою з користувачами землі. У 2010
році за рахунок соціально-економічних угод
були придбані: підсилююча музична апаратура
для будинку культури на 18 тис. грн.,
футбольна форма та взуття на суму
5 тис. грн., 2 тис. грн. виділені на
потреби місцевої школи.

 Мабуть, всі ми, жителі сільради,
патріоти нашої землі. Вболіваємо за
людей усіх категорій, знаємо  як
спільно  краще вирішувати
проблеми. Адже для всіх нас наше
село  – «моя доля та надія».
Підтвердженням цього є те, що в
депутатського корпусу, працівників
виконавчого апарату сільської ради
склалася добра традиція: навесні
разом виходити на толоки з
благоустрою рідного населеного
пункту, а потім разом відпочити. Нас

радує ставлення до  виконання
службових обов’язків працівників
культури, успіхи ентузіастів спорту,
завдяки яким на території села
діють два футбольні майданчики,
спортивний зал, духовий оркестр
та відомий на всю країну народний
фолькло рно -е тно гр афічний
ансамбль „ Вечорниці ”. Протягом
останніх років у районній естафеті
праці і культури сільська рада
займає призові місця.

 Тарасівка - спортивне село. Це
одне з небагатьох населених пунктів
району, яке виставляє футбольну
команду практично на всі ігри, що
проводяться в районі. І я, і мій
однодумець, депутат районної ради,

директор школи Сергій Єрмолов, чимало інших
прихильників спорту намагаємося якомога
більше популяризувати здоровий спосіб життя,
турбуємося, щоб учні зростали фізично
здоровими, займалися спортом. На території
сільради з нашої ініціативи проходить сільська
спартакіада з вуличного футболу, волейболу,
шахів, шашок, тенісу, гирьового спорту,
більярду. Започатковано змагання районного
рівня на приз воїна-афганця Монастирьова В.Г.
з волейболу і футболу. Сільські команди з різних
видів спорту постійно  беруть участь у
спартакіаді на районному рівні і займають там
почесні залікові місця.

 Кожного року всією громадою визначаємо
наші основні питання, які необхідно виконати
і які позитивно вплинуть на покращення життя
людей. Так, у 2010 році це було: освітлення в
нічний час всіх вулиць села. Установлено сім
лічильників  вуличного  освітлення, 150



41

енергозберігаючих ламп. Всі дороги взимку
завдяки базовому господарству своєчасно
очищались від заметів і снігу. Сільські дороги
два рази на рік за допомогою спеціальної
техніки  приводимо  в  належний стан,
капітально  відремонтовано  6 колодязів
загального користування, побудовано міст
через річку Ворсклиця протяжністю 45 метрів,
замінена водонапірна башта Рожновського.

 На 2011рік також поставлені серйозні цілі:
виготовлення проектно-кошторисної

документації на ремонт сільського будинку
культури на суму 152 тис. грн., продовження
будівництва Божого Храму за кошти почесного
Президента „Укрросметалу” Дашутіна Г.П., а
ще – роботи з газифікації села. Я впевнений:
все це вдасться зробити, а значить – з’явиться
ще більше перспектив для розвитку села.

Олександр ПАНОВ,
сільський голова с.Тарасівка
Великописарівського району

ПОРТРЕТИ КРАЩИХ – НА ДОШЦІ ПОШАНИ
Що таке нове? Це добре забуте

старе. В нинішньому році в Глухові
в урочистій обстановці відкрили
дошку пошани «Наша гордість» та
«Почесні громадяни Глухова». На ній
з’явились портрети Почесних
громадян Глухова, наших земляків –
народної артистки Радянського
Союзу і України Ади Роговцевої,
народного депутата України Андрія
Деркача, заступника голови Сумської
обласної державної адміністрації
Миколи Деркача, академіка Миколи
Ситника, директора інституту права
Юрія Шемшученка , Героя
Радянського Союзу Миколи Жужоми та інших.
Знайшлось тут місце також і для професіоналів
2010 року.

Відповідно до положення про міську дошку
пошани на ній щороку розміщуватимуться
портрети кращих професіоналів року.

Приємно, що участь у церемонії відкриття

дошки пошани взяли майже всі, чиї портрети
на ній розміщені. Кожен з них одержав
персональне свідоцтво. Вручаючи їх, міський
голова Юрій Бурлака в своєму вітальному слові
зазначив, що здобутки міста - це заслуга його
працьовитих людей, які пишуть славну історію
Глухова.

Останні п’ять років, а
точніше з квітня 2006
року комунальне
підприємство «Турбота»
Лип о в о д о л и н сь ко ї
районної ради очолює
Ніна Жаловага - людина
з великим досвідом
роботи  керівника.  З
цього часу і почалось
відродження підпри-
ємства.

 У 2006 році

«ТУРБОТА» ТУРБУЄТЬСЯ ПРО ГРОМАДУ

«Турбота» мала борги із заробітної плати та до
державних фондів. Підприємство  з
чисельністю працюючих 6 осіб надавало
швейні та перукарські послуги, реалізовувало
тверде паливо населенню. До кінця 2006 року
завдяки вмілій організації роботи, власних
зв’язків з постачальниками товарів було
організовано  на підприємстві роздрібну
торгівлю продовольчими та непродовольчими
товарами, ветеринарними препаратами,
виробництво власної продукції ресторанного
господарства, надання маркетингових,
ритуальних послуг, послуг з прання білизни,
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прибирання території та приміщень, були
організовані кімнати відпочинку. Своїми
силами проведено  поточні ремонти в
приміщенні. Вільні площі частково було
передано в оренду.

Збільшення обсягів та різноманітності
послуг надало можливість створити нові
робочі місця. Чисельність працюючих зросла
до  13 осіб.  Збільшення доходів від
господарської діяльності сприяло вирішенню
проблеми погашення боргів. Зароблені кошти
направлені на розвиток матеріальної бази
підприємства, на придбання обладнання та
інвентаря. Вищою стала середня заробітна
плата. Підприємство спрацювало цей рік з
прибутком.

Але економічна криза 2009-2010 років не
минула і підприємство «Турбота». Підвищення
тарифів на енергоносії, комунальні послуги та

зменшення покупної спроможності
населення призвело до зменшення
доходів і збільшення витрат
підприємства, що  негативно
вплинуло на фінансовий стан. 2010
рік став вирішальним для
підприємства. Керівником разом з
фахівцями проаналізовано склад
витрат і прийнято рішення щодо
опалення приміщення
альтернативним паливом
(дровами).

Щоб втілити ідею в життя, Ніна
Михайлівна звернулись до районної
ради з проханням виділити кошти
на заміну газового котла. Депутати
районної ради підтримали
пропозицію директора і кошти було

виділено. Перехід на альтернативне паливо
надав можливість створити два сезонних
робочих місця та зменшити вартість палива на
опалення приміщення майже в 10 разів.

Для забезпечення рентабельної роботи
цього комунального підприємства керівником
постійно  проводиться пошук джерел
отримання доходів та збільшення обсягів
реалізації товарів і надання послуг.

Ніна Жаловага неодноразово
нагороджувалася почесними грамотами
Липоводолинської райдержадміністрації за
вагомий внесок у розвиток малого
підприємництва, відзначалася подяками
районної ради за організаторські здібності та
розвиток соціальної сфери району, в 2011 році
нагороджена  Почесною грамотою Ради
«Укрсоюзсервіс» за вагомий внесок у розвиток
галузі побутового обслуговування населення.

З метою утвердження патріотичності,
моральності та духовності в молодіжному
середовищі в рік 66-річниці Великої Перемоги
благодійний фонд «Відродження духовності
Кролевеччини», Кролевецька районна рада,
районна державна адміністрація спільно з
представниками громадських організацій:
ради ветеранів, козацького товариства за
підтримки відділу освіти відділу культури і
туризму райдержадміністрації оголосили
конкурс для школярів і студентів «Запали факел
Перемоги». Згідно з умовами, він проходив у

ХОЧЕШ ЗНАТИ ІСТОРІЮ РІДНОГО КРАЮ – БЕРИ
УЧАСТЬ У КОНКУРСАХ

два етапи. Перший (заочний) у 5 турів, у
кожному по 3 запитання. Знання учасників
оцінювало авторитетне журі. Головний приз
передбачався в сумі 500 гривень.

Учасникам пропонувались запитання,
зокрема, що таке УШПР, час його створення,
хто був керівником, основні його завдання? Що
символізує пам’ятник, встановлений  у
Спадщанському лісі? Де базувався штаб
Кролевецького партизанського загону? Що
відомо про поета –земляка, який пройшов
дорогами війни? На честь кого  і де
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встановлений танк Т-34 за №3311? Скільки
днів було під окупацією місто Кролевець?

На  сторінках районної газети
«Кролевецький вісник» постійно
висвітлювався хід конкурсу, подавалися
підсумки кожного туру, називалась кількість як
учасників, так і переможців.

До другого етапу (очного) вийшли
12 чоловік. Це учні шкіл району,
зокрема Ольга Городиська, Юлія
Макаровець, Марина Скиба, Ірина
Шумило, Василь Селівененко, Юрій
Клок, Юлія Гончаренко, Дмитро Рой,
Олександр Дзюба, Максим Кислий,
Світлана Петренко, Оксана Львова.
Всі вони проходили тестування для
визначення переможця. Здобула
перемогу Ольга Городиська, учениця
Кролевецької загальноосвітньої
школи №6, яка й отримала головний
приз – грошову винагороду в сумі 500
гривень. Її вручив народний депутат України
Андрій Деркач. Від себе особисто Андрій
Леонідович подарував переможниці ноутбук.

Активну участь молодь Кролевеччини також

взяла у Всеукраїнській акції «Хустина
пам’яті». Кожен учасник вишив або
написав на власноруч виготовленій
хустинці прізвище, ім’я, по батькові
та коротку інформацію про членів
родини, що загинули в роки Великої
Вітчизняної війни. Потім ці хустинки
були зшиті в одне величезне
полотнище, на якому навічно
правнуками вкарбовані імена героїв
Кролевеччини. Освячення цієї
святині здійснив настоятель Спасо-
Преображенської церкви,
митрофорний протоієрей отець
Михаїл. Хустина пам’яті передана до
музею Великої Вітчизняної війни в м.

Київ задля того, аби імена героїв передавались
із покоління в покоління.

Такі заходи в області були проведені
вперше. Вони залучили велику кількість
учнівської молоді і викликали живий інтерес
до  історії свого  краю в  період Великої
Вітчизняної війни, що стало одним з виховних

моментів, які прищеплюють молоді любов до
рідного  краю, його  славної історії,
усвідомлення подвигу старших поколінь.

Ямпільський районний Центр дитячої та
юнацької творчості (далі – Центр) був
заснований у 50-х роках як районний Будинок
піонерів. Робота гуртків мала
природоохоронний та краєзнавчий характер.
Зараз Центр працює за такими напрямками:
художньо-естетичний , декоративно-
ужитковий, історико-краєзнавчий, дозвіллєво-
розважальний, технічний.

Навчально-виховний процес забезпечують

ЯМПІЛЬСЬКИЙ РЦДЮТ:
ТВОРЧИЙ ПОШУК НОВИХ ІДЕЙ І ТАЛАНТІВ

21 педагог, один з них має звання «Заслужений
працівник освіти», один – «Відмінник освіти
України». Директор , Бабаєв  Мехті
Ібадулайович, нагороджений Сумською
обласною премією імені А.С. Макаренка. В 45
гуртках та творчих об’єднаннях навчається 642
вихованці віком від 5 до 17 років.

Робота районного  Центру дитячої та
юнацької творчості спрямована на створення
умов для здобуття вихованцями додаткової



44

позашкільної освіти, творчого  розвитку
вихованців, організації їх змістовного дозвілля,
профілактики дитячої бездоглядності та
правопорушень,  формування  здорового
способу життя.

Виховання творчих особистостей – основна
мета педагогів закладу, тому
керівники всіх гуртків працюють
самовіддано і наполегливо.

Гордістю РЦДЮТ є Народний
дитячий  художній колектив-
студія образотворчого мистецтва
«Полісяночка». Його керівники –
Мехті Ібадуллайович та Венера
Гарегинівна Бабаєви. Роботи
вихованців студії чарують
неповторним розмаїттям,
вражають майстерністю та
оригінальністю задумів.
Вихованці постійно  беруть участь і є
переможцями Міжнародних, Всеукраїнських,
обласних виставок та конкурсів дитячого
малюнка. Їх роботи були представлені на
конкурсах-виставках у Чехії, Японії, Індії,
Білорусії, Лівані, Азербайджані.

Завдяки успіхам вихованців Народної студії
«Полісяночка» та з  метою професійної
орієнтації учнів, покращання рівня їх
підготовки в 2006 році укладено договір з
Полтавським  національним технічним
університетом ім.Ю.Кондратюка про
включення Ямпільського РЦДЮТ до складу
навчально-науково - виробничого комплексу за
професійним спрямуванням «Архітектура та
образотворче мистецтво».

Вже чотири  роки поспіль на базі
Ямпільського РЦДЮТ проводиться обласна
виїзна олімпіада Полтавського національного
технічного університету в Сумській області з
«рисунка» та «креслення». Метою учасників
олімпіади є вступ до цього  престижного
навчального закладу. Більшість випускників
студії «Полісяночка» є студентами та
випускниками ПНТУ ім.Ю.Кондратюка.

На високому рівні поставлена робота
Зразкової вокальної студії «Чарівний ключик».
Юні солісти-вокалісти та вокальний ансамбль
«Росинки» беруть участь у всіх концертах та
святах, що проводяться в закладі та районі.

Саме вони є окрасою всіх святкових заходів.
Вихованці студії – неодноразові переможці
обласних і дипломанти Всеукраїнських та
Міжнародних конкурсів.

Понад вісім років працює творче об’єднання
КВН. Команда «Гарні діти» триразовий
чемпіон області КВН ЮІР, чемпіон області

серед загонів юних інспекторів руху,
дипломант Всеукраїнських зональних
фіналів в м. Луганськ та в м. Чернігів. У
2010 році команда стала чемпіоном
області серед загонів юних інспекторів
руху і представляла нашу область на
ХХХІV Всеукраїнському огляді загонів
юних інспекторів руху, який відбувся у
всесвітньовідомому Міжнародному
дитячому центрі «Артек». У цьому році
в зональному фіналі ХV Всеукраїнського
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конкурсу КВН ЮІР у м. Полтава «Гарні діти»
посіли почесне ІІІ місце.

Популярними серед школярів середнього та
старшого шкільного віку є гуртки авіа-та
ракетомодельного  спорту. Тут вихованці
займаються проектуванням та виготовленням
моделей, знайомляться з основами
аеродинаміки, вивчають конструкції літаків та
ракет.

З метою розвитку в районі експедиційно-
пошукової роботи працює гурток історичного
краєзнавства. Вихованці активно вивчають
історію рідного  краю, знайомляться  з
культурними надбаннями своїх пращурів.

У Центрі працює гурток гончарного
ремесла. Гончарство сприяє входженню дітей
у світ художньої культури та формує їхні
національні почуття.

Хореографічний колектив «Сувенір» є
неодноразовим переможцем  обласних і
дипломантом Всеукраїнських та Міжнародних
конкурсів.

Також із задоволенням юні Ямпільчани
відвідують  гуртки:  солоне тісто ,
бісероплетіння,  художньої вишивки,
фотоаматорства, туристичний, оригамі.

Вже 12 років відкриває таланти районний
фестиваль-конкурс юних солістів-вокалістів
«Чарівний ключик». Переможці конкурсу
представляють заклад на обласному фестивалі
«Співуча веселка».

Влітку щороку проводиться районний зліт
з пішохідного туризму серед учнівської молоді,
метою якого є популяризація туризму та
краєзнавства, підвищення туристської
майстерності учасників змагань, активізації
національно-духовного та патріотичного
виховання молоді. Цей захід найулюбленіший
у більшості школярів району.

З метою виховання поваги до народних
звичаїв та традицій, національних цінностей
українського народу, розвитку та популяризації
народного мистецтва, розкриття творчих
здібностей  дітей, створення умов для
організації змістовного дозвілля дітей та

підлітків, обміну досвідом між дитячими
колективами проводиться районний конкурс
дитячих фольклорних колективів.

Педагогічний колектив РЦДЮТ дбає про
змістовне дозвілля дітей та  підлітків.
Сплановані заходи в повній мірі розкривають
творчий та інтелектуальний потенціал дітей.
Улюбленими для молоді вже стали Новорічні
свята, конкурси: «Міс Дюймовочка», «Моя
сім’я – найкраща». Проводиться фестиваль
«Віват, таланте!», на якому вшановуються діти-
переможці різноманітних конкурсів. І це
далеко не повний перелік всіх масових заходів,
які проводить для дітей Ямпільщини колектив
РЦДЮТ. Педагоги весь час знаходяться у
творчому пошуку нових ідей і нових талантів.

Для багатьох вихованців Центру захоплення
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переросло  в професію. Заклад по  праву
пишається своїми випускниками. Серед них –
студенти Глухівського  та Сумського
педагогічних університетів,  Київського
університету легкої промисловості, Київського
національного  університету культури  і
мистецтва, Полтавського  національного

технічного університету ім.Ю.Кондратюка,
Харківського  державного  технічного
університету будівництва та архітектури,
Сумського  вищого  училища мистецтв  і
культури ім.Д.С.Бортнянського, Одеської
державної консерваторії.

«Зігрій нужденну душу» – так
називається безстрокова акція, що
проходить в області. Це спільний проект
Сумських обласної, міської рад та
сумського  обласного  благодійного
фонду «Милосердя». Представники
місцевих органів влади регулярно
відвідують стареньких, цікавляться
проблемами, пропонують допомогу.

Певна річ, за старенькими рідні
доглядають, скрашують їхні будні,
часом задовольняють примхи – не

МУДРІСТЬ СТОЛІТНІХ НАМ У СПАДОК

даремно ж кажуть у народі: старе, що
мале. Вони все своє довге життя
багато і тяжко працювали. За їх
плечима - голодівки, репресії, війни,
страждання... Овдовіли. Народили і
виховали дітей, винянчили онуків,
правнуків, дожили до праправнуків.
Кожна з довгожителів ще донедавна
як могла рідним допомагала по
господарству...

Старенькі люблять поговорити,
не відпускають відвідувачів. У теплі
живуть, огорнуті любов’ю рідних.

Але, поспілкувавшись, розумієш –
навчились терпіти, приховувати
проблеми, болі, переживання. Часом
самотужки не здолати перепони. Що
може влада, чим допомогти? Міська
влада щомісяця виплачує допомогу
столітнім громадянам по 100 гривень
- незначний додаток до мінімальної
пенсії. Добре, що їх, столітніх, не
забувають, підтримують. Хоч можна б
і краще.
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Одним із напрямків діяльності відділу
архітектури та містобудування Охтирської
міської ради, визначених законодавством та
положенням  про  відділ , є здійснення
координації діяльності суб’єктів
містобудування щодо комплексного розвитку
і забудови міста, поліпшення його
архітектурного вигляду. При будівництві нових
об’єктів відділ погоджує
архітектурні рішення в
частині задуму щодо
просторової, планувальної,
функціональної організації
майбутньої будівлі чи
оформлення фасаду при
реконструкції, реставрації,
капітальному ремонті
існуючих будівель з метою
органічного поєднання нових
будівель з  існуючою
забудовою.

Ескізні проекти об’єктів
містобудування розглядаються
на архітектурно-будівній раді
при виконкомі міської ради за
участю архітекторів,
спеціалістів державного
пожежного , санітарного
нагляду, депутатів. Завдяки
спільним зусиллям

ЯКЩО ЗА СПРАВУ БЕРУТЬСЯ ПРОФЕСІОНАЛИ –
УСПІХ ЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ

забудовників , проектантів,  виконавчого
комітету міської ради, відділу архітектури та
містобудування в місті Охтирка останнім часом
з’явились нові будівлі, наповнились новим
змістом та змінили свій фасад реконструйовані
будівлі, які стали прикрасою міста.

Відділ архітектури та містобудування при
погодженні проектної документації велику
увагу приділяє благоустрою прилеглої
території об’єктів будівництва. Різноманітні
елементи благоустрою, ландшафтні
композиції, клумби  та газони, дитячі
майданчики сприяють приємному відпочинку
громадян у місті.

Належна увага приділяється увіковіченню
прізвищ героїчних земляків, які своїм життям
вписали славні сторінки в історію міста,
пам’ятних подій. Так, розробили дизайн,
виготовили та встановили меморіальні дошки
славним землякам – повному кавалеру ордена
Слави Володимиру Шандибі та  Герою
Радянського Союзу, заслуженому вчителю
УРСР Василю Симону в пам’ять про їхнє
героїчне життя та значний вклад у життя міста
в мирний час.

Вшановуючи героїчний подвиг легендарного
Олексія Береста, який першим встановив
червоний прапор на будівлі Рейхстагу на честь
розгрому німецько-фашистських загарбників у
Великій Вітчизняній війні, в місті зведений
йому пам’ятник.

Пам’ятник Олексію Бересту

Пам’ятний знак ветеранам ракетних військ
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Підтримана ініціатива Охтирської міської
організації ветеранів війни і військової служби
«Маю честь» щодо будівництва пам’ятного
знаку ветеранам ракетних військ стратегічного
призначення на честь 50-річчя створення 664
ракетного полку з улаштування скверу на розі
вулиць Леніна та 20-го Партз’їзду в м. Охтирка.
Встановлений силами цієї організації

пам’ятник, посаджені дерева, прокладено
доріжки декоративною плиткою, встановлені
лавки, тобто, обладнаний ще один куточок
відпочинку для мешканців міста.

(Фотографії, що характеризують
творчість охтирських архітекторів, див.  на

наступній сторінці).
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