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– Геннадію Володимировичу, з чого
розпочалася Ваша діяльність на посаді
голови обласної ради?

– Я пам’ятаю свій перший виступ ще
кандидатом на посаду голови обласної ради.
Акцент я ставив на «потужний ресурс» самих
депутатів. У минулій каденції робота обласних
парламентарів зводилася до того, що депутати
прийшли на сесію, отримали документи,
проголосували або не проголосували за певне
питання. У цьому скликанні обласної ради –
керівники підприємств, вчені, лікарі, ректори
вишів, видатні аграрії. Немає жодної сфери, яку
б не представляли обласні обранці. І
допустити, щоб така потужна сила працювала
лише у дні сесій, – це просто неефективно.
Виборці, сподіваюсь, помітили, що депутати
відкинули всі політичні амбіції і працюють на
територіях майже щодня. За ці два з половиною
роки роботи прослідковується механізм
послідовної співпраці. Проблем сьогодні дуже
багато, але ми їх поступово долаємо.

– Чи складно знаходити компроміс із
досвідченими фахівцями  і знаними
особистостями, якими є депутати обласної
ради?

– Так, дійсно, кожний депутат – особистість,
яка вже досягла певного досвіду у житті,
авторитету, знань. А відтак, кожен з
парламентарів має свою думку та свій погляд
на ту або іншу ситуацію. Примусити цих людей

ГЕННАДІЙ МИХАЙЛЕНКО:
«ПРАЦЮВАТИ, ОБ’ЄДНАВШИСЬ!»

Майже добігла середини терміну перебування депутатська каденція шостого скликання. Кожен
із депутатів обласної ради – особистість. Серед них багато керівників підприємств, організацій
та установ, ректорів вишів, лікарів, учителів. А керувати людьми, які досягли в житті певних
висот і мають за плечима багатий досвід і знання, досить складно. Тим не менше, саме ця
депутатська каденція працює злагоджено і в унісон. Тож про «золоту середину» терміну роботи,
складнощі і позитиви діяльності обласних парламентарів та про вподобання керманича
депутатського корпусу поза роботою говоримо з головою обласної ради Геннадієм Михайленком.

зробити не по совісті – не вийде ні в кого. В
роботі з депутатами повинен бути грамотний
підхід і ні в якому разі не керівний стиль. Усі
вони розуміють: працювати потрібно спільно
і в одному напрямку. Якщо на сесіях немає
суперечок, це зовсім не означає, що люди не
мають своєї думки. Навпаки! У них є особиста
позиція. Всі питання мінімум тричі
обговорюються перед сесією на комісіях і в
процесі обговорення знаходиться той
алгоритм, який би задовольнив громаду.
Розглядаються питання і на спільних нарадах
голови, де всі висловлюють свою думку, разом
ми приймаємо спільні рішення, разом їх і
виконуємо. Адже населення чекає від
депутатського корпусу реальної допомоги задля
поліпшення життя на своїх територіях.

– На чому робили і робите акцент у своїй
роботі?

– Для мене це – конкретно виконана робота.
Я не розумію, коли пройшов певний час, а
результату немає. Він дається непросто – для
цього треба багато працювати. Особисто я
керуюся принципом – перетворити плани і
задуми в реальні об’єкти. І можу з упевненістю
сказати, що і депутатському корпусу це вдається.
Наші конкретні справи – збудовані спортивні,
медичні заклади, створений кадетський
корпус. Ще б я акцентував увагу на механізмах
співпраці і залученні спільних коштів. Адже,
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якщо люди вклали в певну справу своє
здоров’я, душу й гроші, вони будуть берегти і
використовувати об’єкти з розумом.

– Ви неодноразово наголошували, що
місцеві ради беруть приклад з обласної.
Відомо, що місцеве самоврядування –
невід’ємна умова формування  грома-
дянського суспільства. Як Ви, Геннадію
Володимировичу, оцінюєте ефективність
роботи депутатів саме місцевих рад?

– Усі питання, які розв’язує місцеве
самоврядування, – схожі. Коли ми приступили
до роботи, стали знайомитися з
представниками рад усіх рівнів і допомагати їм
об’єднатися навколо однієї цілі і мети. Ми
запропонували відновити потужну Асоціацію
сільських та селищних рад, провели зібрання.
Зараз ця Асоціація дуже непогано працює.
Пам’ятаю, як один голова сільської ради тоді
зауважив, що п’ять років до цього їх ніхто не
збирав. А хто страждає? Люди. Так не повинно
бути! Тому ми намагаємося організувати
навчання, залучати фахівців до розвитку
територій, брати участь у конкурсах місцевого
самоврядування і підштовхувати до участі в них
сільські та селищні ради. В обласного
парламенту є більші можливості, тому ми
допомагаємо своїм колегам з міст і районів. У
той же час хто, як не депутати з сіл та селищ,
скажуть про їхні головні проблеми. Тож спільно
ми працюємо над їх усуненням.

– Забезпечення якості життя людей,
виконання соціальних стандартів – одне з
головних завдань місцевих рад. Наскільки
вдається їх розв’язувати?

– Люди нас обирали саме задля вирішення
цих нагальних проблем. Забезпеченість
роботою, житлом та послугами, якісною
медициною, освітою, відпочинком – це те, що
турбує громаду. На жаль, довго все було за

принципом «якось буде». Це неправильно. Тому
ми намагаємося залучати інвесторів і
створювати всі умови для життя людей,
особливо на селі. Ви ж бачите, вперше за
скільки років почали будуватися водогони,
реконструюватися ФАПи та сільські амбулаторії,
клуби, організований підвіз учнів до шкіл,
будується житло на селі, проводиться
освітлення. Звісно, те, що 20 років руйнувалося,
за два-три роки не відновити. Але головне –
ми працюємо над цим. Тому я вважаю, що і
депутати обласної ради, і депутати на місцях, і
керівництво місцевих рад на сьогодні з
поставленими завданнями справляються.

– Ви і раніше працювали на високих
посадах. Наскільки змінилися за останні
роки питання, з якими громадяни
звертаються до влади?

– Так сталося, що в органах місцевого
самоврядування я працював і в радянські часи,
і в період перебудови, і в незалежній Україні.
Головна різниця – насиченість бюджетів. У 70-
80-ті роки будувалися дороги, мости, житловий
фонд, щороку зводилася одна школа, два дитячі
садочки. Під час перебудови ми втратили ці
темпи, та і коштів у бюджетах усіх рівнів стало
значно менше. Сьогодні, щоб побудувати
дитсадок, необхідно три-чотири роки. Але я
сподіваюся, що цей час перехідний.
Загалом питання, з якими звертаються

громадяни, за суттю не змінилися. Більш за все
населення хвилювало і хвилює житло та його
експлуатація. Але в ті часи воно було державне,
сьогодні – приватне. Тож і підхід зовсім різний.
На жаль, нам доводиться жити в той час, коли
більшість житлових фондів зносилася. Окремі
будинки взагалі використали свій ресурс. Вони
енерговитратні, в них застарілі теплотраси,
водопроводи  та каналізація. Ступінь їх
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зношеності сягає 50-60%. Тож наразі для влади
це досить не просте питання. Реформи Уряду
та Президента проходять складно, бо вони
стосуються кожної людини. Але без них Україні
буде тяжко.

– Від робочих буднів до особистого. Яке
Ваше життєве кредо?

– Моє життєве кредо – любити людей і край,
в якому ти живеш. Я ціную свою сім’ю, люблю
дітей, онуків, землю, природу, Сумщину. Я
вважаю, що наш край – найкраще місце на
землі. Ми повинні дякувати Богові й історії за
те, що тут живемо. Тож хочеться зробити все
можливе, щоб залишити нащадкам Сумщину у
найкращому стані.

– Вас багато знають як серйозного
керівника. Але, як і у кожного, у Вас є свої
вподобання та захоплення. Поділитеся?

– Люблю будувати. Сам процес будівництва
у мене викликає велику насолоду. Під час
створення чогось нового людина розуміє, що
вона живе недарма. У вільні хвилини, які, на
жаль, рідко випадають, граю в шахи з онуком,
сином, товаришами (я цікавлюся спеціальними

уроками). Вважаю, що шахи – це дуже
інтелектуальна гра, яка вчить логічному
мисленню. Полюбляю футбол, рибалку. Ще мені
приносить задоволення праця на землі,
особливо подобається спостерігати, як ростуть
дерева, квіти. Але для захоплень залишається
замало часу.

– Переважна більшість депутатів –
чоловіки. Але у скликанні обласної ради є і
представниці прекрасної статі. З ким легше
працювати?

– Працювати легко з професіоналами. Тоді
немає різниці, жінка це чи чоловік. Але так
створено природою, що жінка відповідальніша,
креативніша, має більш кваліфікований підхід
до питань. Коли ми формували склад обласної
ради, я запропонував, щоб головами найбільш
відповідальніших і потужних комісій стали

представниці прекрасної статі. І сьогодні
постійну комісію з питань охорони здоров’я,
материнства, дитинства, прав жінок та
соціального захисту населення очолює Ганна
Богданова, а постійну комісію з питань
житлово-комунального та дорожнього
господарства, будівництва, архітектури та
надзвичайних ситуацій – Світлана Швець.
Справляються вони на «відмінно»!

– І оскільки наше інтерв’ю в переддень
свят – 23 лютого і 8 Березня, що б побажали
нашим депутатам?

– Жінкам хочу побажати, щоб вони завжди
посміхалися, залишалися такими ж чарівними,
ніжними і красивими. Щоб їх любили і
цінували. Чоловікам – упевненості у власних
силах та нескінченного запасу енергії. Загалом
бажаю всім депутатам здоров’я, міцного
добробуту і довічного щастя. Нехай
виконуються найзаповітніші мрії.

– Дякую Вам за інтерв’ю.

Розмову вела Лілія Наумова
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Народ, який не пам’ятає своєї історії, не
може збудувати майбутнього. Цей афоризм
чи не найкраще відтворює подію останніх
років – відродження в Сумах Кадетського
корпусу. Президент України Віктор Янукович
під час свого перебування в обласному центрі
в листопаді 2011 року відзначив, що
створення такого закладу – це відновлення
історичної справедливості.
Сьогодні в Україні налічується 19 військових

ліцеїв, але немає жодного офіційного
державного зі статусом Кадетського корпусу.
Сумщину в цьому плані можна вважати
піонером.

А почалося все, як зазвичай, з ініціативи.
Голова Сумської облдержадміністрації Юрій
Чмирь, якого підтримав депутатський корпус,
громадськість, спілка ветеранів війни та воїнів-
інтернаціоналістів, вирішив створити
Державний ліцей-гімназію «Кадетський
корпус» на базі уже кілька років існуючого
військового ліцею – КП обласної ради.

2011 року депутатами обласної ради були
внесені зміни до бюджету і додатково виділено
410 тис. гривень задля посилення набору
ліцеїстів. Згодом виконком Сумської міськради
підтримав пропозицію депутата Олексія
Мовчана про внесення змін до комплексної
міської програми «Освіта м. Суми на 2011-2015
роки» у частині перепрофілювання Сумського
ліцею з посиленою військово-фізичною
підготовкою в Державний ліцей-інтернат
«Кадетський корпус імені Івана Харитоненка».

«Шкода, що у 2007 році «розвалили»
Інститут артилерії, – каже полковник Юрій

«КТО СТАЛ КАДЕТОМ – НА СЕБЯ ВЗЯЛ СМЕЛОСТЬ,
ПЕРЕШАГНУВ ИЗ ДЕТСТВА СРАЗУ В ЗРЕЛОСТЬ…»

Свідлов, – тож сьогодні доводиться лише
жалкувати про безповоротно втрачений для
Сумщини навчальний заклад. Добре, що
депутатський корпус обласної ради не залишився
байдужим до історії області. Нам спільними
зусиллями вдалося зберегти приміщення, а
згодом і відкрити в його стінах ліцей з посиленою
військово-фізичною підготовкою».
Через два роки, об’єктивно оцінивши базу

і потенціал ліцею, область «замахнулася» не
просто на Кадетський корпус, а на заклад зі
статусом державного. Відповіді на звернення
перевершили всі очікування – профільні
міністри схвалили плани обласного
керівництва. Дмитро Табачник не тільки
підтримав ідею голови ОДА Юрія Чмиря про
створення такого закладу, а й фактично
погодився, щоб фінансування здійснювалося за
рахунок коштів держбюджету. Але, як би там не
було, остаточну крапку в цьому, безумовно,
повинен був поставити Президент України.
Восьмого вересня 2011 року Віктор Янукович
підписав Указ № 901 про створення Кадетського
корпусу в Сумах.
І колесо відновлення історії закрутилося.

Сумський кадетський корпус все більше
розвивається, розширюється і повертає свої
реліквії. Так, завдяки обласній владі, останнім
часом у закладі створено музей історії,
відновлені приміщення, якими вони були у
первозданному вигляді, відреставрований храм
Іоанна Богослова. У музеї зібрані експонати за
всю столітню історію навчального закладу –
Кадетський корпус був заснований  1899 року,
будівля кілька разів була перепрофільована: від
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Інституту ракетних військ і артилерії до Ліцею
з посиленою військово-фізичною підготовкою.
За окремим дорученням губернатора у закладі
створені спеціальні спортивні класи, в яких
кадети навчаються за окремою програмою. Вже
з цього року освіту в «Сумському ліцеї з
посиленою військово-фізичною підготовкою
«Кадетський корпус ім. І. Харитоненка»
зможуть здобувати тисяча учнів.
У вересні 2012 року вперше майже за сто

років 400 молодих людей дали Клятву
кадета. Привітати юнаків прийшли обласне
керівництво – голова обласної ради Геннадій
Михайленко, очільник Сумської ОДА Юрій
Чмирь, інші посадовці. Кадети поклялися
служити Вітчизні, «бути чесними,
дисциплінованими, стати  достойними
послідовниками славних традицій сумських
артилеристів, українського війська».
У жовтні минулого року Кадетський

корпус відзначив 110-річний ювілей і 190-
річчя з дня народження його засновника –
Івана Харитоненка. Серед поважних гостей
– міністр освіти і науки, молоді і спорту
України Дмитро Табачник, перший
заступник міністра оборони України
Олександр Олійник, гості з Польщі та Росії,
обласне керівництво.
Саме в 110-ту річницю створення

Кадетського корпусу відбулося освячення храму
Іоанна Богослова, і вперше за 94 роки тут
пройшла урочиста літургія, яку провів Єпископ
Сумський і Охтирський Євлогій. Він же
передав закладу і церковний богослужебний
Устав – Тіпікон, який не одне десятиліття
зберігався в одній із сумських церков. Тож

сьогодні храм виглядає, як і століття потому: з
Уставом і реліквією закладу – Кадетським
прапором, який повернули того дня в урочистій
обстановці.
Міністр освіти і науки України Дмитро

Табачник сказав, що Сумщина – єдина в
Україні, яка має такий унікальний заклад.
Він високо оцінив роль у цьому керівництва
області і зі свого боку пообіцяв всебічну
підтримку держави у збереженні традицій
Сумського кадетського корпусу.

«Цей унікальний  навчальний заклад
пережив багато труднощів. Не просто було
зберегти навіть історичну будівлю. Свого часу
саме депутати обласної ради прийняли
одноголосне рішення про створення в Сумах
ліцею з посиленою військово-фізичною
підготовкою. Ми зверталися до попередньої
влади у державі з проханням повернути
закладу історичну назву, і лише завдяки
Президенту України Віктору Януковичу
підписаний  документ про відновлення
Кадетського корпусу. Величезні фінансові
зобов’язання з утримання закладу взяла на себе
держава. Тож саме завдяки зусиллям нинішньої
влади, депутатського корпусу обласної ради і
громади ми маємо єдиний в Україні Кадетський
корпус», – звернувся до сумських кадетів голова
обласної ради Геннадій Михайленко.
Голова обласної державної адміністрації

Юрій Чмирь наголосив на тому, що повернення
двох важливих реліквій – Прапора та
богослужебного Уставу – історичний факт не
лише для Сумщини, а й для усієї України. Адже
відтепер у країні починає відроджуватися
кадетський рух. «Уже в 2013 році в Сумах
відбудеться Всесвітній з’їзд кадетів з України,
США, Канади, Білорусі та інших країн. Ми
зможемо повноправно називатися центром
всесвітнього кадетського руху», – зауважив
губернатор.
Ще одним кроком повернення в історію

стало відновлення традиції проводити
кадетський бал. Подібні заходи відбувалися в
Сумах ще за часів царської Росії. Відтепер такі
вечори стануть традиційними.
Після того як у кадетів з’явився Прапор,

богослужебний Устав, повернулися історичні
традиції, вони ще більше пишаються тим, що
мають можливість з честю називатися гордим
словом «кадети»!

Лілія Наумова
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На Сумщині відродили обласну
літературно-мистецьку премію імені
Пилипа Рудя.

Поет, журналіст, учасник партизанського
руху… Все це Пилип Рудь, наш земляк, який
народився у селі Бистрик Конотопського округу,
а нині Кролевецького району. Через сторінки
його біографії, через сповнені полум’яною
енергетикою боротьби вірші, а ще більше через
його емоційні, щирі, зворушливі листи до
рідних постає образ яскравої, непересічної
особистості, справжнього патріота, людини
дивовижної долі, великої мужності і не менш
великої доброти.

Ніколи не забудуть люди
Твій образ і твоє ім’я.
Із нами вічно жити буде
«Звитяжна молодість» твоя.
Над тим не владна смерть залізна,
Хто у борні віддав життя.
Ти впав… Але цвіте Вітчизна,
Ясне у неї майбуття.

(Олексій Палажченко
«Незабутньому другові»)

Народився майбутній поет і воїн 5 грудня
1910 року у селі Бистрик, в бідній сім’ї. 1925
року кмітливий та здібний юнак вступив до лав
комсомолу, а вже за рік став керівником
сільського комсомольського осередку. У той же
час у конотопській окружній газеті «Селянські
вісті» з’являються його перші, цікаво написані
кореспонденції з підписом «Пилипко». Перші
ж вірші він підписував псевдонімом «Пиль
Жоржинний».
З 1928 року Пилип Сергійович працює у

Кролевецькому райкомі комсомолу завідуючим
відділом, а за рік його, як одного з кращих

«ЖИТТЯ – ЦЕ РАДІСТЬ,
ТВОРЧІСТЬ, ПЕРЕМОГА»…

сількорів, запрошують на роботу до редакції
газети «Селянські вісті», яка згодом була
перейменована в «Комуну». Пізніше він стає
секретарем комсомольської організації
Буринського цукрозаводу, редактором
заводської багатотиражки, навчається у
Ленінградському інституті журналістики.
На початку 30-х років Пилип Рудь вступає

до літературного об’єднання «Трактористи»,
багато друкується в обласній та
республіканській пресі, згодом працює
завідуючим відділом чернігівської обласної
газети «Більшовик». Війну поет і журналіст
зустрів у Чернігові, де працював
кореспондентом республіканської газети
«Радянська Україна». Незважаючи на те, що мав
слабкий зір і хворе серце, доклав чимало зусиль,
аби піти до війська і боронити Вітчизну зі
зброєю в руках.
Нарешті його прохання задовольнили і

направили військовим кореспондентом на
Південно-Західний фронт. У ті дні Пилип
Сергійович писав дружині Ганні Марківні:
«Домігся. Іду бити ворога пером і мечем».
Він разом з товаришами по зброї захищав

Київ, Чернігів, брав участь у боях під
Полтавою. Потрапив до полону, з якого зумів
утекти, подолавши в’язничний мур та чотири
ряди колючого дроту. А пізніше приєднався до
Путивльського партизанського загону, що
входив до складу з’єднання Сидора
Артемовича Ковпака, з яким пройшов шлях
від рядового бійця до політрука.

«Дорога Ганнусю! Коли б ти побачила
нашого командира Героя Радянського Союзу
товариша Ковпака і комісара з’єднання
товариша Руднєва! Які це прекрасні люди, які
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хоробрі і безкорисливі, які запальні і душевні.
Це справжні люди великого серця. Буду писати
про них і – якщо залишуся живим, напишу
цікаву книгу», – це рядки з листа Пилипа
Сергійовича дружині.
У перші жовтневі дні 1942 року окупанти

почали новий широкий наступ на з’єднання
орловських та сумських партизанів у зоні
Брянських лісів. На нараді партизанського
командування було вирішено діяти рішуче і
швидко прорвати кільце оборони, знищити
опорні пункти ворога. Початок операції було
призначено на першу годину ночі з 4 на 5
жовтня 1942 року. Друга оперативна група
Путивльського загону одержала завдання
захопити хутір Лукашенкове, знищити гарнізон
і штаб, що в ньому знаходились, зруйнувати
систему дзотів.
Останні години перед боєм політрук Рудь

провів серед бійців. Зовні в таборі противника
було спокійно. Пилип Сергійович тим часом
писав листа дружині: «Ганнусю! Жалій
Ліночку, бережи її, добре виховуй дівчину.
Основне, щоб вона гарно вчилась. Про мене
не турбуйся. Я живу, як всі мої товариші,
поділяю разом з ними загальну долю. Якщо
смерть – то з честю, якщо перемога – то це
життя, радість, творчість…» Цей лист воїна
і поета став останнім. У бою він підняв бійців
в атаку і загинув. Поховали політрука разом з
іншими  бійцями  у братській могилі у
Лукашенковому. У 1960 році завдяки зусиллям
письменника та бойового соратника по
партизанському загону Олексія Овсійовича
Палажченка була видана збірка поезій Пилипа
Рудя «Звитяжна молодість», чимало його віршів,
серед яких і знаменита «Партизанська пісня»,
що стала своєрідним символом Руху Опору,
увійшли до поетичних збірок.
Сумщина пам’ятає і шанує свого видатного

сина. Його бронзовий пам’ятник височіє у

центрі Кролевця, причому збудований він на
кошти, зібрані місцевою молоддю. У
Бистрицькій загальноосвітній школі створено
музей Пилипа Рудя, на його відкритті була
присутня й донька поета Ліна, яка нині
проживає у США. Велику пошукову роботу з
вивчення життєвого та бойового шляху Пилипа
Сергійовича проводить учитель історії
Бистрицького НВК Олександр Говійний. А ще
поблизу села є джерело, яке люди назвали
«Рудьова криниця»…
У 60-ті роки була заснована премія імені

Пилипа Сергійовича Рудя в галузі літератури,
культури і мистецтва. Її лауреатами ставали
кращі письменники, поети, журналісти,
художники, творчі колективи Сумської області.
На жаль, наприкінці 80-х премія практично
припинила своє існування. І лише зараз
з’явився шанс на її відродження. За ініціативи
депутата Сумської обласної ради Віктора Хярма
це питання обговорювалося на засіданні
постійної депутатської комісії облради з питань
бюджету, соціально-економічного розвитку та
інвестиційної політики.
Депутати прийняли рішення підтримати

ідею відродження премії, рекомендували
обласній державній адміністрації опрацювати
це питання, а потім винесли його на розгляд
сесії облради. Розмір щорічної премії імені
Пилипа Рудя – 20 тисяч гривень.
Уперше за багато років, 19 жовтня 2012 року,

в залі засідань Сумської обласної ради відбулося
урочисте зібрання з нагоди вручення Сумської
обласної літературно-краєзнавчо-мистецької
премії імені Пилипа Рудя. Приємна музика від
ансамблю скрипалів, квіти, багато поважних
гостей, гарний настрій – все це стало
атрибутами святкової події.
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Голова Сумської обласної ради Геннадій
Михайленко привітав переможців премії та
наголосив, що Сумщина пишається ними. «Усі
сьогоднішні лауреати своєю працею
підвищують імідж області в державі та за її
межами. Ми вдячні нашому депутату
Віктору Хярму за те, що саме завдяки його
ініціативі премію відроджено. Адже на
Сумщині – партизанському краї – така
премія обов’язково повинна бути. Вона
відіграє велику роль у патріотичному
вихованні молоді. І ми на рівні області
повинні стимулювати літературну
творчість, краєзнавчу роботу, берегти
пам’ять про наших славетних земляків», –
зауважив Геннадій Михайленко.

У 2012 році на здобуття премії було подано
17 заявок. Лауреатами визначено чотирьох
переможців. У номінації «Художня література»
перемогу здобуло літературно-мистецьке
об’єднання «Звенигора» з міста Глухів –
керівник Анатолій Мироненко. У номінації
«Журналістика» кращим визнано краєзнавця,
вчителя історії Бистрицького НВК
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» Кролевецької
районної ради Олександра Говійного. У
номінації «Культура і народна творчість» журі
віддало перевагу творчому колективу зі
створення сумської «Диво-писанки» – керівник
Валентина Коздровська. У номінації
«Мистецтво» пальма першості дісталася
композитору, викладачеві Роменської дитячої
музичної школи Василю Маньку.
Лауреат Олександр Говійний щиро

подякував за відзначення його роботи.
«Склалося так, що я проживаю в тому будинку,

де колись жив Пилип Рудь. Тому продовження
його справи – є справою честі для мене».
Валентина Коздровська від імені свого

колективу висловила вдячність професійній
комісії за визнання їх творчого доробку як на
рівні держави, так і на рівні області. Завдяки
тому, що сумська «Диво-писанка» на Параді
вишиванок посіла цього року перше місце в
Україні, наступного року Парад вишиванок
стартуватиме в Сумах.

Усі інші переможці також подякували
керівництву області за відродження премії і
наголосили  на тому, що таке визнання
послужить поштовхом у подальшій роботі на
благо рідного краю.
Лауреати нагороджені дипломами,

нагрудними знаками, а також кожному з них
вручено премію у розмірі 5 тисяч гривень. Між
тим, наступного року перелік номінацій
планується переглянути і, можливо, розширити.
Зокрема, однією з них стане «Краєзнавство».

Ірина Вертікова,
газета «Сумщина»
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На загальноукраїнському рівні Сумщину
вже сьогодні називають спортивною
областю. Це й не дивно. Адже лише за
останні два роки збільшено кількість
ДЮСШ, імена сумських біатлоністів
закарбовані в історію, звучать на увесь світ
прізвища наших боксерів, дівчата з команди
хокею на траві приносять славу регіону – і
це ще не весь перелік спортивних перемог
Сумщини. А все це завдяки тому, що обласне
керівництво вважає: саме за здоровою
нацією майбутнє, відтак популяризація
спорту та позашкільної освіти – перший
крок до здорового й освіченого суспільства.

15 жовтня 2012 року відбулася знаменна
подія для області, яку очікували тисячі дітей та
їх батьків, – відкрито обласну комунальну
установу ДЮСШ «Футбольний центр «Барса».
На будівництво центру було використано
майже 15 мільйонів гривень. Побудовано
чотири поля зі штучним покриттям,
встановлено трибуни для глядачів на одну
тисячу місць, змонтовано сучасну систему
освітлення, реконструйовані спортивні зали та
роздягальні, облаштований фітнес-зал та
методичний кабінет. Усе це відповідає
сучасним вимогам і дозволяє проводити матчі
Першої Ліги.
Голова облдержадміністрації, депутат

обласної ради Юрій Чмирь переконаний, що
сучасний футбольний центр «Барса» – це заклад
європейського зразка, який надасть шанс тисячі
талановитим хлопчикам віком від 6 до 15 років
проявити себе, а в перспективі – побудувати
професійну кар’єру, реалізувати свій
спортивний потенціал у топ-клубах України та
Європи. Під час урочистостей Юрій Чмирь

ЮНАКИ СУМЩИНИ МАЮТЬ ШАНС ПОТРАПИТИ
ДО ЕЛІТНИХ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ

вручив вихованцям центру сто шкіряних м’ячів.
Голова Сумської обласної ради Геннадій

Михайленко зауважив, що обласне керівництво
приділяє багато уваги молодіжній політиці, а
відтак, і розвитку спорту. «Зі створенням
«Барси» ми зробили великий крок у розвитку
дитячого футболу, – зазначив Геннадій
Михайленко. – Надалі в планах – відкрити
відповідні філії «Барси» в райцентрах. Такий
крок дозволить залучити до найпопулярнішого
виду спорту 3,5 тисячі хлопчиків».

«У цілому тут все зроблено якісно, щоб юним
футболістам було максимально комфортно. Можу
запевнити, що футбольна Сумщина ще не раз
відкриє молоді таланти!» – говорить директор
футбольного центру «Барса» Анатолій Твердоус.
Депутати обласної ради не залишаються

осторонь футбольного центру і після його
відкриття. Так, на сесії обласної ради 16
листопада відбувся перерозподіл коштів
обласного бюджету. Народні обранці вирішили
виділити додаткове фінансування – один
мільйон гривень – на придбання обладнання
та спортивного інвентарю для обласної
комунальної установи ДЮСШ «Футбольний
центр «Барса». Кошти в сумі 872 тис. грн
витратили на закупівлю обладнання і
предметів довготривалого користування –
техніку для догляду за штучним покриттям
футбольних полів, ще 128 тис. грн – на
придбання спортивного інвентарю.
Вразила своїми розмірами, масштабами

та темпами будівництва «Барса» і курську
депутатську робочу групу, яка відвідала
Суми 25 січня 2013 року. Голова Курської
обласної Думи Віктор Карамишев говорить,
що Сумщина для курян – приклад для
наслідування. «Я закоханий  у ваш
прекрасний край. Хочеться відзначити амбітні
плани керівництва області. Навіть тут, у
футбольному центрі, все зроблено на
найвищому рівні. Ви берете досить високу
планку. Якщо «Барса», то обов’язково
міжнародні змагання, щоб школа звучала не
лише на теренах України, але й у світі».
Юні спортсмени та їх батьки вдячні обласній

владі за турботу про підростаюче покоління та
сподіваються на те, що з сумської школи
футболу буде відомим світу не лише Олег Гусєв,
а й багато тих хлопчаків, які сьогодні вперше
вийшли на поле «Барси».

Лілія Наумова
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З початку скликання проведено понад 20
засідань комісії. За цей період було розглянуто
більше 150 питань. Серед інших – про стан
матеріально-технічної бази загальноосвітніх
шкіл, закладів культури області, ремонту театрів,
обласного краєзнавчого музею, створення
комунальних закладів Сумської обласної ради.

 На даний час на контролі комісії перебувають

обласна комплексна програма «Освіта
Сумщини у 2012-2015 роках», регіональна
цільова програма «Дитячі меблі Сумщини» на
період до 2015 року», Регіональна цільова
програма розвитку професійно-технічної освіти
Сумщини на 2011-2015 роки, Регіональна
програма розвитку позашкільної освіти
Сумщини, які забезпечують розвиток освітньої
галузі за всіма напрямками, а також програми
розвитку туризму в області на 2011-2015 роки
та паспортизації археологічних об’єктів області
на 2011-2015 роки, обласна комплексна
програма «Молодь Сумщини» на 2011-2015
роки, програма розвитку фізичної культури і
спорту в Сумській області на 2012-2016 роки.
Одна з проблем усієї України, яка не оминула

і Сумщину, – малокомплектні школи. Із 391
сільської школи регіону 72,6 відсотка мають
такий статус. У цих навчальних закладах
вартість утримання одного учня в рік

ЗА ПІДРОСТАЮЧИМ
ПОКОЛІННЯМ – МАЙБУТНЄ

«Школа – це майстерня, де формуються думки підростаючого покоління. Необхідно міцно
тримати їх в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє», – ця фраза французького
письменника і громадського діяча Анрі Барбюса не втратила своєї актуальності і через сто
років. Так, сьогодні обласне керівництво розуміє, що саме за підростаючим поколінням –
майбутнє. Задля його виховання необхідні не лише знання, а й здоровий фізичний відпочинок,
культурне надбання. Саме ці питання знаходяться на контролі у постійної комісії обласної
ради шостого скликання з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної
політики. Минулого року перед депутатами звітував її голова – ректор Сумського державного
університету Анатолій Васильєв.

перевищує нормативні показники в 2-3 рази.
Голова депутатської комісії Анатолій Васильєв
говорить: «З метою забезпечення рівного
доступу до якісної освіти дітей та учнівської
молоді в області створено 126 освітніх округів.
Визначені опорні школи, які в першу чергу
забезпечуються навчальним обладнанням,
літературою, кваліфікованими педагогічними
кадрами. У 2007-2011 роках за рахунок
державного, обласного, місцевих бюджетів,
залучених коштів для кабінетів з природничо-
математичних та технологічних дисциплін
загальноосвітніх навчальних закладів придбано
навчальне обладнання на загальну суму понад
4,5 млн гривень. Середній показник
забезпечення загальноосвітніх шкіл навчальним
обладнанням зріс і становить майже 60
відсотків від потреби, але є недостатнім,
особливо в умовах  запровадження
допрофільного та профільного навчання».
Завдяки спільній роботі депутатського

корпусу в регіоні вживаються заходи щодо
забезпечення в сільській місцевості регулярного
безкоштовного підвезення учнів та педагогічних
працівників до місць навчання, роботи і додому.
Ця проблема вирішена в області майже
повністю. У зв’язку з прийняттям нового
Державного стандарту початкової загальної
освіти нагальним є забезпечення сучасною
комп’ютерною технікою загальноосвітніх шкіл
І ступеня. Тому актуальним є підключення до
інформаційної мережі Інтернет усіх навчальних
закладів області.
На засіданнях комісії відповідну увагу було

приділено реалізації регіональної цільової
програми «Дитячі меблі Сумщини». Ця
програма, за переконанням Анатолія Васильєва,
є унікальною на теренах України. По-перше,
вона дає можливість забезпечити дитячими
меблями шкільні та дошкільні навчальні заклади,
дитячі лікарні та інші установи. По-друге, це
виробнича практика для учнів професійно-
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технічних закладів області. По-третє, дитячі
меблі виготовляються із сировини місцевого
походження, отже – економічна складова. Окрім
цього, не витрачаються великі кошти на доставку
меблів із інших областей. Тобто, програма
вирішує одразу декілька нагальних проблем.
Досвідом Сумщини в даному напрямку вже
зацікавилися інші області України.
Не менш важливою є Регіональна цільова

програма розвитку професійно-технічної освіти
Сумщини на 2011-2015 роки. З метою створення
сприятливих умов для якісної підготовки
робітничих кадрів, забезпечення рівного доступу
до професійно-технічної освіти регіону в області
на базі державних професійно-технічних
навчальних закладів заплановано створити 7
центрів професійно-технічної освіти із
впровадження інноваційних технологій,
зокрема за галузевим спрямуванням: сільське
господарство, будівництво, деревообробна,
металообробна, хімічна, легка, харчова
промисловість та сфера послуг.
Затверджена рішенням обласної ради

Регіональна програма розвитку позашкільної
освіти на період до 2014 року забезпечує
здобуття дітьми та учнівською молоддю
науково-обґрунтованої системи додаткових
знань, створює умови для їх духовного,
творчого, інтелектуального, фізичного
розвитку, сприяє соціальній адаптації та
самореалізації в суспільстві.
Сумщина – доволі привабливий в

історичному плані та архітектурній складовій
регіон. Тож на засіданнях комісії
опрацьовувалась Програма розвитку туризму в
області на 2011-2015 роки, яка затверджена
рішенням обласної ради в травні минулого року.
У 2011 році Програма розвитку туризму в
області на 2011-2015 роки, на жаль, не
фінансувалась. У 2012 році на виконання
заходів Програми виділено 80 тис.грн.
Неодноразово на засіданнях постійної комісії
розглядалися питання щодо функціонування
Комунального закладу Сумської обласної ради
«Меморіальний Будинок-музей А.П.Чехова в
м. Суми», який створений рішенням обласної
ради шляхом відокремлення від Сумського
обласного краєзнавчого музею. На сьогодні це
єдиний державний музей літературного
напрямку в області.
Розуміючи важливість фізкультури та спорту

для здоров’я дітей і молоді, депутати опікуються
питаннями щодо залучення різних верств
населення до занять фізкультурою. За останні
роки в цьому напрямку на Сумщині

відмічаються позитивні зрушення. Серед
іншого прийнята нова програма розвитку
фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки.
«Маємо надію, що її реалізація надасть змогу
створити умови для залучення населення до
масового спорту, популяризації здорового
способу життя та фізичної реабілітації, а також
максимальної реалізації здібностей обдарованої
молоді в дитячо-юнацькому, резервному спорті,
спорті вищих досягнень, – наголошує ректор
СумДУ Анатолій Васильєв. – За останні два
роки в області значно підвищилася
популяризація спорту. Передовсім, завдячуючи
особистому прикладу голови облдержадмі-
ністрації, депутату обласної ради Юрію Чмирю.
Так, в навчальних закладах спортивні зали та
майданчики постійно «в роботі». Збудована
гордість Сум – футбольний клуб «Барса»,
закладено капсулу для будівництва Льодового
палацу.
Депутати комісії брали активну участь у

розширених виїзних засіданнях. «Така форма
роботи дозволяє краще орієнтуватись в
ситуації, приймати конкретні рішення,
предметніше впливати на процеси розвитку тієї
чи іншої справи», – стверджує Анатолій
Васильєв. Депутати комісії з початку каденції
ведуть прийоми громадян з особистих питань
у різних населених пунктах, готують депутатські
запити  та звернення щодо питань, які
найбільше турбують мешканців області, беруть
активну участь у громадсько-політичному
житті Сумщини та України, тим самим
забезпечують реалізацію державної політики в
галузі розвитку освіти, науки, культури і туризму,
спорту та молодіжної політики.
Але головне в роботі депутатської комісії

– те, що люди відчувають її роботу на благо
Сумщини. Народні обранці разом із
керівниками профільних управлінь ОДА
вникають в усі сфери своїх повноважень.
Відтак наша область має одні з найкращих
в Україні результати ЗНО, непогано
представляє край на Всеукраїнських
предметних олімпіадах, міжнародних
спортивних змаганнях.
Прем’єр-міністр України Микола Азаров,

перебуваючи з робочим візитом на Сумщині,
побачив на власні очі, як реставруються театри,
тож відзначив, що наша область – чи не єдина
в Україні, де приділяється величезна увага саме
культурі. Тож без перебільшення можна сказати,
що головний принцип Стратегії «Нова
Сумщина – 2015» – підвищення конкуренто-
спроможності області та рівня життя громадян
– в дії!

Лілія Наумова
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– Володимире Олексійовичу, дев’ять
місяців тому Ви були одним із ініціаторів
реорганізації комунальних аптек Сумщини.
Що можна сказати про перші результати
такої реорганізації, чи була вона виправ-
даною?

– Рішення обласної ради щодо реорганізації
комунальних аптек, прийняте у минулому році,
громадськість сприйняла неоднозначно. Було
багато дискусій та суперечок про доцільність
такого кроку обласної ради. Висловлювалися
побоювання, що в кінцевому підсумку така
реорганізація призведе до повного знищення
комунальних аптек та відкриття на їх площах
комерційних. Адже більшість комерційних
аптек в області з’явилась шляхом банкротства
державних та комунальних аптек.

 Моя позиція була і є однозначною:
реорганізація необхідна. Це нагальна
потреба часу, якщо ми хочемо зберегти в
області останні комунальні аптеки,
кількість яких невпинно зменшувалась
протягом минулих років. Якщо у 1990 році в
області налічувалось 249 державних та
комунальних аптек, то в 2012 році їх кількість

ВОЛОДИМИР ДЕМУРА:
«РЕОРГАНІЗАЦІЯ КОМУНАЛЬНИХ АПТЕК –

НАГАЛЬНА ПОТРЕБА ЧАСУ»

скоротилась майже в 10 разів. При цьому
комунальна аптека залишилась навіть не у
кожному районі.
За результатами фінансово-господарської

діяльності в 2009 році прибуток комунальних
аптек області складав 238 тис. грн, у 2010 –
86 тис. грн, а вже у 2011 році мали 182 тис.
збитків! Такий результат був обумовлений перш
за все роз’єднаністю комунальних аптек.
Кожна з  них  була окремою юридичною
особою, а значить, закупівлю товару,
ціноутворення, бухгалтерський облік, контроль
якості проводила самостійно. А це – додатковий
штат співробітників, завищені витрати і,
найголовніше, – високі вхідні ціни від
постачальників. Тому мета реорганізації саме і
полягала в тому, щоб створити єдину систему
ефективного управління комунальними
аптеками з централізованими закупівлями,
якісним управлінням, найширшим асортимен-
том та зменшенням націнки на ліки.
Сьогодні до складу КП Сумської облради

«Аптека № 178» входить дев’ять аптек та шість
аптечних пунктів. Усі вони ліцензовані, більш
того, в аптеках № 175, 178 і 113 є ліцензії на
виготовлення лікарських засобів у власних
умовах. Упорядкований і штат співробітників.
Так, у маленькій аптеці № 113 працювало

Сумська обласна рада 30 березня 2012 року прийняла рішення «Про реорганізацію комунальних
аптек», яким припинала діяльність 7 аптек як окремих юридичних осіб і приєднала їх до
«Аптеки №178», утворивши комунальну аптечну мережу. Чи виправдав себе такий крок, з
якими результатами зустріли початок нового року реорганізовані аптеки, розповідає заступник
голови постійної комісії з питань управління комунальною власністю та приватизації обласної
ради Володимир Демура.
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дев’ять осіб, з них два бухгалтери, зараз там 4,5
штатних одиниці. До об’єднання штат
працівників аптек становив 88 осіб, тепер 60.
Завдяки централізованому управлінню нової

єдиної мережі комунальних аптек товар
купується через єдиний закупівельний центр,
що дозволило перейти на більш вигідні умови
придбання його у постачальників (дешевше на
4-8 відсотків), а це дало можливість знизити
ціну і в роздрібній торгівлі. Найголовніше: за
результатами роботи у 2012 році комунальні
аптеки м. Суми в цілому показали позитивний
результат і отримали прибуток.

– На території області ще залишилося
близько десятка комунальних аптек, які
діють як окремі юридичні особи (переважно
в райцентрах). Чи планується в май-
бутньому і їх приєднання до реорганізованої
комунальної аптечної мережі?

 – Так, реорганізація поки що охопила тільки
аптеки м. Суми. Проте, напрацьований 2012
року позитивний досвід свідчить: сьогодні
вижити невеличким аптекам складно, а разом
– можна. Звідси висновок: реорганізацію
потрібно продовжувати. У перспективі до
комунальної аптечної мережі можуть увійти всі
комунальні аптеки області. І вже є звернення
керівників центральних районних аптек з
проханнями про приєднання до КП
«Аптека №178».
Крім того, необхідно відкривати нові

комунальні аптечні пункти в медичних
закладах, комунальні аптеки в тих
райцентрах, де їх на сьогодні немає. Це
насамперед вирішує проблеми забезпечення
населення психотропними та наркотичними
медичними препаратами, які, за чинним

законодавством, мають право реалізовувати
винятково комунальні аптеки. Нині вже маємо
приємну новину: напередодні нового року КП
Сумської облради «Аптека № 178» відкрило
комунальну аптеку в смт Велика Писарівка, на
черзі – Недригайлів.

– Не секрет, що спроби реорганізовувати
комунальну аптечну мережу області
відбувалися і раніше, проте, вони не
увінчалися успіхом. Чи є впевненість у
майбутньому комунальної аптечної мережі?

– Сьогодні така впевненість є і вона цілком
обґрунтована економічно. Крім того, успіх
справи безпосередньо залежить від тих людей,
які роблять цю справу – їх кваліфікованості,
порядності, наполегливості. Нині комунальне
підприємство Сумської обласної ради
«Аптека № 178» очолює молодий енергійний
керівник Геннадій Ворона, який має безліч
цікавих  ідей щодо розвитку мережі
комунальних аптек області та бажання
впроваджувати їх у життя.
Однією з таких ідей є відкриття мережі

косметологічних кабінетів на базі аптек. У
грудні минулого року вже відбулась зустріч з
делегацією Харківського Національного
фармацевтичного університету, на якій
обговорювалися можливості та перспективи
розвитку професійних косметологічних
послуг у м. Суми з залученням знань
випускників університету та досвіду
працівників мережі комунальних аптек.
Реалізація цієї ідеї дозволить населенню нашого
міста отримувати якісні косметологічні послуги
від справжніх професіоналів.
Крім того, діяльність комунальних аптек

області сьогодні знаходиться під постійним
контролем обласної ради. Делегація Сумської
облради на чолі із заступником голови ради
Іваном Ребенком нещодавно відвідала
Кіровоградську область. Там уже рік діє обласна
програма створення мережі аптечних закладів
«Соціальна аптека Кіровоградщини», яка
дозволила створити соціальні аптечні пункти
в найбільших лікарняних закладах міста та
області. Вважаю, що жителі Сумської області
теж потребують відкриття таких аптечних
пунктів у медичних закладах, де на сьогодні,
на жаль, переважають комерційні аптеки. Це –
завдання на найближчу перспективу.

Бесіду вела Лариса Іванкова
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– Володимире Івановичу, зараз у нашому
суспільстві активно обговорюється реформа
медичної галузі. Поділіться, будь ласка, своїм
баченням вирішення цього питання.

– Медицина переживає непростий період
як в Україні, так і на Сумщині. Вона – на етапі
реформування. А це завжди непросто –
змінювати старі, малоефективні методи на нові,
більш прогресивні. Медицина у нас досі, якщо
так можна сказати, «радянська», тобто

формується і живе за старими мірками. Тож
наше завдання не тільки зберегти позитивні
моменти системи минулого, а побудувати нову,
яка буде звільнена від негативізму, набуде
сучасних форм і методів. Однак, сам процес
змін – завжди багатий на певні складнощі й
проблеми.
Відрадно, що нарешті в нашій країні

з’явилася чітка програма реформування
медицини, яку починаємо поступово втілювати
в життя. Ми знаходимося тільки на початку
цього шляху, однак, його перспективи бачимо

50 РОКІВ НА ЗАХИСТІ ЗДОРОВ’Я СУМЧАН
Про успіхи і проблеми Сумської районної центральної клінічної лікарні розповідає її керівник –

головний лікар, депутат обласної ради Володимир Поцелуєв

чітко, знаємо, що робити, тож багато чого в
цьому напрямку уже досягли.
Разом з тим потрібно визнати, що існують

невиправдані страхи у частини нашого
населення та медичного персоналу і
ґрунтуються вони винятково на низькій
інформованості щодо цілей, завдань і методів
медичної реформи. Усі повинні розуміти, що
насправді ніхто не збирається погіршувати
рівень медичного обслуговування. Цілі

реформи протилежні – зробити нашу медицину
сучасною, максимально використати світові
технології лікування, дати людям найвищий
рівень медичного обслуговування – вони на це
заслуговують.

– А що у Сумському районі?
– Медичну допомогу населенню Сумського

району надають 56 лікувально-профілактичних
закладів, а саме: центральна районна клінічна
лікарня з поліклінічним відділенням на 170
відвідувань в зміну та стаціонарними
відділеннями на 196 ліжок, 5 дільничних

Депутати обласної ради В.І. Поцелуєв, О.Т. Штогрин та П.О. Павлюк на зустрічі
медичних керівників Сумщини з міністром охорони здоров’я  Р.В. Богатирьовою
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лікарень на 54 ліжка, 15 амбулаторій загальної
практики – сімейної медицини з загальною
кількістю ліжкового фонду денних стаціонарів
– 133 ліжка та 35 фельдшерсько-акушерських та
фельдшерських пунктів (із них 9 ФАП та 26 ФП).
Невідкладну допомогу населенню цілодобово
надають 4 бригади відділення швидкої
медичної допомоги ЦРКЛ.

– Я знаю, що за останній період у лікарні
з’явилися нові відділення...

– Дійсно, за минулий рік у Сумському районі
відбувся цілий ряд позитивних змін. Міська
влада звільнила для потреб нашої районної
лікарні другий поверх будівлі, в якому нині
розмістилися нові гінекологічне та хірургічне
відділення. Були проведені якісні ремонти цих
приміщень, обладнані операційні. У роботі
залучалися гроші не тільки районного та
обласного бюджетів, але й спонсорська
допомога, зокрема нам тоді своєчасно допоміг
фонд Олександра Костенка. Хочеться
подякувати й депутатам обласної ради, які
одностайно прийняли рішення про виділення
нашому району 700 тис. грн на придбання
високовартісного хірургічного устаткування, а
також районним депутатам – за фінансування
створених нових відділень у сумі 700 тис. грн
Завдяки цьому в лікарні з’явилася можливість
використовувати найновіші технології

проведення хірургічного втручання: для
нововідкритого хірургічного відділення куплена
лапароскопічна стійка, проведено відповідне
навчання хірургів, і сьогодні в лікарні вже
успішно проводяться так звані малоінвазивні
операції, з малими крововтратами і швидкою
післяопераційною реабілітацією. Також
лапароскопічні операції активно проводить і
наше гінекологічне відділення.
На завершальній стадії перебуває передача

від 5-ї міської лікарні нашій першого поверху
будівлі головного корпусу. Всі необхідні
документи – уже підписані. На цих площах
маємо відкрити ще кілька нових відділень,
насамперед ортопедичне, кардіологічне та
педіатричне, і оформити ці приміщення на
довгострокову оренду або отримати у власність
Сумському району, бо потрібні додаткові
капіталовкладення – всі вони потребують як
значних ремонтних робіт, так і постійного
обслуговування. Маємо надію, що тут влада нам

допоможе. На сьогодні Сумська ЦРКЛ не має
власного харчоблоку. Тож вирішуємо проблему
з його орендою у Сумському медичному
коледжі, аби самим готувати їжу для хворих,
які перебувають на стаціонарному лікуванні в
районній лікарні. У зв’язку з цим хочеться
подякувати керівництву навчального закладу та
обласної ради за підтримку і розуміння. Цього
року за підтримки губернатора Сумщини Юрія
Чмиря та управління охорони здоров’я ОДА
вирішено придбати для нашої лікарні цифровий
рентгенапарат на три робочих місця. Зараз
ЦРКЛ взагалі не має власного рентгенапарату,
орендуємо його у 5-ї міської лікарні. До речі, він
аж 1979-го року випуску

– Незабаром Сумській районній лікарні
виповнюється 50. З яким настроєм будете
відзначати золотий ювілей?

– Настрій – бойовий. Уже багато чого
досягли, але попереду – ще більші цілі. 50 років
стоїмо на захисті здоров’я наших жителів і
маємо намір не здавати позицій!

Юрій Самсоненко
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Минулий 2012 рік був багатим на події для
депутата обласної ради, директора Сумської
дирекції УДППЗ «Укрпошта» Володимира
Криштопа та його виборців – мешканців
Буринщини.

Володимир Миколайович багато і часто
спілкувався з виборцями під час депутатських
зустрічей та його участі у масових заходах.
Громади сільської місцевості найчастіше
звертались до депутата з приводу підведення
газогону до їхніх сіл, а міської – щодо вирішення
проблем у житлово-комунальному
господарстві. Окремих виборців турбували
питання працевлаштування, правильного
нарахування пенсійних та соціальних виплат,
складнощі при налагодженні підприємницької
діяльності, нестача коштів на лікування тощо.
Багатьом виборцям депутат допоміг

вирішити їхні проблеми. І вони висловлювали
йому щиру вдячність. Наприклад, на адресу
голови обласної ради Геннадія Михайленка
надійшов лист із села Червона Слобода
Буринського району.
Мешканка населеного пункту розповіла, що

проживає з сином-інвалідом, якому 22 роки.
Через тяжке захворювання він майже не ходить,
опирається на милиці. Протягом тривалого
часу хлопцеві доводилося двічі на рік проходити
ВКК. Враховуючи стан його здоров’я, це було
дуже складно. Побачивши у районній газеті
«Рідний край» графік прийому громадян
депутатом обласної ради Володимиром
Криштопом, жінка вирішила звернутися за
допомогою. Хоч їхнє село і не входить до

ВОЛОДИМИР КРИШТОП:
«СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ ВДАСТЬСЯ

ЗДОЛАТИ БАГАТО ПРОБЛЕМ»
виборчого округу депутата, однак він прийняв
жінку з сином. І не тільки прийняв, а й допоміг
пожиттєво призначити хлопцеві пенсію.
Ще одна подяка депутату надійшла від

колективу Буринської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3:
«Висловлюємо Вам подяку за виявлену
чуйність і розуміння у складній життєвій
ситуації випускниці Буринської ЗОШ І-ІІІ
ступенів №3, яка потребує коштів на хірургічне
лікування онкологічного захворювання.
Виділена Вами сума у розмірі 5 тисяч гривень
стала суттєвою допомогою для багатодітної
матері при розв’язанні питання оплати
оперативного втручання. Відчути увагу і
піклування у важкі хвилини життя важливо для
кожної людини. Тому Ваша допомога є
неоціненною для жінки-матері, хворої на важку
недугу. Ми, вчителі, небайдужі до мами
чотирьох дітей, які навчаються у нашій школі,
щиро дякуємо Вам за надану матеріальну
допомогу».
Під час кожного свого приїзду до округу

Володимир Криштоп та депутат обласної ради
Анатолій Линник, який також закріплений за
Буринщиною, зустрічаються із представниками
влади Буринського району, з депутатами
райради. Зустрічі зі своїми  колегами –
районними депутатами – завжди корисні,
оскільки дають можливість долучитись до
вирішення найважливіших проблем регіону,
відчути настрої людей.
Ще одним традиційним зобов’язанням для

головного поштовика області стала передплата
періодичних видань для Централізованої
бібліотечної системи Буринщини та місцевого
центру реабілітації дітей-інвалідів. Цю традицію
він започаткував ще під час своєї передвиборчої
кампанії і досі продовжує її. Майже до кожної
сесії обласної ради Володимир Криштоп готує
депутатські запити. Він активно відстоює думку
про необхідність виділення обласною радою
коштів на реалізацію депутатської діяльності
(щороку щонайменше по 100 тис. грн). Також
просив розглянути питання про придбання
рентгенапарату для Буринської ЦРЛ, про
виділення коштів на реконструкцію Буринського
стадіону та для Буринської ДЮСШ.
Особливу увагу Володимир Криштоп

приділяє питанням спорту, оскільки сам очолює
обласну федерацію настільного тенісу і є
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палким прихильником здорового, спортивного
способу життя. З метою культивування спорту
серед дітей та молоді у 2011 році він виступив
з ініціативою щодо забезпечення кожним
депутатом на своєму окрузі навчальних
закладів тенісними столами. І першим взявся
за справу. Так, за сприяння депутата, тенісні
столи отримали дві школи Бурині, а у 2012 –
дві сільські школи (Першотравнева ЗОШ та
Слобідський НВК). Ця ініціатива отримала
відгук і у колеги-депутата Анатолія Линника.
Він придбав тенісні столи для чотирьох шкіл
району. У 2013 році облаштування шкіл
тенісними столами буде продовжено.
Завдяки зусиллям Володимира Криштопа

Буринщина та й Сумщина стає тенісним
центром. Окрім придбання тенісного приладдя,
за ініціативи Володимира Миколайовича
проходять численні змагання. У 2012 році він
ініціював і організував відкриту першість
Буринського району з настільного тенісу серед
ветеранів. У цьому турнірі брали участь
любителі тенісу з Бурині, Сум, Конотопа,
Ромен, Путивля. Далі був тенісний турнір на
призи депутата Криштопа. Вручаючи
переможцям медалі, дипломи, кубки та грошові
винагороди, депутат зауважив, що він
підтримував і надалі підтримуватиме
спортивний розвиток Буринщини. Адже
фізкультура і спорт – це здоров’я, хороший
настрій, прекрасне хобі. Також Володимир
Криштоп був одним з організаторів відкритої
першості Лебединського району із настільного
тенісу. Змагання зібрали понад 30 учасників не
лише із Лебединщини, а й із сусідніх районів.
Депутат зазначив, що подібні турніри
надзвичайно важливі, адже сприяють
розширенню кола прихильників настільного
тенісу, стимулюють молодь долучитися до
здорового способу життя. «Усі, хто захопився
настільним тенісом, можуть бути впевнені, що
їхнє захоплення стимулює гарне фізичне

самопочуття, розвиває швидкість реакції, а крім
того, ще й заряджає яскравими спортивними
емоціями», – відзначив голова обласної
федерації.
Наймасштабнішим заходом 2012 року став

чемпіонат обласного центру з настільного
тенісу. У жовтні минулого року за ініціативи
голови обласної федерації настільного тенісу,
депутата Сумської обласної ради Володимира
Криштопа в Сумах відбулася відкрита першість
міста із настільного тенісу. Старший тренер
збірної команди області й команди «УАБС»
Володимир Хавкін зазначив, що такого рівня
змагань із цього виду спорту обласний центр
ще не бачив. 25 команд із Сум, 7 – із області і
ще одна з Чернігова – турнір виявився справді
представницьким. Володимир Криштоп з
цього приводу зазначив, що турнір – велике
досягнення федерації й партнерів, адже він
засвідчує високий розвиток цього виду спорту
в області.
Осінь 2012-го для депутата Криштопа

виявилась доволі пам’ятною через дві значні
події: за вагомий внесок у розвиток
інфраструктури країни на IV Всеукраїнському
Форумі працівників поштового зв’язку у Києві
йому було присвоєно Почесне звання
«Заслужений працівник сфери послуг», адже за
непростих умов нестачі фінансування він
невтомно розвиває поштову галузь, усіляко
намагаючись поліпшити як умови праці
листонош, так і умови надання послуг клієнтам.
А трохи згодом на сесії облради її очільник
Геннадій Михайленко вручив депутату Грамоту
Верховної Ради України за активну депутатську
діяльність. Так що успіхи виробничі у
Володимира Криштопа переплелися з успіхами
на депутатській ниві.

За словами  Володимира Криштопа,
попереду ще багато роботи. Однак,
переконаний Володимир Миколайович,
спільними зусиллями вдасться здолати багато
проблем. Діяльність директора пошти, депутата
Криштопа продовжується…

Ольга Мєльнік
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– Анатолію Івановичу, які успіхи сумських
біатлоністів у цьому сезоні?

– Національна збірна команда України з
біатлону, до складу якої входять і представники
Сумщини, наразі готується до основного старту
сезону – чемпіонату світу в Чехії. У змаганнях,
що передували головному старту сезону, наші
спортсмени показали високий  рівень
підготовки. На другому етапі Кубка світу в
Хохфільцені (Австрія) жіноча команда
завоювала «срібло» в естафеті, а на четвертому
етапі Кубка світу, що проходив в Оберхофі
(Німеччина), наші жінки взяли «золото». У
складі української «четвірки» виступали
сумчанки Юлія Джима, Валентина Семеренко
та Віта Семеренко. Серед здобутків четвертого
етапу Кубка світу також слід відзначити і
бронзову нагороду Валентини Семеренко в
гонці переслідування.

У БІАТЛОНУ НА СУМЩИНІ
ДОБРІ ПЕРСПЕКТИВИ

Історично так склалося, що Сумська область має одну з найсильніших шкіл біатлону в Україні.
Представники Сумщини постійно демонструють високі результати на Всеукраїнських та
міжнародних змаганнях. Чи збереже регіон лідерські позиції в біатлоні та від чого це
залежатиме, у своєму інтерв’ю напередодні чемпіонату світу, що з 7 по 17 лютого проходив у
Чехії, розповів президент Сумської обласної організації Федерації біатлону України, депутат
обласної ради Анатолій Линник.

У чоловіків високі результати показав Сергій
Седнєв, який став восьмим у спринті та
впевнено пройшов останній етап чоловічої
естафети. Переконаний, що на чемпіонаті світу
до складу естафетної четвірки тренери
включать також ще одного сумчанина –
Олександра Біланенка.
Щодо виступів наших біатлоністів на

всеукраїнських змаганнях серед юнаків та
дівчат збірна команда Сумської області посіла
друге загальнокомандне місце. Другою в
загальнокомандному заліку стала наша команда
і на чемпіонаті України серед юніорів.

– Якщо не згадувати про зірок біатлону,
чи є нові перспективні імена, які можуть
стати сенсацією, наприклад, уже
наступного сезону?

– Хотілося б відзначити виступи дівчат – Юлії
Журавок (товариство «Динамо») і Яни
Пустовалової (товариство «Колос»). До речі,
минулого року Юлія Журавок у складі збірної
команди України стала чемпіонкою світу в
естафеті. А вже цього року, виступаючи на
чемпіонаті світу серед юніорів в австрійському
Обертілаху, Юля завоювала срібну медаль в
індивідуальній гонці на 10 км.
Яна Пустовалова у середині лютого
виступатиме на Європейському олімпійському
юнацькому фестивалі у Брашові (Румунія).
Юніори Денис Насико, Дмитро Пустовалов,

Ярослав Лелюх та Ігор Білоус цього року стали
першими на чемпіонаті України в естафеті.
Загалом можна назвати більше десяти імен
молодих  талановитих  біатлоністів, які
складають резерв національної збірної команди.
Вже в найближчому майбутньому вони
представлятимуть Україну та Сумщину на
міжнародних змаганнях.

– Нещодавно завершилися змагання на
Кубок губернатора Сумщини з біатлону. Ви
задоволені тими результатами, які
продемонстрували спортсмени?
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– Перш за все, тішить кількість учасників – у
змаганнях взяли  участь 125 вихованців
провідних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
області. Якщо зробити поправку на погодні
умови – плюсову температуру та дощ, я
задоволений результатами. Переможці у різних
вікових групах отримали 72 нагороди. У
командному заліку перше місце посіла команда
СДЮШОР «Гарт», на другому – МДЮСШ
«Колос», на третьому – СДЮСШ «Локомотив».

– Скільки дітей займаються біатлоном
на Сумщині?

– На Сумщині працюють п’ять дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, в яких
культивується біатлон, а також Школа вищої
спортивної майстерності. Біатлоном в області
займаються 518 учнів, із них – 225 дівчат.
Працюють з  майбутніми чемпіонами
22 штатних та 19 погодинних тренерів, із них
12 – заслужені тренери України. Підготовка до
змагань в основному проходить на навчально-
тренувальній базі «Динамо» поблизу Сум,
тренери також працюють у Глухові, Ромнах,
Краснопіллі, Білопільському, Глухівському та
Роменському районах. Спортсмени збірної
команди області готуються до змагань за
межами Сумщини – на навчально-
тренувальних базах «Тисовець» (Львівська
область), «Берізка» (Чернігівська область), у місті
Кіровськ (Російська Федерація).

– Якою має бути «чемпіонська» система
тренувань з біатлону? Яку підготовку
повинні пройти спортсмени?

– Тренування з  біатлону – це лижна,
стрілецька та загальнофізична підготовка. За рік
спортсмен 17-18 років повинен пройти
2 тис. км на лижах, пробігти крос 1600 км,
проїхати на ролерах до 800 км, зробити
від 5 до 7 тисяч пострілів. Тренуватися потрібно
11 місяців на рік, 5 разів на тиждень, по два
тренування в день (2-3 год.) упродовж
чотирьох-п’яти років. Йдеться про середні
показники фізичного навантаження. Якщо ж
говорити про чемпіонські досягнення, то
навантаження буде вище.

– Який рейтинг має сьогодні сумська
школа біатлону в масштабах України?

– Сумська школа біатлону – перша в Україні.
Але на юніорському та юнацькому рівнях ми,
на жаль, поступаємося команді Чернігівської
області. Думаю, що нам поталанить виправити
ситуацію вже цього року. Маємо намір
поліпшити матеріально-технічну базу,
придбати нову зброю, набої, лижі та
лижоролери, змащування для лиж, снігоходи
для прокладання лижні. 2013 рік має стати
роком підготовки до Олімпійських ігор у Сочі
2014 року. Біатлон – це ціла індустрія. У разі
допомоги з боку держави Сумщина готова
організувати змагання з літнього біатлону на
базі в Токарях на рівні чемпіонату Європи чи
світу. Ми ставимо перед собою дуже амбітні
завдання.

– Удачі нашим спортсменам та їхнім
тренерам на змаганнях усіх рівнів!

Олександр Скляров



20

У радянські часи служба побутових послуг
вважалася однією з провідних і до неї було
особливе ставлення. Пригадується кумедна
сценка за участі відомих Тарапуньки і
Штепселя, побудована на звукописі
української та російської мов. Штепсель, з
притаманною йому в’їдливістю, допитувався
в свого товариша про роль у суспільстві
«службы быта». Тарапунька, уважно
вислухавши запитання, відповідав чітко і
простодушно: «А що? Ця служба – бита та
ще й як бита. Перепадає їй і в хвіст, і в гриву».
А таки справді, побутовикам діставалося на

горіхи. То пальто перефарбують так, що
замовник хапався за голову, то телевізор
полагодять з гарантією тиждень замість року,
то з кількох старих годинників примудрялися
збирати один так званий новий і переконували
власника в його надійності… Хоча разом з тим
усі визнавали: мережа побутового
обслуговування виконувала свою важливу
соціальну місію. Ще чверть століття тому рідко
яке село обходилося без мінімального набору
послуг, а саме –  перукарні, ремонту телевізорів
та радіотехніки, взуття, пошиття одягу тощо.
Інша річ сьогодні. За великим рахунком,

у селі побутова служба якщо й не зникла
повністю, то докорінно трансформувалася.
На Сумщині, наприклад, нині є 175 закладів
побутового обслуговування, враховуючи
територіальні центри з надання соціальної
допомоги.
То що ж –  може, побутова служба справді

вичерпала себе і настає зовсім інша пора? Чи
річ в іншому, а саме –  у повному занепаді
будинків побуту, до яких нікому немає справи?
Село Верхня Сироватка належить до так

званих приміських
населених пунктів. До Сум
–  рукою подати, якихось
5-7 кілометрів. Здавалося
б, немає особливих
проблем дістатися міста і
там з’ясувати будь-яке
побутове питання.
Однак, сільський

голова Олексій Цигура
вважає інакше. На його
переконання, зберігаючи
мережу надання побу-
тових послуг, вдається
вирішувати іншу проблему
–  зайнятості населення. У

СТОПОР ДЛЯ «ШТОПОРА»
селі традиційно працюють салон краси,
майстерня з ремонту взуття, цех пошиття
спецодягу, штор і дрібного ремонту одягу. У цій
сфері зайняті від 6 до 8 селян, які не тільки
мають постійні заробітки, а й допомагають
землякам у багатьох побутових питаннях.
Здавалося б, дрібниця – вшити нову «змійку»

в курточку чи пальто. Та чи завжди вдається
це в домашніх умовах? Ось тут і приходять на
допомогу місцеві майстрині, які мають
необхідне обладнання. Чи, приміром, салон
краси. Дві місцеві дівчини свого часу здобули
перукарську освіту в Сумах, а працювати
приїхали додому. Аби потрапити до них, треба
заздалегідь записуватися. А що вони справжні
майстрині своєї справи –  всі знають. Наречені
замовляють тут весільні зачіски, які нічим не
поступаються тим, що роблять у сумських
салонах.
З твердженням свого колеги погоджується

селищний голова Жовтневого Білопільського
району Ігор Федина. Свого часу населений
пункт мав потужний будинок побуту, в якому
надавали до десятка різних видів послуг. Зараз
хоч такої кількості і немає, однак мінімум
зберігають. Знайшовся місцевий житель-
підприємець, який узяв в оренду приміщення.
Нині тут працюють кілька майстрів-перукарів,
взуттєвиків, швачок тощо. Вигода – потрійна.
Окрім створення додаткових робочих місць і
побутових зручностей для мешканців, удається
утримувати в належному технічному стані саме
приміщення. Адже був період, коли життя в
ньому ледь жевріло. А тепер тут тепло,
затишно, зручно.
Ці два приклади не єдині для області, хоч
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дедалі складніше знаходити сільські чи селищні
ради, які б утримували побутову службу на
власному балансі. А років з десять тому їх було
кілька десятків. Наприклад, ще позаторік у селі
Калюжне Лебединського району мали власну
побутову службу. Однак тільки з економічних
причин від неї довелося відмовитися. Бо чи
здатні двоє-троє майстрів заробити не тільки
собі на зарплату, а й на освітлення, воду тощо?
Ось і виходить, що протягом останніх років
«заповіли довго жити» ціла низка перукарень,
ремонтних майстерень тощо, які тривалий час
залишалися незмінним атрибутом сільського
життя.
Дрейф побутової служби в селі має чітку

тенденцію і забарвлення: зменшується
насамперед кількість жителів у цих населених
пунктах, а водночас знижується рівень послуг,
що надаються. Хоча при цьому варто зробити
одне істотне застереження: за останні два
десятиріччя зазнали змін сама система і суть
побутових послуг.
Згадаймо 1980-ті, коли масово ремонтували

годинники, холодильники, радіоприймачі,
пральні машинки тощо. Нині ж можна купити
дзигарик за 15-20 гривень, а ось його ремонт
буде ледь не дорожчим. Те саме стосується й
побутової техніки. Сучасні телевізори,
холодильники, пилососи закордонного
виробництва поступово витісняють такі
радянські раритети, як «Дніпро» та «Вогник»,
«Хвиля» і «Сатурн»… І з цим нічого не вдієш.
Швидше навпаки –  споживач зацікавлений у
придбанні речей, які служитимуть довго і
надійно.
Хоч поки що це не означає категоричної

вимоги масово позбуватися пунктів ремонту
побутової техніки, не кажучи про перукарні,
цехи пошиття і дрібного ремонту одягу, взуття
тощо. Тим більше, що потреба в них
залишається, і в першу чергу – на селі.
Але яка вона – сьогоднішня потреба? Адже

на зміну традиційним видам послуг приходять
нові – наприклад, технічний огляд і ремонт
автомобілів, санітарні послуги, діяльність з
охорони здоров’я, надання індивідуальної
допомоги, придбання і доставка додому товарів
та медикаментів, десятки інших. Тобто
змінюється кон’юнктура, а суть побутових
послуг залишається.
Одночасно з цими змінами органи

статистики перестали відстежувати кількісні
показники, притаманні сільським територіям.
Аби їх  визначити бодай з мінімальною
точністю, довелося поспілкуватися з багатьма

фахівцями і підвести роботу сільської служби
побуту під спільний знаменник. Арифметика
вкрай невтішна: питома частка надання
побутових послуг у селі в загальному обсязі
становить мізерію і не дотягує відсотка.
Натомість переважають послуги зв’язку,
транспорту, операції з нерухомістю, які разом
становлять більш як дві третини.
Як же бути далі? Адже зараз у сільській

місцевості Сумщини проживає третина
громадян, які так само, як і городяни,
потребують побутової уваги. Невже вони
приречені на подальше животіння і про
згадуваний мінімальний набір послуг їм
залишається тільки мріяти?
Нещодавно депутати Сумської обласної

ради прийняли довгострокову програму
розвитку сільських територій до 2020 року.
Кожен її пункт виписаний скрупульозно
точно і має базу у вигляді відповідного
фінансування. Окрема сторінка присвячена
перспективі розвитку закладів побутового
обслуговування. Передбачається щороку
нарощувати їх кількість на 5-6, аби в
2020-му вийти на показник 215. Отже, на
Сумщині селу кинули рятівний круг,
призначення якого – стати своєрідним
стопором для побутової служби, що зірвалася
в затяжний «штопор». Яким буде результат –
покаже час.
Експерти переконані: успішність виконання

цього пункту залежатиме від самого процесу
розвитку сільських територій – як
адаптуватимуться до нових умов аграрне
виробництво, житлово-комунальна сфера,
освіта, медицина. Не можуть залишатися на
узбіччі заклади роздрібної торгівлі, кафе і
ресторанне господарство. Саме вони мають
поліпшити побутово-торговельне обслугову-
вання селян, розширити торгові площі та
збільшити кількість робочих місць у цій сфері.
Тобто йдеться винятково про комплексний
підхід, здатний забезпечити запрограмований
результат. Таким чином у розрахунку на кожен
із 18 районів область матиме не менше 12
сільських закладів побутового обслуговування.
Звісно, йдеться про населені пункти, в яких є
бодай сотня-друга селян.
А як же бути із селами і хуторами, де

доживають віку самотні дідусі й бабусі? В
кращому випадку, до них приїжджатимуть за
окремим графіком перукарі, в гіршому –
стригтися доведеться в домашніх умовах...

Олександр Вертіль,
Газета «Урядовий кур’єр»
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Серед багатьох питань відродження
підприємств, розвитку освіти, охорони
здоров’я, підтримки сільського виробника не
менш важливе місце займає природо-
охоронна галузь. Не є таємницею, що на
території Сумщини десятками років
зберігалися тонни отрутохімікатів, і
жодна обласна влада за 20 років
незалежності не приділяла цій проблемі
належної уваги. Вірніше, взагалі ніякої! Не
стояло питання й врегулювання користуван-
ня водними об’єктами – чи не головним
багатством, яке є на Сумщині.

Замислюючи щось зробити, ми маємо
враховувати вплив цієї дії на сім наступних
поколінь, говорили древні. Тож сьогодні саме
питання раціонального використання
природних ресурсів досить серйозно стоїть на
порядку денному у керівництва та
депутатського корпусу обласної ради.
Голова обласної ради Геннадій Михайленко

протягом року провів не одну нараду,
присвячену цим проблемам. Питання
вивезення остаточних залишків пестицидів з
території області, розширення меж і раціональне
використання заповідного фонду, як і щодо
використання лісового фонду, водних об’єктів
та поліпшення стану водоймищ Сумщини
розглядалися й на профільній комісії обласної
ради.
Геннадій Михайленко неодноразово

наголошував, що настав час для збереження і
відтворення екосистем. «Треба економніше
ставитись до користування природними
ресурсами, знаходити і активно
запроваджувати альтернативні джерела заміни
в повсякденному житті. Щось треба робити і з
побутовими відходами. Їх так багато не лише

НАСТАВ КІНЕЦЬ БАГАТОРІЧНОМУ ОТРУЄННЮ
ЗЕМЛІ, ПОВІТРЯ ТА НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ!

на смітниках, але й на стихійних
несанкціонованих сміттєзвалищах, придо-
рожніх лісосмугах і, що найболючіше, – по лісах
та на берегах потоків, річок! Акції прибирання
навесні дають тимчасовий ефект чистоти –
через деякий час знову захаращено. Іншими
словами, вберегти природне середовище від
забруднення ми можемо лише разом. Зі свого
боку депутати роблять все можливе для
збереження природного середовища
Сумщини», – говорить очільник депутатського
корпусу.
Сьогодні завершено роботи з першого

траншу вивозу та знешкодження пестицидів.
У 2012 році з Білопільського, Конотопського,
Кролевецького, Краснопільського, Буринсь-
кого, Глухівського, Середино-Будського,
Ямпільського, Недригайлівського та
Тростянецького районів вивезено 1579 тонн
отрутохімікатів. На ці цілі витрачено
35,5 млн. грн з державного бюджету і 10 млн.
грн з обласного бюджету. До речі, державні
кошти були виділені лише за умови, що третину
від цієї суми надасть обласний бюджет.
Депутати, розуміючи нагальність проблеми, не
вагаючись, проголосували про надання
необхідних коштів.
Голова постійної депутатської комісії

обласної ради з питань земельних та водних
ресурсів, використання надр, екології, довкілля
та лісового господарства Володимир Токар
говорить: «У 2013 році ми разом з Державною
екологічною інспекцією в Сумській області
доведемо роботу з вивозу отрутохімікатів до
кінця – це принципово. Наразі триває тендер
на проведення робіт другого траншу
знешкодження пестицидів. У чотирьох
районах, за попередніми оцінками районного
керівництва, залишилось приблизно 320 тонн
небезпечного вантажу радянської епохи. Якщо
виявиться, що пестицидів більше, наша комісія
буде виходити на сесію з клопотанням про
виділення додаткових коштів».
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Досить важливою проблемою залишається
необхідність обеззаразити, знешкодити і
утилізувати приміщення, в яких зберігалися
отрутохімікати, та провести рекультивацію
землі. За словами начальника Державної
екологічної інспекції в Сумській області Геннадія
Базарова, їх управління зверталося до кафедри
екології СумДУ, і саме науковці повинні надати
пропозиції, як краще вирішити цю проблему,
щоб жодна цеглина або шифер не потрапили
на розбирання мешканцями.
Геннадій Михайленко вважає, що в

нинішніх економічних умовах робота на землі
не передбачає ні зберігання, ні складування
пестицидів. Тож завдання депутатів обласної
ради – проконтролювати повне вивезення і
знешкодження небезпечного вантажу, щоб
назавжди закрити це питання.
Що ж до питання врегулювання

користування водними об’єктами на території
області, то голова обласної ради насамперед
відзначає незадовільний стан самих водойм:
«Неефективно використовуються ставки, немає
порядку у вилові риби, територіальні громади
не задоволені таким станом справ». Ще на
початку грудня минулого року керманич

депутатського корпусу дав доручення
розробити обласну програму, яка б регулювала
використання водних  об’єктів. За його
словами, це питання неодноразово порушував
Прем’єр-міністр України Микола Азаров, який
доручив затвердити перелік водних об’єктів на
місцях. Уже в першому кварталі розробники
програми нададуть її на розгляд профільній
комісії обласної ради.
Минулого року вкрай загострились

проблеми збереження природно-заповідного

фонду області. Тож нинішнього передбачається
приділити додаткову увагу цьому питанню. На
сьогодні природно-заповідний фонд Сумської
області має в своєму складі 256 територій та
об’єктів загальною площею 176,4 тис. га, з них
загальнодержавного значення – 19 об’єктів
площею 50,5 тис. га, місцевого значення –
237 об’єктів площею 125,9 тис. га.
Начальник Державного управління охорони

навколишнього природного середовища в
Сумській області Андрій Топорков зосередив
свою увагу на тому, що з метою припинення
процесів погіршення стану навколишнього
природного середовища передбачено
збільшення площі земель екомережі та
природно-заповідних територій. Це є
обов’язковою умовою прийняття
управлінських рішень і гарантом збалансо-
ваного розвитку регіонів відповідно до вимог
Закону України «Про основні засади (стратегію)
державної екологічної політики України на
період до 2020 року». Збільшення площі
національної екомережі має насамперед
відбуватися за рахунок розширення існуючих та
створення нових  об’єктів природно-
заповідного фонду.

Лілія Наумова
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Упродовж останніх років агропро-
мисловий комплекс України динамічно
розвивається. Зростають чисельність
великих агроформувань та їх частка у
валовому виробництві й експорті продукції.
Поряд з цим  спостерігається занепад
окремих сільських територій, що
супроводжується зменшенням чисельності
робочих місць, старінням населення,
міграцією осіб працездатного віку.
Ініціатива Мінагрополітики України «Рідне
село», що оприлюднена в травні 2012 року,
ставить за мету підтримку селян та
поліпшення життя у сільській місцевості.
Національний проект «Рідне село»
впродовж нинішнього року неодноразово
обговорювався на державному та
регіональному рівнях.
Проект «Рідне село» передбачає підвищення

якості життя сільського населення через
зміцнення сільської економіки, налагодження
соціальної інфраструктури, покращення
довкілля. Основним принципом державної
ініціативи є перенесення акценту бюджетної
підтримки й малого та середнього
сільськогосподарського виробника. Цей
сегмент виробників є основним гарантом
продовольчої безпеки країни і головним
роботодавцем на селі.
Одним із засобів поліпшення економічної

ситуації в сільській місцевості є розвиток
обслуговуючої та виробничої сільсько-
господарської кооперації. Кооперативний рух
серед дрібних та середніх товаровиробників –
один із дієвих європейських інструментів

РЕАЛІЗАЦІЯ ІНІЦІАТИВИ
«РІДНЕ СЕЛО» НА СУМЩИНІ

сталого сільського розвитку. До того ж 2012 рік
відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї
ООН було проголошено Міжнародним роком
кооперативів. Тому ініційований державою
проект прийнятий у контексті розвитку
світового кооперативного руху.
За офіційною статистикою, господарствами

населення виробляється молока 78 відсотків,
м’яса – 43 відсотки, яєць – 39 відсотків, картоплі
– 98 відсотків. Крім того, в них утримується
понад 77 відсотків корів, свиней – 55 відсотків.
Це значні обсяги у загально-державному
виробництві, які не залучаються до
економічного обороту. Проте в селах і донині
відсутня належна заготівельно-збутова мережа.
Існуючі заготівельні пункти переробних
підприємств не відповідають потребам
сьогодення, оскільки не забезпечують умов
формування товарних обсягів якісної продукції
та сприятливих закупівельних цін. Через
систему кооперації дрібний виробник зможе
отримувати державну підтримку, зокрема у
вигляді цінового регулювання, виробничих
дотацій, а також доступу до кредитних ресурсів.
На Сумщині знаходиться понад

400 сільських громад, в яких працюють майже
145 тис. домогосподарств населення. Площа
присадибних ділянок жителів сіл перевищує
150 тис. га, що є вагомим підґрунтям для
розвитку кооперації. Уряд та керівництво
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області мають наміри допомогти кожній
громаді в економічному обґрунтуванні тих
напрямів діяльності, які вони оберуть: переробка
сільськогосподарської продукції, сільський
(зелений) туризм, розвиток легкої промис-
ловості тощо. Проте сільська громада має
самостійно усвідомити свою роль та
самоорганізуватися, не відкидаючи активність
економічно зацікавлених селян та підтримуючи
ініціативи сільського чи селищного голови.
Сумський національний аграрний

університет один із перших в Україні розпочав
реалізацію національного проекту «Рідне
село», зокрема шляхом проведення навчань
для сільських та селищних голів. Так, за
серпень-жовтень 2012 року було проведено 18
семінарів для очільників сільських громад
Сумщини, які відвідали 397 осіб.
Разом з цим робота з реалізації націо-

нального проекту продовжується. Під час

навчань проводилося анкетування сільських та
селищних рад, а впродовж листопада воно
уточнювалось ще й керівниками студентських
робочих груп. За результатами анкетування
визначено понад 60 сільських рад, що виявили
бажання створити ближчим часом сільсько-
господарські кооперативи.
Таким чином, 17 січня у Сумському

національному аграрному університеті, 23 січня

– у Глухівському агротехнічному інституті
СНАУ були проведені навчально-практичні
семінари на тему: «Розвиток кооперації в
сільській місцевості». На них розглянуто
питання створення та державної реєстрації
кооперативів, розробки програм діяльності,
особливості оподаткування, обліку та звітності
діяльності, а також вивчили досвід
кооперативного руху в області, державі та за
кордоном. Такими навчаннями передбачається
завершити реєстрацію сільськогосподарських
кооперативів, що супроводжуватиметься
фахівцями університету.
Для фінансового забезпечення розвитку

кооперації передбачається виділення коштів з
обласного бюджету на конкурсних засадах. Так,
програмою підтримки розвитку малого
підприємництва в Сумській області планується
спрямувати на такі цілі 2 млн. грн. Кошти
виділятимуться на зворотній основі строком до
3 років. При цьому Програма передбачає
співфінансування з районних бюджетів та
бюджетів сільських рад. Тому необхідно
розробити та схвалити відповідні програми в
районних та зацікавлених сільських радах.

Володимир Ладика,
ректор СНАУ,

депутат обласної ради
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Створена 2009 року Всеукраїнська
асоціація сільських та селищних рад
об’єднує більш ніж 8,5 тисячі сільських
територіальних громад у єдиному бажанні
– забезпечити сталий розвиток сільських
територій. У проголошених завданнях були
озвучені стратегічні цілі, які базувались на
загальнодержавних позиціях і в переважній
більшості спрямовувались на відродження
українського села через запроваджений
комплекс економічних програм.

У квітні 2012 року загальними зборами
ВАССР було обрано нове правління.
Очільником асоціації став голова Фурсінської
сільської ради Білоцерківського району Микола
Фурсенко. На сьогодні ВАССР – це 25
регіональних відділень, у тому числі і Сумське,
яке очолює Надія Масалітіна.
Головною метою Асоціації – є об’єднання

зусиль сільських та селищних рад для
активізації місцевих ініціатив щодо соціально-
економічного розвитку, захисту прав та
інтересів відповідних територіальних громад,
створення умов для ефективного здійснення
повноважень місцевого самоврядування у
сфері сільського розвитку та інше.

«Cамоврядування – це влада громадян, там,
де вони живуть, працюють, де їх родини, де
ростуть їх діти», – зазначив Президент України
Віктор Янукович у своєму виступі на
міжнародних  муніципальних слуханнях
«Розвиток належного врядування на місцевому
і регіональному рівнях» 1 листопада 2011 року.
Сумщину у складі делегації області
представляла голова Регіонального відділення
ВАССР Надія Масалітіна.
Вона переконана, що основою місцевого

ЗАДЛЯ ЛОБІЮВАННЯ ІНТЕРЕСІВ СІЛЬСЬКИХ
ТА СЕЛИЩНИХ ГРОМАД

самоврядування має бути земля, яка належить
громаді. «З приходом у населені пункти великих
компаній, які взялися обробляти землю, їх
перестала цікавити доля сільських громад,
створення робочих місць, надходження до
місцевого бюджету, – говорить голова
регіонального відділення Асоціації. – Селянин
тим самим усувається від управління
виробництвом та соціальним розвитком села і
стає тимчасово найманим працівником на своїй
землі».
Надія Іванівна розповідає, що членів

Асоціації особливо хвилює питання
завершення земельної реформи. Більшість
сільських голів схиляється до думки, що
інвентаризацію та обмір земель ще далеко не
в повному обсязі приведено у відповідність до
вимог земельного Кодексу України. Значна
кількість колишніх колгоспних дворів (вони
в основному знаходяться за межами сіл) теж
не використовується. А це могло б бути
ідеальним місцем для розміщення суб’єктів
підприємницької діяльності на селі. До речі,
Сумським регіональним відділенням разом з
Головним управлінням Держкомзему в області
були надані пропозиції до Проекту Закону «Про
ринок земель», де із 60 поданих пропозицій –
32 враховані.
У липні 2012 року ВАССР взяла головування

у національному конгресі місцевого
самоврядування, під час якого Асоціація
ініціювала пожвавлення організаційної роботи
конгресу, намагалася створити умови для
забезпечення спільної діяльності асоціації,
вироблення єдиної позиції, спрямованої на
формування державної регіональної політики
з удосконалення територіальної організації
влади. З ініціативи Всеукраїнської асоціації та
при безпосередній участі голів регіональних
відділень Асоціації внесено ряд важливих змін
та доповнень до ряду чинних законів України
та цілої низки законопроектів, зокрема: до
Бюджетного та Податкового Кодексів України,
проектів закону України «Про об’єднання
територіальних  громад», «Про органи
самоорганізації населення», «Про ринок
земель». Широко практикується підписання
договорів, декларацій про співробітництво.
Так, 2012 року підписаний меморандум про
співробітництво між Сумським обласним
благодійним фондом «Благовіст» та Сумським
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регіональним відділенням ВАССР щодо
сприяння соціальному розвитку сільських
територій.
Проблемних питань у місцевому

самоврядуванні безліч. Не стоїть осторонь них
і регіональне відділення асоціації разом з
районними відділеннями. На виїзних
засіданнях Асоціації розглядалися та вносилися
пропозиції до різних гілок влади щодо
інвестиційної політики та шляхів наповнення
місцевих бюджетів, ролі інвесторів у
перспективному розвитку населених пунктів,
ЖКГ, сільських, селищних громад, проблем та
шляхів їх вирішення. Обговорювалася реалізація
державних програм у сільській місцевості –
проекти «Сільська криниця», «Питна вода».
Асоціація тісно співпрацює з гілками влади

обласної, районних рівнів, Асоціацією
сільгоспвиробників та переробників у Сумській
області, Сумським національним аграрним
університетом. Надія Масалітіна як голова
регіонального відділення Асоціації брала участь
у спільному інформаційно-методичному
семінарі на тему «Всеукраїнський конкурс
проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування» за участі голови обласної
ради Геннадія Михайленка, голови Державного
фонду сприяння місцевому самоврядуванню
Сергія Малікова. Окрім того, Надія Іванівна
брала участь у засіданні «круглого столу» під
головуванням Геннадія Михайленка на тему
«Реформування ЖКГ області», в засіданнях
постійних комісій, сесій облради, виїзних
семінарах, у ході обговорення ініціативи «Рідне
село», селекторних нарадах.
Щотижня протягом року Надією

Масалітіною як головою регіонального
відділення Асоціації проводиться особистий
прийом на території Садівської сільської ради.
За рік на зустрічах побували та пройшли
навчання на базі Садівської сільської ради у
серпні, вересні та жовтні керівники 33 сільських
та селищних рад області, а для 397 сільських та
селищних рад було підготовлено і вручено
матеріали на різні теми: ведення квартирного
обліку, продаж земельних ділянок під майно,
фонд охорони навколишнього природного
середовища, надання робочого місця фахівцю
із центру служби для сімей та молоді.
Регіональним відділенням Асоціації

у 2012 році були розроблені  персональні
подяки, які були вручені до Дня місцевого
самоврядування кращим сільським головам
області. Саме ці люди, на думку Надії

Масалітіної, дбають про село, розвиток його
інфраструктури, поліпшення благоустрою.
Серед нагороджених – Самотоївський
сільський голова Іван Перерва, Печинський
сільський голова Любов Зоріна, Степанівський
селищний голова Галина Макушенко. За
співпрацю та участь у розвитку сільських
територій була відзначена подякою голова
Сумської районної ради Ірина Бояринова.

2012 рік, за словами Надії Масалітіної, був
для членів Асоціації регіону роком
підвищення професійного рівня знань
сільських, селищних голів області. Бо
настав період уживати більш радикальних
заходів, час повернути Україні заможне село,
бо без нього перспектива успішного
становлення України, як держави, буде
неможливою.

«Для досягнення успіху я покладаю велику
надію на кожного сільського, селищного голову,
кому не байдужа доля села, в підтримці
діяльності Всеукраїнської асоціації та Сумського
регіонального відділення», – говорить Надія
Масалітіна. Вона вважає, що головними
завданнями ВАССР разом з регіональними
відділеннями на 2013 рік повинна стати
співпраця з Асоціаціями обласних та районних
рад та з Асоціацією міських  рад задля
лобіювання на всіх рівнях інтересів сільських
територіальних громад, створення системи
надання послуг для ефективного функціону-
вання органів місцевого самоврядування
сільських територій, забезпечення єдиного
інформаційного простору для сільських та
селищних рад, розвитку кооперації на селі.

Ілона Вишневська
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– Володимире Івановичу, на які галузі
економіки держави зорієнтований Сумський
національний аграрний університет при
підготовці кадрів?

– Університет є відомчим навчальним
закладом системи Мінагрополітики України. До
його структури входять 5 коледжів, а саме:
Маловисторопський, Охтирський, Пу-
тивльський , Роменський, Сумський та
Глухівський  агротехнічний інститут. В
університеті здебільшого проводиться
підготовка фахівців для аграрного сектора.
Агропромисловий комплекс в останні роки
демонструє стабільне зростання та належить
до однієї з основних бюджетоутворюючих
галузей економіки. Виходячи з цього, виникає
потреба у забезпеченні господарюючих
суб’єктів висококваліфікованими кадрами.
Таким чином випускники університету
працевлаштовуються на сільськогосподарських
підприємствах різних форм власності,

СНАУ: ПРИКЛАД СПІВПРАЦІ
АГРОБІЗНЕСУ ТА НАУКИ

переробних підприємствах, у комерційних
структурах аграрного ринку. Разом з тим наші
випускники  працюють у державних
установах, громадських  організаціях,
займаються науковою діяльністю тощо.

– Яка існує потреба в кадрах та як вона
вирішується?

– У грудні минулого року університетом
проведений моніторинг потреби у фахівцях для
агропромислового комплексу Сумщини. За
інформацією підприємств, установ і організацій
регіону, потреба у фахівцях галузі, враховуючи
вакансії, наявність працівників пенсійного та
передпенсійного віку, фахівців із базовою
середньою спеціальною освітою перевищує
900 осіб. Щороку в університеті проводиться
розподіл випускників, на який запрошуються
керівники підприємств, начальники районних
управлінь агропромислового розвитку,
представники Департаменту агропромис-
лового розвитку з тим, щоб закріпити молодих
фахівців за першим робочим місцем. Загалом
минулого року закінчили університет 431 осіб,
більшість з яких до отримання диплома
освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» та
«Магістр» знали підприємства, на яких

 Кадри вирішують все. Цей добре відомий вислів з роками підтвердив свою влучність, адже
розвиток регіону та держави в цілому залежить, в першу чергу, від кадрового забезпечення.
Хочемо досягти вагомих результатів – маємо підвищувати професійні навички. Більш за все це
стосується управлінського персоналу.  Редакція «Вісника Сумської обласної ради» звернулася
до ректора Сумського національного аграрного університету, голови постійної комісії Сумської
обласної ради з питань агропромислового комплексу та соціального розвитку села Володимира
Ладики з тим, щоб розглянути стан підготовки кадрів для села.
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розпочинатимуть свою трудову діяльність. Для
прикладу, із 226 магістрів, які закінчили
університет у 2012 році, працевлаштовані у
Сумській області 47 відсотків, у інших областях
– 27 відсотків (разом 74 відсотки), продовжують
навчання – 4 відсотки, знаходяться на службі у
Збройних силах України або доглядають за
дітьми – 6 відсотків, решта – тимчасово не
працюють.

– Які вимоги висуває  сьогодення до
фахівців?

– Наразі глобалізаційні процеси та ринкові
умови вносять свої корективи у ведення
господарської діяльності. Відтак сучасний
фахівець повинен бути обізнаним не лише у
виробничих питаннях, а й бути менеджером,
здатним організовувати виробничі процеси.
Підготовка фахівця в університеті

спрямована, по-перше, на професійну
підготовку, з достатнім обсягом знань та
умінням їх застосовувати, обізнаним у всіх
питаннях, з якими доведеться зустрічатися в
господарській діяльності. По-друге, виявляти
підприємницьку ініціативу, розвивати лідерські
та організаційні навички. У нинішніх умовах
господарювання, за яких мінімізація витрат і
збільшення доходів стоять найгостріше, молоді
фахівці повинні генерувати нові ідеї, втілювати
їх у життя, досягаючи максимального ефекту.
Саме випускники з такими здібностями є
витребуваними на ринку праці й можуть
розраховувати на гідну заробітну плату та
соціальне забезпечення.

– Як досягається бажаний результат у
підготовці фахівців?

– Підготовку фахівця потрібно розпочинати
з викладача. Сьогодення вимагає від науково-
педагогічних працівників бути обізнаними в ІТ-

технологіях та використанні програмного
забезпечення в навчальних дисциплінах, мати
навички дистанційного навчання студентів,
володіти  іноземними мовами. Окрім навчання
студентів, викладач має займатися науковою
роботою, співпрацювати з підприємствами
агробізнесу, провідними науковими установами
з тим, щоб наукові здобутки використовувати в
навчальному процесі. Тому при підготовці
фахівців основний акцент спрямовується на
застосування ІТ-технологій при вивченні
базових дисциплін та отримання практичних
навичок.

– Що необхідно зробити для підвищення
зацікавленості молоді працювати в сільській
місцевості?

– На мою думку, необхідно й надалі
забезпечувати цільову підготовку фахівців
сільського господарства серед сільської молоді
шляхом виділення для навчання до 75 відсотків
бюджетних місць за цільовими направленнями.
Після завершення навчання є всі підстави, щоб
сільська молодь повернулася в село. Окрім
цього, необхідно розвивати сільську
інфраструктуру, довести стандарти життя до
рівня міського населення. Матиме свій
результат уведення додаткових соціальних
гарантій і пільг для молодих фахівців
сільськогосподарських підприємств після
вступу їх на роботу на умовах договорів і
контрактів, зокрема шляхом виплати від 1 до
10 посадових окладів.
Аграрний сектор для України – не просто

галузь економіки, а підґрунтя економічного
зростання держави, що має великий потенціал.
Тому для його розвитку й необхідні
висококваліфіковані молоді кадри.

Бесіду вела Ілона Вишневська
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Так склалося, що в селі Межиріч
Лебединського району, де проживає 1260
чоловік, у тому числі 100 дітей шкільного та
68 дошкільного віку, тривалий час не
працював дитячий садок. Його власник –
СТОВ «Межиріч» – не міг утримувати
заклад і з часом збанкрутував. До 2003 року
дитсадок функціонував у пристосованому
приміщенні з пічним опаленням.

2007 року ліквідатор СТОВ «Межиріч»
передав приміщення дитсадка на баланс
сільської ради. На той час віри у громади села
щодо відновлення роботи дошкільного закладу
не було. Зберегти майно було складно, тому
вносились пропозиції про його продаж під
розбирання. Але колишня завідуюча дитсадком
«Берізка» переконала всіх у необхідності
збереження ДНЗ і постійно, протягом багатьох
років, наглядала за приміщенням та майном. З
моменту закриття дитсадка сільська рада через
відсутність необхідних коштів не могла
самотужки розв’язати питання про
відновлення його роботи, тому клопотала про
відповідну допомогу перед районною та
обласною владою, депутатами всіх рівнів.
Відновлення «Берізки» розпочалося в 2009

році, коли за рахунок так званих «нафтових»
коштів була збудована блочна газова топкова
вартістю 198 тис. грн. 2011 року знову було
виділено 218994 грн. «нафтових» коштів, які
надійшли в 2012 році і були використані на
капітальний ремонт приміщення. Під час робіт
замінено каналізацію, електро- та
водопостачання, санвузли, проведений ремонт
та заміна підлоги, штукатурки, фарбування стін
тощо. Але без заходів з енергозбереження робота
дитсадка була б проблемною, дороговартісною.
З огляду на це, за рекомендацією
райдержадміністрації, було вирішено взяти участь

ЯКЩО Є БАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ НА ГРОМАДУ –
РЕЗУЛЬТАТ БУДЕ НЕОДМІННО

у проекті ЄС ПРООН «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду – ІІ». З цією метою
зборами громади села в грудні 2011 року була
створена громадська організація «Межиріч-12»,
головою якої обрана Інна Литвиненко.
Загальна вартість проекту «Енергозберігаючі

заходи в ДНЗ с. Межиріч» склала 149590 грн.,
із них: 74795 грн. – кошти ПРООН, 6653 грн. –
обласного бюджету, 59886 грн. – Межиріцької
сільської ради, 8256 грн. – громади села.
У ході реалізації проекту замінено всі вікна

на енергозберігаючі склопакети та змонтовано
нову систему опалення. Додатково сільська
рада профінансувала роботи із зовнішнього
електровводу, підключення електроплити,
підводу води, ремонту віконних відкосів,
монтажу мийок для посуду. Було закуплено
обладнання та матеріалів на загальну суму
понад 50 тис. грн.
Не лишилися осторонь і місцеві підприємства

«Промінь», «Авеста-В», фонд «Благовіст»,
приватні підприємці Олександр Марченко та
Світлана Марченко, народний депутат України
попередніх скликань Володимир Даниленко.
Кухонним посудом дитсадок забезпечив депутат
обласної ради Магомед Галаєв. Велику
організаційну допомогу надав заступник голови
райдержадміністрації, депутат районної ради
Іван Легкий.
Колишні працівники дитсадка відпрацювали

на ремонтних роботах безоплатно кожний по 2
місяці. Не залишились осторонь і батьки та
дідусі, які побудували паркан, впорядкували
територію, змонтували елементи ігрового
майданчика. При цьому особливо відзначились
Олександр Кирюшко, брати Лисянські –
В’ячеслав та Олексій.
Уже відкритий дитсадок відвідав голова

облдержадміністрації Юрій Чмирь і дав високу
оцінку всім причетним до відновлення роботи
закладу та подарував малюкам сучасний
телевізор.
На даний час ДНЗ «Берізка» відвідує 30 дітей,

підвезення яких організовано шкільним
автобусом, отриманим 2012 року. Відновлення
роботи дитячого дошкільного закладу,
придбання шкільного автобуса – велика подія
для села, яка стала переконливим прикладом
дієвої взаємодії влади та сільської громади у
розв’язанні найскладніших питань життєдіяль-
ності села.

Віктор Литвиненко,
Межиріцький сільський голова
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Ім’я Івана Миколайовича Груші відоме в
Кролевецькому районі. Він – успішний молодий
керівник одного з ефективно діючих під-
приємств – ДП «Кролевецький агролісгосп».
Працюючи на цій посаді порівняно недавно,
довів, що будь-яку ситуацію можна виправити,
якщо до справи підходити фахово і з бажан-
ням. На сьогодні очолюване ним підприємство
в області займає чітку позицію у трійці лідерів.
Під час минулої виборчої кампанії жителі

Гречкинської територіальної громади виявили
довіру і обрали Івана Грушу депутатом
Кролевецької районної ради. Він одразу взявся
до справи та перейнявся проблемами громади.
Іван Миколайович надає всебічну допомогу
місцевим жителям. Він тісно співпрацює із
сільським головою Миколою Фесенком,
регулярно проводить прийоми громадян, у
тому числі і виїзні, оперативно реагує на
звернення до нього як до депутата, а тому знає
про всі проблеми.
Гречкинська сільська рада – особлива, на її

території немає жодного підприємства, а відтак
і інвесторів. Обмежений сільський бюджет не
дає можливості розв’язувати в достатній мірі
питання соціально-економічного розвитку. Тож
великі сподівання покладаються саме на
депутата.
За короткий проміжок часу Іван Груша

сприяв вирішенню ряду питань. Одне з них –
поліпшення вуличного освітлення. Чимало
робіт виконано із встановлення та заміни
огорожі, зокрема біля приміщень сільської ради,
навчально-виховного комплексу, житлового 8-
квартирного будинку, фельдшерсько-
акушерського пункту, біля колодязів загального
користування, огороджено кладовище в селі

ВИБОРЦІ
НЕ ПОМИЛИЛИСЯ

Заріччя. Як спонсорська допомога завозилось
паливо для ФАПу. Особливо необхідним є
сприяння депутата в наданні техніки для
розчищення доріг у зимовий період. Вдячні
йому за увагу і реальну турботу педагогічний
колектив та народний фольклорний колектив
«Вербиченька».
Зустрічаючись з мешканцями, депутат, в міру

можливого, намагається їм допомогти. Але є
питання, розв’язання яких залежить від ряду
об’єктивних причин. Наприклад, дорога до
села. Вона давно потребує серйозного ремонту,
що пов’язано з немалими коштами. Тим не
менше, Іван Груша сподівається, що саме в 2013
році цю проблему вдасться зрушити з місця.
Тим більше, що питання ремонту сільських
доріг знаходиться на контролі у обласного
керівництва та глави держави.
У районній раді Іван Миколайович входить

до депутатської фракції «Партії регіонів»,
працює заступником голови постійної комісії з
питань бюджету, фінансів, планування,
соціально-економічного розвитку та
управління комунальною власністю. Вже сама
назва комісії говорить про велику
відповідальність. За кожним рішенням – надії,
очікування. Але задовольнити потреби,
клопотання, на жаль, вдається далеко не
завжди . І все ж депутати намагаються
підходити до розгляду питань зважено і
компетентно.

У вільний час, якого випадає не так і багато,
Іван Миколайович разом з родиною любить
відпочивати на лоні природи, перевагу віддає
лісу. Ліс – його стихія, його робота. Адже
народився і виріс він у мальовничих місцях
Кролевеччини – тож інакше бути і не може.
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Урожай починається з поля, а достаток,
соціальний розвиток села – від сільсько-
господарського підприємства, що базується
в населеному пункті. Доля кожного села
залежить від керівника місцевого
сільгосппідприємства, від його уміння
господарювати, повести за собою людей.

Михайло Іванович Шевченко – голова
сільського фермерського господарства
«Урожай», депутат районної ради – знана
постать не лише на Роменщині, а й на теренах
усієї України. Добра слава йде про нього як
мудрого керівника, спеціаліста високого класу,
людину, яка постійно дбає про добробут
працівників, про соціальну сферу села. Одним
словом – Господар.
Народився Михайло Шевченко в селі

Андріяшівка Роменського району Сумської
області. 1980 року з відзнакою закінчив
Полтавський сільськогосподарський інститут за
фахом «Вчений агроном». Працював 14 років
головним агрономом у КСП ім. Фрунзе у
сусідньому селі Василівка.
СФГ «Урожай» Михайло Іванович створив

у квітні 1996 року на основі власного земельного
паю та майна. З кожним роком господарство
розширювало площу оброблюваних земель за
рахунок земель резерву і запасу, а також
земельних ділянок (паїв) громадян. На даний
час господарство обробляє 8745 га ріллі на
території чотирьох сільських рад: Ярошівської,
Новогребельської, Андріяшівської та
Василівської. Селяни задоволені: віддали землю

ГОСПОДАР
З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ

у надійні руки. Михайло Іванович своєчасно і в
повному обсязі розраховується з орендною платою
за земельні паї – а це велика підмога у веденні
домашнього господарства. Люди повірили у
земляка, і він рік за роком, крок за кроком зміцнював
господарство, реформував його у сучасне
сільськогосподарське підприємство.
А бувало по-всякому. Немало треба було

пережити, вистраждати і напрацюватись.
Минуле і сьогодення сільського господарства –

наче небо і земля. У колгоспі було зовсім інше
ставлення до праці, тепер кожний працює на
себе. Позитивним було те, що в державі була
планова економіка і ніхто не задумувався над
тим, що йому сіяти і куди здати вирощений
урожай. Але і раніше, і зараз у сільському
господарстві важко працювати, справ завжди
вдосталь. Це така галузь, де немає ні свят, ні
вихідних, лише взимку можна трохи
перепочити. А день керівника господарства
розписаний по хвилинах – він скрізь повинен
встигнути: перевірити, як справи на фермах,
оглянути поля, аби визначити, що нагально
треба зробити сьогодні, поспілкуватися з
головними спеціалістами.
Михайло Іванович – людина надзвичайної

працелюбності, з твердим характером і чіткою
життєвою позицією, організаторські здібності і
життєвий досвід допомагають йому
вирішувати найскладніші проблеми.
Сьогодні СФГ «Урожай» можна ставити

за приклад багатьом сільгосппідприємствам
області, бо воно зуміло самотужки піднятись,
з кожним роком нарощувати виробництво,
долаючи труднощі періоду реформування
сільського господарства, вийти на передові
позиції в області. «Урожай» має 6 виробничих
підрозділів, в яких є 6 тракторних бригад з
вирощування зернових культур, працюють
4 молочнотоварні ферми, на яких утримується
1362 голови великої рогатої худоби,  а також
свиноферма, пасіка.
Більшість сільських господарств нині

орієнтовані на землеробство. Натомість
Михайло Шевченко переконливо доводить
позитивні перспективи галузі тваринництва.
Напевно, господарство і функціонує нормально
завдяки тому, що воно багатогалузеве, і одна
галузь виручає і доповнює іншу. Працівники
господарства досягли майже європейського
рівня надоїв – у середньому 6020 кг молока від
корови за рік. Та найважливіше те, що



33

високопродуктивних корів випестили в своєму
ж господарстві.
У народі кажуть: щоб досягти мети, потрібно

насамперед іти вперед. І це успішно роблять
працівники господарства під керівництвом
Михайла Івановича. Поступальний рух
помітний у всьому – є вкладення коштів у
покращення технологій, як у рослинництві, так
і в тваринництві, зміцнюється матеріально-
технічна база.
Працівники господарства говорять, що

задоволені, адже іхні села розвиваються, люди
мають роботу, не потрібно шукати заробітків
десь на чужині, молодь має змогу
влаштовувати своє життя у рідному селі.
Працівники господарства тішаться з того, що
поєднали свою долю з СФГ «Урожай», що
мають упевненість у завтрашньому дні.
Звичайно, у кожного господаря є свої

проблеми, є вони й у керівника СФГ «Урожай»
– високі ціни на дизпальне, мінеральні
добрива, засоби  захисту рослин та
сільськогосподарську техніку. І необхідно
вишукувати кошти на їх придбання. Хочеш мати
високі врожаї, потрібно дати землі поживу. Поле
не обдуриш… А працювати завжди треба, бо
земля потребує гарної погоди, доброго насіння
та працьовитих рук. Як говорить Михайло
Іванович: «Земля не терпить байдужого
ставлення. Біля неї слід ходити так, як мати
біля дитини. Вчасно нагодувати, обробити,
розпушити, вирівняти, щоб зернятко
лежало, наче немовля в купелі».
Кажуть, що людина покликана творити

добро. Це прямий обов’язок і місія кожного
громадянина. Без цього людське життя
порожнє. Життєвий шлях Михайла Івановича
сповнений змістом по вінця, адже він дбає не
лише про господарство та своїх працівників,
але й про соціальний розвиток сіл, де вони
живуть. З усіма проблемами, які виникають,

сільські голови найперше звертаються до
Михайла Шевченка. Жодного прохання він не
залишає поза увагою. Усі свята, культурно-
масові заходи, що відзначаються на території
сільських рад, де базується СФГ «Урожай»,
відбуваються за його спонсорської допомоги.
Відчувають підтримку дитячі садки, школи,

культурно-просвітницькі, медичні заклади.
Особливо Михайло Іванович опікується дітьми.
Наприклад, в Андріяшівській загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів та Василівській
загальноосвітній школі І-ІІ ступенів дерев’яні
вікна були замінені на склопакети, у Василівці
виконано ремонт дитячого садочка
«Вишенька», в якому виховуються 32 дітей.
Упродовж всього навчального року надається
допомога на харчування учнів у шкільних
їдальнях. Михайло Іванович – людина мудра і
грамотна, розуміє значення освіти, а тому
завжди допомагає коштами і транспортом для
поїздок учнів на конкурси, олімпіади та
екскурсії. Сільські футбольні команди
отримують матеріальну підтримку. За його
сприяння здійснюється будівництво водогонів
у населених  пунктах , взимку дороги
очищаються від снігу.
Ще один напрям його діяльності – турбота

про духовність. 4 листопада 2012 року в селі
Андріяшівка почала функціонувати відбудована
на кошти громади та особисто Михайла
Івановича Михайлівська церква. На будівельні
роботи фермер витратив майже 150 тисяч
гривень! За діяльність у цій сфері він отримав
високу церковну нагороду – орден Почаївської
ікони Божої Матері.
Михайло Шевченко неодноразово був

відзначений Почесними грамотами Міністерства
аграрної політики України. 2006 року
нагороджений трудовою відзнакою «Знак
Пошани». Він завойовував свій високий
авторитет у односельчан не один рік, адже
головною рисою керівника за посадою,
агронома за освітою і селянина за народженням
– є любов до рідної землі, до села та людей, які
живуть і працюють поруч.
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Він людина у Смородиному, що на Трос-
тянеччині, відома всім: директор школи, а на
минулих виборах, отримавши довіру майже
80% земляків, став ще й депутатом міської
ради.

Як проголошує народна мудрість, кожен
чоловік повинен побудувати дім, посадити
дерево й виховати сина. Для нашого героя ці
чоловічі завдання не лише виявилися під силу,
він навіть «перевиконав план»: виховав сина й
доньку, його будинок – надійна фортеця для
своєї родини, а от школу, свою другу домівку,
він облаштовує постійно. Дерева зеленіють у
власному садку та на шкільному подвір’ї, а
Олександр Вікторович плекає покоління за
поколінням юних громадян нашої країни.

Відданий учительській справі
Обрання вчительської професії для

Олександра не було випадковим: мати
працювала вчителем початкових класів у
Смородинській школі. Повернувся Олександр
сюди після педагогічного вишу, отримавши фах
історика, разом із дружиною – учителем
іноземної мови. І ось за плечима майже 20 років
педагогічної діяльності. Три року тому очолив
педагогічний колектив рідної школи, яка з 2010
року набула статусу навчально-виховного
комплексу. Як і усі, хто відданий своїй справі,
Олександр Вікторович закоханий у педагогічну
професію.

– Олександре Вікторовичу, чи змінився
сьогодні статус учителя?

– Звичайно ж, змінився. Але є свої плюси і
свої мінуси. Раніше дійсно більш поважали
вчителя в суспільстві, його слово було

ОЛЕКСАНДР НУЖНЕНКО:
КЕРІВНИК І ДЕПУТАТ

вирішальним для учня. Зараз же ми маємо
необмежені творчі можливості, можемо
обирати  собі програму або підручники,
втілювати нові форми та методики на своїх
уроках; але статус учителя, на жаль, знизився.

– Яким повинен бути сучасний керівник
школи?

– По-перше, всебічно озброєним: це
водночас і менеджер, і психолог, й економіст, і
будівельник, людина комунікабельна, з чітким
баченням перспективи, генератор ідей та
шляхів їх досягнення. По-друге, він повинен
уміти пояснити і головне – вислухати.
Смородинська школа – одна з найстаріших

у районі, їй 105 років. Тому, щоб хоча б трішки
осучаснити застарілу будівлю, молодому
керівнику іноді доводиться виявляти справжню
винахідливість. Із розумінням до проблем
школи ставляться батьки, а ще – спонсори.
Завдяки спільним старанням уже в перший рік
свого керівництва Олександр Нужненко
відремонтував третій корпус шкільної будівлі, де
в теплому й затишному приміщенні
розташувалася дошкільна група, побудував
внутрішній туалет. Поступово, рік за роком,
оновлюються шкільні кабінети. «Ми працюємо
за Концепцією розвитку школи, – розповідає
мій співрозмовник. – Відразу охопити все не в
змозі, бо не чарівники з казки, а ось визначити
проблеми кожної шкільної кімнати і провести
там нагальний ремонт – реально. Я не приймаю
одноосібних рішень як керівник. Уважаю, що
спільну справу слід вирішувати разом із батьками
учнів. Тоді й невдоволених не буде, і
відповідальності в кожного побільшає».
Ще одним із нововведень молодого

керівника є те, що вчительський та учнівський
колективи спільно заробляють кошти на
ремонт: третій рік за домовленістю з місцевим
лісництвом заготовляють жолуді. «Це дуже
добре, що наші учні привчаються не просто
працювати, а знають ціну заробленого», –
переконаний керівник.

Чим більше плануєш і працюєш,
тим більше встигаєш.

Олександр Нужненко – депутат міської ради
по мажоритарному округу. Сьогодні у
Смородиному мешкає майже тисяча жителів.

– Із якими питаннями звертаються вони
до свого представника у міськраді?



35

– В основному – соціальними, – ділиться
депутат. – Найчастіше у зверненнях ідеться про
освітлення вулиць мікрорайону, ремонт доріг,
узимку гостро постає питання очищення доріг
від снігу. Намагаюся реагувати вчасно на всі
звернення.
Бездоріжжя Смородиного – питання

болюче. У плані соціально-економічного
розвитку міста ремонт доріг, а коли дійде черга,
невідомо. Як завжди, гальмує брак коштів.
Та добрих справ у депутата чимало.

Завдяки його наполегливості у Смородиному
ліквідовано два сміттєзвалища. Олександр
Вікторович переконаний, що жителі
підтримають його в цій справі й у подальшому,
усвідомлять, що краще жити там, де чисто, а
значить, – не смітити: «Це моя громадянська
позиція: я – за чисте місто».
Ще один аспект депутатства Олександра

Нужненка – турбота про ветеранів, пенсіонерів,
інвалідів. Кожного вислухає, порадить, а за
можливості – обов’язково допоможе. Депутат
упевнений, що проблеми цих людей слід
вирішувати по великому рахунку на
державному рівні, адже всі вони заслуговують
на гідну пенсію, постійну турботу з боку
держави за свою працю, за ратні подвиги. Тому
він завжди відгукується, коли до нього
звертаються про допомогу. Саме за його
особистими депутатськими зверненнями до
Сумського обласного благодійного фонду
«Благовіст» вирішилося довгоочікуване
питання для двох інвалідів-колясочників.
Нужненко переконаний, що допомогти –
обов’язок, а не заслуга депутата.
Олександр Нужненко чітко розмежовує

можливості й бажання. Тісно співпрацює з
головами вуличних комітетів, адже вони знають
усі проблеми. Завжди прислухається до їхньої
думки. Він – людина авторитетна в окрузі,
розсудлива, тому конфліктів чи непорозумінь
ані з виборцями, ані з батьками своїх учнів не
має. Вважає, що компроміс слід знаходити у
будь-якій ситуації, особливо коли маєш справу
з людьми: «Якщо не згоден із думкою інших, то
потрібно довести чому саме, а не авторитарно
запроваджувати власне рішення».
Депутатство для Нужненка – не лише

вільний доступ до влади чи можливість
прискорити вирішення певної проблеми. Для
нього – це громадянська позиція, коли слід
представляти й захищати інтереси своїх
виборців, а не власні. Йому важко змиритися з
ситуацією, що сталася в міській раді: розкол,
який триває вже не один місяць, підриває

авторитет тих, кого обирала громада,
незалежно від партійних кольорів. Бездіяльність
міської ради не виправдовує й упевнений, що
слід шукати компроміс, обов’язково проводити
сесійні засідання й вирішувати проблеми
громади, окремих виборців тощо.

Перспективно працювати на громаду
Олександр Нужненко – людина позитивна,

мабуть, саме тому має вірних друзів, а як
депутат – підтримку у розв’язанні питань як у
влади, так і у спонсорів. «У нас повне
порозуміння, це те, що мені в роботі зараз
допомагає», – впевнений Олександр Нужненко.
Він з гордістю розповідає про тих, із ким
товаришує ще з дитинства, зі шкільної лави.
Своїх друзів він уважає патріотами рідного
Смородиного. Один із них – Микола
Мірошніченко. Для більшості він депутат
обласної ради та керівник місцевого
підприємства, а для Олександра Нужненка –
друг дитинства. «Не дивлячись ні на свою
громадську зайнятість, ні на виробничу, ми
завжди знаходимо час для спілкування. А якщо
потрібно допомогти рідній школі чи лобіювати
інтереси смородинців у владі, Микола
Васильович узагалі не рахується з власним
часом. І це знають усі наші виборці», –
розповідає Олександр Вікторович. Керівник-
депутат при з’ясуванні шкільних питань та
проблем своїх виборців завжди має підтримку
влади – міської та районної, своїх колег-
депутатів та спонсорів. Що до останніх, то їх
хоча й небагато, але вони надійні. Не один рік
Олександр Нужненко тісно співпрацює з
підприємцями Олександром Линником та
Віталієм Тараном, які підтримують усі
починання молодого керівника.
Депутат Олександр Нужненко має бачення

благоустрою свого округу. Звісно, як кожному
патріоту своєї малої батьківщини хочеться
бачити рідний край чистим, квітучим, із
асфальтованими дорогами і щоб не залишали
його смородинці, адже з кожним роком більшає
обійсть-пусток.
Спілкування з Олександром Вікторовичем

налаштовує на позитив: упевненість у правоті
своїх дій, активна життєва позиція, виваженість
і толерантність, компетентність і чітке бачення
перспективи – свідчать про те, що це приклад
сучасного керівника й депутата, який гідно
представляє своїх виборців у міській раді.

Галина БАБИЧ
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З 2006 року у Сумській міській раді
постійно ставилось питання поліпшення
комунікацій з громадськістю. Фінансовий
ресурс, який виділявся на телебачення та
радіо, був мізерним у порівнянні з обсягом

інформації, який необхідно було
висвітлювати. До того ж місцеві засоби
масової інформації у більшості випадків не
в повній мірі могли це зробити, враховуючи
свої технічні можливості. Тож єдиний
ресурс, який можна було безкоштовно
використовувати, – офіційний сайт Сумської
міської ради.
За словами начальника відділу

інформаційно-аналітичної роботи
Сумської міської ради Андрія
Сокури, за статистичними даними
на початок 2008 року офіційний
сайт Сумської міської ради
відвідувало 8 тисяч користувачів
Інтернету (це 40 тисяч переглядів)
на місяць. У порівнянні з
населенням міста – це майже ніщо.
«Паралельно з цим дуже гостро і
регулярно ставилося питання
повноцінного функціонування
комунального видання – газети
«Суми і сумчани». Зміни головних
редакторів тривали регулярно, але

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО
СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМІ ВЗАЄМОДІЇ
ОРГАНІВ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

жодної спроби поліпшити фінансовий стан
газети так і не було реалізовано. Тому в 2011
році було жорстко поставлене завдання: або
газета приносить користь, або вона

закривається. Як вихід було
прийнято рішення випускати
газету не в друкованому вигляді, а
публікувати її в мережі Інтернет з
використанням відео-технологій.
З цією метою відділом був

розроблений план заходів щодо
поліпшення фінансово-госпо-
дарської діяльності газети, в який
увійшли: розробка стратегії або
концепції існування проекту,
розробка технічних завдань,
опрацювання орієнтовної струк-
тури штату, фінансування,
впровадження проекту та його
реалізація. Сумська міська рада
своїм рішенням  від 5 жовтня
2011 року № 818-МР затвердила
загальноміську програму «Інфор-

маційна прозорість», у якій передбачено
реформування газети «Суми і сумчани».
Запропонований проект передбачав додаткові
функції офіційного сайту Сумської міської ради,
зокрема для створення власного інтернет-
телебачення.

«Тож сьогодні Суми стали першим містом в
області, де на офіційному сайті ради можна
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переглянути пряму трансляцію сесій, засідань
виконкому, брифінгів, прес-конференцій. Є
можливість власними силами створювати
інформаційні приводи, сюжети новин та
передавати їх для трансляції на телеканали,
можна переглядати архів новин, вести
протоколи сесій та засідань виконкому у відео-
та аудіо-форматах. Ці впровадження надали
змогу у повному обсязі охопити потенційну
аудиторію свідомих мешканців міста, суттєво
збільшити аудиторію глядачів або читачів та
популяризувати Інтернет-ресурс міської влади»,
– наголошує Андрій Сокура.
З точки зору поліпшення комунікаційної

складової цей проект має великі переваги.
Зокрема:

- широке коло читачів (середня кількість
відвідувань сайту Сумської міської ради – 5000
унікальних користувачів);

- публічність і доступність роботи посадових
осіб та депутатів Сумської міської ради;

- оперативність надання інформації;
- збільшення ефективності роботи кому-

нального підприємства;
- можливість розміщення реклами, дешев-

шої, ніж в друкованих ЗМІ;
- доступ до потрібної інформації у зручний

для користувача час;
- інтегрування порталу в соціальні мережі та

медіа (Twitter, Facebook, LiveJournal, ВКонтакте);
- безперервний зворотній зв’язок з користу-

вачами та поступове зменшення бюджетних
витрат.
Начальник відділу поділився досвідом щодо

структури роботи обладнання, яке придбане у
комунальну власність. «Більшість подій, які
відбуваються у міській раді, відвідують
журналісти та оператори газети «Суми і
сумчани». Встановлюються камери (або камера
– в залежності від заходу). Відеопотік з камер
надходить на відеомікшер, який обладнано
двома моніторами (на одному з моніторів
згруповане зображення з усіх камер, а на
другому вже сигнал, який передається
глядачеві). Відеомікшер передає сигнал на
станцію відеотрансляції, яка перекодовує
аналоговий сигнал у цифровий та передає його
на сервер кодування. Тут зображення
зберігається та обробляється для можливості
перегляду архіву. Потім обжате (або
перекодоване) зображення передається на
транслюючий сервер, який перетворює сигнал

у формат, підтримуваний більшістю сучасних
Інтернет-браузерів. Код відеоплеєра
вмонтовується в новину на сайті, а, отже,
користувач може в режимі реального часу
спостерігати за подіями, які відбуваються у
міській раді. Відставання реальних подій від
самої трансляції становить 6-7 секунд – це час,
необхідний  для передачі та кодування
відеопотоку».
Функціонал сайту, орієнтованого на

територіальну громаду, виконує наступні
функції:

- Документи усіх рівнів
- Звичайні новини
- Відео-новини
- Онлайн-трансляції
- Блоги депутатів
- Блоги керівників структурних підрозділів
- Інформація про конкурси та аукціони
- Можливість обговорення новин
- Онлайн-приймальня міського голови
- Звіти про виконання владних повноважень
Наразі сайт Сумської міської ради залучено

до найпопулярніших соціальних мереж, що
збільшило аудиторію користувачів майже
на 20%.
Також впроваджується система SEO-

оптимізації та просування сайту у пошукових
системах, що теж значно впливає як на
показник відвідуваності, так і на рейтинг сайту
у мережі Інтернет. Завдяки цьому нині рейтинг
сайту Сумської міської ради прирівнюється до
рейтингу популярних ЗМІ міста. А у попередні
роки він посідав лідируючі позиції лише тільки
серед муніципальних сайтів-аналогів в Україні.
У середині лютого 2012 року запрацювала

нова версія сайту – Муніципальний
інформаційний портал. З урахуванням усіх
заходів, які було проведено, збільшилась
кількість відвідувачів.
Якщо у січні 2012 року було 37 тисяч

відвідувань, то у травні майже 100 тисяч. Тобто,
проведені заходи майже втричі збільшили
глядацьку аудиторію. Слід зауважити, що
наведена цифра – це майже третина населення
міста. І якщо взяти більш детальну статистику
та порівняти кількість користувачів Інтернету
по місту з середнім тиражем друкованих ЗМІ,
то аудиторія Муніципального інформаційного
порталу майже вдвічі більша, ніж у тих газет,
які продаються в обласному центрі.

Андрій Моша
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Документи Національного архівного
фонду відображають історію
духовного і матеріального життя
українського народу, мають культурну
цінність і є надбанням української
нації.

  (Закон України «Про Національний
фонд і архівні установи»)

Історія архівного відділу Глухівської міської
ради розпочалася 16 січня 1980 року після Указу
Президії Верховної Ради УРСР від 28.11.1979
року, коли Глухову було надано статус міста
обласного підпорядкування.
На сьогодні в архівному відділі на зберіганні

знаходяться 114 фондів, у них нараховується
6830 одиниць зберігання за 1943-2012 роки, з
яких 4056 – справи постійного зберігання та
2774 справи з особового складу ліквідованих
установ і організацій. У документах міститься
інформація про історію міста: розвиток
промисловості, будівництва, торгівлі,
соціальної сфери, фінансової і податкової
системи, процеси перебудови, роботу
підприємств у нових умовах господарювання.
Архівний відділ комплектується

документами Національного архівного фонду
14 установ і організацій, які охоплюють усі
основні галузі міста, в тому числі: органи
державної влади і місцевого самоврядування,
фінансові установи, статистику, промисловість,
освіту, науку, культуру, охорону здоров’я,
громадські організації. Умови зберігання
документів в архівосховищі відповідають усім
температурно-вологісним, санітарно-
гігієнічним та охоронно-пожежним вимогам.
Документи зберігаються у картонажі в
архівосховищах, які обладнані металевими
стелажами, на вікна встановлені металеві грати.
Після закінчення діловодного року у кожній
організації, незалежно від форми власності,
проводиться експертиза цінності документів,
яка передбачає всебічне вивчення документів
з метою внесення їх до Національного
архівного фонду або вилучення з нього. Вона
проводиться за принципами об’єктивностей,
всебічності та комплексності з урахуванням
загальноісторичного контексту, особливості
часу і місця створення документів. Для
організації роботи з експертизи цінності
документів в установах міста створені

АРХІВ – СКАРБНИЦЯ
ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПАМ’ЯТОК

експертні комісії з числа керівників служби
документального забезпечення, кращих
фахівців з архівної справи та діловодства.
Експерта комісія архівного відділу

створена для розгляду методичних та
практичних питань, пов’язаних із
проведенням експертизи цінності
документів, здійснення методичного
керівництва і координації діяльності
експертних комісій підприємств, установ,
організацій та подання результатів
експертизи цінності документів на розгляд
експертної комісії державного архіву
Сумської області. У 2012 році проведено
9 засідань ЕК архівного відділу, де розглянуто
та схвалено 8 інструкцій з діловодства,
8 положень про архівні підрозділи та експертні
комісії, 6 номенклатурних справ, 9 описів справ
постійного зберігання, 9 описів справ з
особового складу, 7 актів про вилучення для
знищення документів, не внесених до
Національного архівного фонду.
За останні роки, внаслідок розвитку

ринкових відносин, значна кількість
підприємств реорганізовується або ліквідується.
Документи, що нагромадилися за час їх
діяльності, згідно з діючими законодавчими
нормами ліквідаційною комісією передаються
правонаступникам, а у випадках їх відсутності
– державним архівним установам. У місті
архівним відділом створена система роботи,
коли жодне підприємство будь-якої форми
власності не знімається з державної реєстрації
без з’ясування питання подальшого зберігання
документів з особового складу. Щорічно сотні
справ ліквідованих організацій надходять на
зберігання до архіву.
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Документи архівного відділу становлять
значний інтерес для вивчення радянського
періоду історії органів державної влади та
місцевого самоврядування, розвитку
промисловості, освіти, науки, є важливою
джерельною базою для видачі архівних
довідок, архівних копій, витягів з
документів, виконання запитів громадян
соціально-правового характеру: про
заробітну плату, трудовий стаж, роботу в
шкідливих умовах праці тощо.
Щорічно зростає кількість громадян міста,

області, інших областей, ближнього зарубіжжя,
які звертаються до архіву за пошуком необхідної
інформації. За останні п’ять років до архіву
надійшло 6,5 тис. запитів соціально-правового
характеру, на які видано у визначені терміни
близько 7 тис. відповідних архівних довідок із
позитивним результатом.
Заявники найбільше звертаються за

документами до Глухівської міської ради та її
виконавчого комітету з таких питань: про
надання земельних ділянок, отримання і
приватизацію квартир, оренди приміщень,
дозволів на будівництво, на торгівлю,
прийняття в експлуатацію споруд. Дослідників
цікавлять архівні фонди: Національного
педагогічного університету імені Олександра
Довженка, інституту луб’яних культур, відділу
освіти міської ради, центральної районної
лікарні. В архіві створюється електронна база
документів, яка дає змогу пришвидшити пошук
інформації. Уже сьогодні працівники відділу
намагаються, щоб мешканці міста за один запит
отримали необхідні копії документів. Заяви, на
яких законодавством визначений місячний
термін, розглядаються за 15-30 хвилин, а заяви,
які потребують уточнення даних, – за тиждень.
Для зручності споживачам інформації
розроблено інформаційну картку про видачу
архівних довідок, копій, витягів із документів,
постійно оновлюється інформаційна дошка.
Необхідною умовою для ефективного

пошуку і використання відомостей, що містяться
в архівних документах, є наявність відповідного
науково-довідкового апарату до фондів. В
архівному відділі описи справ, предметно-
тематичні та іменні картотеки, історичні
довідки, тематичні огляди і покажчики, інші
інформаційно-довідкові документи ведуться
відповідно до вимог чинного законодавства.
Архівним відділом проводиться постійна

робота щодо надання методичної та практичної
допомоги діловодним службам, архівним

підрозділам підприємств, установ і організацій
різних форм власності з організації їх роботи.
Співробітниками відділу розроблені орієнтовні
номенклатури справ: міської ради та її
виконавчого комітету, комунального
підприємства, фонду соціального страхування.
Це дало змогу у 2012 році відібрати,
упорядкувати, описати документи в кому-
нальному підприємстві «Ритуальні послуги»,
міськрайонному центрі зайнятості, центрі
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
міської ради, ТОВ «Велетень» від часу їх
створення до сьогодення.
Щорічно архівним відділом проводяться

семінари-наради для працівників діловодних
служб і архівних підрозділів установ та
організацій міста, де робиться аналіз стану
розвитку архівної справи і діловодства,
окреслюються шляхи покращення цієї роботи.
У 2012 році відділом проведено чотири семінари-
навчання відповідальних за діловодство у
структурних підрозділах міжрайонної державної
податкової інспекції, у виконавчому комітеті міської
ради, відділі освіти, управлінні праці та
соціального захисту населення.
Періодично співробітники відділу

висвітлюють свою роботу в інформаційному
віснику Державного архіву Сумської області
«Архівіст», міськрайонній газеті «Народна
трибуна», в ефірі місцевого радіомовлення
«Глухів», на офіційному веб-сайті виконавчого
комітету міської ради.
У практику роботи архівного відділу

запроваджено проведення прямого
телефонного зв’язку «гаряча лінія». Спільно з
відділом з питань правової та внутрішньої
політики міської ради організовуються засідання
«круглих столів» із залученням представників
засобів масової інформації, політичних партій,
громадських організацій, присвячених Дню
Перемоги, голодомору тощо.
Досвід роботи архівного відділу Глухівської

міської ради щодо надання архівних послуг
вивчався та узагальнювався: у 2009 році –
відповідальними представниками Державного
комітету архівів України з виконання платних
архівних послуг; у 2010-2012 роках  –
відповідальними працівниками Буринської,
Конотопської, Кролевецької, Путивльської
міських рад та Конотопської, Шосткинської
райдержадміністрацій.
Рішенням колегії Державного архіву Сумської

області від 14.03.2012 року досвід роботи
архівного відділу міської ради з виконання
платних послуг рекомендовано впроваджувати
в практику роботи архівних установ області.
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За умов тісної
співпраці сільсь-
кого голови, міс-
цевих депутатів
та жителів
налагоджений
належний  розви-
ток території та
чітка робота соц-
культоб’єктів.
Кулішівка, що на

Недригайлівщині –
історичне село на
карті області. Її

сільську раду з 2001 року очолює Валентин
Акімов. До складу сільради входять три
населені пункти: Кулішівка, Костянтинів,
Бродок. Бюджет ради на 31% дотаційний. Але
завдяки тісній співпраці сільського голови з
територіальною громадою та суб’єктами
господарювання вдається вирішувати ряд
проблем.
Прикладом такої співпраці є газифікація

населених пунктів сільської ради. Так, за кошти
населення проведено підвідні газопроводи до
всіх трьох населених пунктів, створено два
сільські кооперативи, газифіковано 44,2 відсотка
осель, телефонізовано 55 відсотків будинків.
Кулішівським сільським головою постійно

приділяється увага благоустрою території. За
його ініціативи розроблена і діє програма
соціально-економічного партнерства. Відтак
забезпечено підвезення учнів до школи,
поставлені паркани, з’ясовано питання
очищення та ремонту доріг. Бюджет розвитку
сільської ради в 2012 році складав 100 тис. грн.
За вищезазначені кошти було відновлене
вуличне освітлення в Кулішівці, встановлене
опалення в сільському клубі на
альтернативних видах палива, збудовано
0,5 км комунальної дороги в селі Бродок.
Налагоджена робота з місцевими

осередками  політичних  партій та
громадських організацій, релігійними
громадами сприяє досить стабільній
суспільно-політичній ситуації. Завдя-
чуючи такій співпраці, реставровано
Храм Успіння Пресвятої Богородиці в
с.Костянтинів, збудовано каплицю в
с.Кулішівка.
Головним пріоритетом розвитку

ГОЛОВНИЙ ПРІОРИТЕТ
РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ – ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

сільської території, на думку сільського голови,
є залучення інвестицій з метою відродження
виробництва, створення робочих місць,
раціонального використання природних
ресурсів. На сьогодні на території ради
головним орендарем земельних та майнових
паїв є ТОВ «Лотуре-Агро». Забезпечено
стовідсоткове використання земель, проведені
розрахунки за земельні та майнові паї.
Проводиться робота з відновлення
функціонування тваринницьких ферм,
створено пункт штучного запліднення ВРХ,
завезено поголів’я овець.
Значна увага виконкому сільської ради,

депутатського корпусу та сільського голови
приділяється питанням соціального захисту
населення. Налагоджена тісна співпраця з
радою ветеранів. Проводяться спільні наради,
відновлено практику вітання ювілярів, обходи
одиноко проживаючих громадян, обстеження
умов проживання даної категорії людей та
надання їм посильної допомоги. Утворено і діє
громадське формування з охорони громадського
порядку, яке налічує 10 осіб. Завдяки їх
діяльності не тільки значно знижено рівень
злочинності, а й спокійно відбуваються різні
культурно-масові заходи, які організовуються на
території села.
Практика роботи Кулішівської сільської ради

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



41

Біжівка – село, розташоване в південно-
східній частині Буринського району, є
центром Біжівської сільської ради, до якої
також входять села Болотівка і Голуби.
Загальна чисельність населення 532 людини.
З листопада 2010 року сільську раду очолює

ініціативний, енергійний, зі значним
організаторським та господарницьким
досвідом Іван Лещенко. За короткий проміжок
часу він спільно з виконавчим комітетом та
депутатським корпусом зумів зробити немало
корисних справ для своїх односельців.
До досягнень можна віднести те, що у

Біжівській сільській раді збережена мережа
закладів соціального обслуговування
населення. Тут діють ФАП с. Біжівка та ФАП
с. Болотівка, Біжівський навчально-виховний
комплекс, сільський клуб, сільська бібліотека-
філія Буринської районної централізованої
бібліотечної системи, пересувне поштове
відділення, ряд торговельних закладів.
За ініціативи сільського голови в Біжівці

неодноразово скликалися збори громадян з
питання будівництва системи газопостачання
в селі – нині вже проведено 7,6 км вуличного
газопроводу. Робота в цьому напрямку триває.
Своєчасне наповнення сільського бюджету

дає змогу виконавчому комітету сільської ради
на чолі з сільським головою спрямовувати
основні зусилля та кошти на благоустрій
населених пунктів.
Постійно підтримуються в належному

санітарному стані території, закріплені за
підприємствами, установами та організаціями,
спеціалістами, що працюють у сільській раді,
систематично здійснюється вирубка дико-
ростучої порослі вздовж доріг, упорядкування
сільських кладовищ. До цих робіт залучаються
громадяни, що знаходяться на обліку в
районному центрі зайнятості населення.
Виконано значний обсяг робіт з поточного

ремонту меморіалу загиблим воїнам, використано
коштів на суму понад 11 тис. гривень.
На території сільської ради працюють

сільгосппідприємства ТОВ „Гранум” та ПП
„Дружба 6”. Завдяки налагодженій тісній
співпраці з їх керівництвом всі земельні частки
(паї) громадян здані в оренду, плата за
користування землею виплачується вчасно і в
повному обсязі. У 2012 році із зазначеними
вище підприємствами укладені угоди про
соціально-економічне співробітництво на суму
110 тис. гривень, які виплачені повністю. За їх
рахунок (ПП “Дружба 6” 60 тис. гривень) та за

ПРАЦЮЮТЬ НА ГРОМАДУ
рахунок коштів місцевого бюджету, переданих
шляхом субвенції районному бюджету (10 тис.
гривень), придбані необхідне медичне
обладнання та інвентар для Біжівського ФАПу,
сучасний котел, що працює на альтернативних
видах палива, утеплені стіни та стеля, замінено
вікна та вхідні двері на металопластикові.
У 2012 році значна увага приділялась

проведенню ремонтів приміщення сільської
ради, сільського клубу, навчально-виховного
комплексу, Біжівського ФАПу, на що витрачено
близько 25 тис. гривень. У сільському клубі
замінено всі вікна на металопластикові, двері,
здійснено поточний ремонт приміщення.
Придбано сучасний котел, музичну апаратуру,
тенісний стіл. Загалом для потреб сільського
клубу в 2012 році використано близько 25 тис.
гривень, з них 14 тис. грн. – на придбання
обладнання та інвентарю.
Для здійснення капітального ремонту даху

Біжівського навчально-виховного комплексу
виділено 20 тис. гривень за рахунок коштів
місцевого бюджету, переданих шляхом субвенції
до районного. За кошти державного та сільського
бюджетів здійснено поточний ремонт доріг
протяжністю понад два кілометри та капітальний
ремонт греблі Біжівка – Голуби. Розпочато роботи
з відновлення вуличного освітлення в с. Біжівка:
здійснена реконструкція вуличного освітлення по
вул. Шкільна протяжністю 1,2 км.
У найближчих планах  соціально-

економічного розвитку та благоустрою сільської
ради пріоритетними є завершення газифікації,
реконструкція водогону та вуличного
освітлення, очищення громадських колодязів,
ремонт доріг по всіх населених пунктах ради.
Як високий результат проведеної роботи

сільською радою – перше місце у районному
конкурсі «Населений пункт найкращого
благоустрою і підтримки громадського порядку»
та третє – в області.

Леонід Білик
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Селище Вороніж – одне з найбільших
населених пунктів Шосткинського району.
Тут мешкає 7191 чоловік, третина з яких
складають пенсіонери та люди похилого віку.
На території селищної ради розташовано
чимало об’єктів соціальної сфери: Воронізький
будинок-інтернат для громадян похилого віку
та інвалідів, Воронізьке відділення Шост-
кинського районного територіального центру
соціального обслуговування (надання со-
ціальних послуг), Шосткинський районний
реабілітаційний центр змішаного типу для
інвалідів та дітей-інвалідів.
Воронізька селищна рада протягом останніх

років розробила і прийняла селищну програму
соціального захисту окремих  категорій
громадян, фінансової підтримки громадських
організацій ветеранів та інвалідів.   У 2011 році
в рамках цієї програми були передбачені кошти
на утримання Центру соціальної реабілітації
дітей-інвалідів Воронізької селищної ради.
Рішенням від 27 січня 2012 року було

затверджено «Програму соціального захисту
окремих категорій населення Воронізької
селищної ради на 2012 рік». Метою програми
є налагодження додаткових видів соціальної
допомоги громадським організаціям та
інвалідам, розроблення заходів, спрямованих на
забезпечення соціального захисту соціально
незахищених верств населення.
Основними заходами реалізації програми є:

проведення рейдів-перевірок умов життя
ветеранів війни та праці, малозабезпечених
верств населення з метою обстеження
матеріально-побутових умов проживання;
продовження роботи з виявлення малозабез-
печених громадян, які потребують постійної
допомоги, визначення форм їх соціального
обслуговування; надання соціальної допомоги
на дому самотнім та непрацездатним
громадянам похилого віку; сприяння
виділенню матеріальної допомоги
громадянам селища Вороніж для
покращення житлово-побутових
умов, на лікування та інші потреби.
Програмою передбачено надання

матеріальної допомоги громадянам,
які постраждали від пожежі або
стихійного лиха, у розмірі 500 грн. та
надання матеріальної допомоги
громадянам на лікування у розмірі
300 грн. Програмою також перед-
бачені одноразові соціальні виплати
окремим категоріям громадян з
нагоди державних, професійних та
інших свят, а саме: до Дня Перемоги;

НА ЗАХИСТІ  СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН
річниці виведення радянських військ з
Республіки Афганістан; річниці Чорнобильської
катастрофи; Дня захисту дітей; Міжнародного
дня людей похилого віку та ін.
Стало вже традицією вшанування

представників різних верств населення з
нагоди свята – Дня селища Вороніж, яке
відзначається щороку у другу суботу вересня,
та вручення їм подарунків, квітів. До Дня
Перемоги проводяться соціальні виплати в
розмірі 150 грн. інвалідам війни та учасникам
бойових дій. Серед різноманітних форм
соціальної допомоги населенню – проведення
святкових обідів, надання продуктових
наборів.
Воронізький селищний голова Валерій

Ястребов ніколи не залишається осторонь
проблем ветеранів і інвалідів, які мешкають у
селищі. Активними виконавцями цієї програми
виступають члени виконкому та депутати
селищної ради. Велику допомогу ветеранам та
пенсіонерам у вирішенні соціальних та
побутових проблем надають члени громадської
організації «Жіночий клуб «Відрада», працівники
закладів освіти та культури селища Вороніж.
У червні 2012 року Воронізьке відділення

Шосткинського районного територіального
центру соціального обслуговування  розмістилося
у відремонтованій будівлі по провулку
Куйбишева,10а. Ремонтні роботи проводились за
рахунок селищного бюджету. Значну матеріальну
допомогу в проведенні внутрішніх ремонтних
робіт надало ТОВ «Контакт плюс», директором
якого є член виконкому селищної ради, депутат
Шосткинської районної ради Віктор Синегуб.
Враховуючи актуальність і результативність дії

даної програми, в січні п. р. до порядку денного
чергової сесії селищної ради було внесено
питання про затвердження Програми
соціального захисту окремих категорій
населення Воронізької селищної ради на 2013 рік.
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У зв’язку з надходженням численних
запитів від осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самовря-
дування області щодо заповнення декларації
про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру та з метою
роз’яснення заповнення окремих позицій
декларації, забезпечення дотримання єдиного
порядку заповнення декларації, допомоги
уникнення помилок, а також з’ясування
певних спірних питань, які можуть
виникнути при заповненні та поданні
декларації, відділ правового забезпечення
вважає за необхідне звернути увагу на
особливості декларування майна, доходів,
витрат і зобов’язань фінансового характеру.
Так, статтею 12 Закону України «Про засади

запобігання і протидії корупції» (далі – Закон)
на осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, та
посадових осіб юридичних осіб публічного
права, які одержують заробітну плату за рахунок
державного чи місцевого бюджету, покладено
обов’язок щорічно до 1 квітня подавати за
місцем роботи (служби) декларацію про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру за минулий рік.

5 грудня 2012 року Міністерство юстиції
України надало роз’яснення щодо
декларування майна, доходів, витрат і
зобов’язань фінансового характеру та
оприлюднення декларацій, яке висвітлює низку
проблем, які виникають при практичному
застосуванні Закону.
Наводимо витяги із зазначеного Роз’яснення,

ДЕКЛАРУВАННЯ МАЙНА, ДОХОДІВ, ВИТРАТ
І ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ФІНАНСОВОГО ХАРАКТЕРУ –
ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

які дають відповіді на найбільш важливі
питання:

1. Щодо місця зберігання декларацій
«Законом встановлено, що декларація

подається за місцем роботи (служби).
При цьому Порядок зберігання документів і

використання відомостей, зазначених  у
декларації про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру, та
відомостей щодо відкриття валютного рахунку
в установі банку-нерезидента, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 11
січня 2012 року № 16, чітко визначає, що
декларації зберігаються в особових справах у
кадрових підрозділах відповідних органів
державної влади або органів місцевого
самоврядування, юридичних осіб публічного
права. З огляду на таке, збирання, зберігання
та організація процедури опублікування
декларації має здійснюватися кадровим
підрозділом відповідного державного органу,
органу місцевого самоврядування або
юридичної особи публічного права.
Проте серед суб’єктів подання декларації є

також особи, для яких державний орган або
орган місцевого самоврядування не є основним
місцем роботи. Яскравим прикладом цього є
депутати місцевих рад, серед яких є ті, для яких
орган місцевого самоврядування не є основним
місцем роботи або ж які є самозайнятими
особами чи пенсіонерами.

<…>
З урахуванням результатів аналізу

правозастосовної практики щодо подання
декларації, зокрема депутатами місцевих рад,
які не працюють  на постійній основі у
відповідній раді, слушною вбачається практика
подання декларації про майно, доходи, витрати
і зобов’язання фінансового характеру до
кадрових підрозділів державних органів,
підприємств, установ, організацій за місцем
основної роботи, а для депутатів місцевих рад,
які працюють у раді на постійній основі, є
самозайнятими особами або пенсіонерами, –
подання декларацій до апаратів відповідних
рад або апаратів їх виконавчих комітетів».

2. Щодо оприлюднення відомостей, що
містяться в декларації
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«Окремої уваги заслуговує питання
обов’язку оприлюднення окремими суб’єктами
декларування відомостей, що містяться в
декларації.
Йдеться про положення частини другої

статті 12 Закону України «Про засади
запобігання і протидії корупції», яким
встановлено, що відомості, зазначені у
декларації про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за
минулий рік керівників інших органів державної
влади та їх заступників, членів колегіальних
органів державної влади (комісій, рад),
керівників органів місцевого самоврядування
та їх заступників, підлягають оприлюдненню
протягом 30 днів з дня їх подання шляхом
опублікування в офіційних друкованих
виданнях відповідних органів державної влади
та органів місцевого самоврядування.
Під час практичної реалізації вказаної норми

необхідно також брати до уваги положення
пункту 7 примітки до форми декларації про
майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за минулий рік, що
додається до Закону України «Про засади
запобігання і протидії корупції», згідно з якими
відомості щодо реєстраційного номера
облікової картки платника податків або серії та
номера паспорта громадянина України і щодо
місцезнаходження об’єкта є інформацією з
обмеженим доступом і не підлягають
оприлюдненню.
Оскільки в декларації вищих посадових осіб

держави, які підлягають опублікуванню,
містяться також і відомості про членів сім’ї,
неодноразово поставало питання про

необхідність надання згоди членів сім’ї
декларанта на опублікування відомостей щодо
них.
У зв’язку з цим Конституційний Суд України

у своєму Рішенні у справі за конституційним
поданням Жашківської районної ради
Черкаської області щодо офіційного тлумачення
положень частин першої, другої статті 32,
частин другої, третьої статті 34 Конституції
України від 20 січня 2012 року N 2-рп/2012
окремо роз’яснив, що збирання, зберігання,
використання та поширення державою,
органами місцевого самоврядування, юридич-
ними або фізичними особами конфіденційної
інформації про особу без її згоди є втручанням
в її особисте та сімейне життя, яке допускається
винятково у визначених законом випадках і
лише в інтересах національної безпеки,
економічного добробуту та прав людини.
Також у зазначеному Рішенні Консти-

туційного Суду України наголошується на тому,
що перебування особи на посаді, пов’язаній із
здійсненням функцій держави або органів
місцевого самоврядування, передбачає не
тільки гарантії захисту прав цієї особи, а й
додаткові правові обтяження. Публічний
характер як самих органів – суб’єктів владних
повноважень, так і їх посадових осіб вимагає
оприлюднення певної інформації для
формування громадської думки про довіру до
влади та підтримку її авторитету в суспільстві.
Стосовно джерел фінансування опублі-

кування декларацій в офіційних друкованих
виданнях слід зазначити: законодавцем не
визначено джерел фінансування такого
опублікування, що разом з відсутністю
офіційних друкованих видань у деяких
державних органах та органах місцевого
самоврядування стає перепоною на шляху
реалізації статті 12 Закону.
На нашу думку, до визначення на

законодавчому рівні цього питання розміщення
відомостей, зазначених у декларації, може бути
здійснено на офіційних веб-сайтах відповідних
державних органів та органів місцевого
самоврядування як альтернатива способу
розміщення вказаних відомостей».

Вікторія Патютько,
начальник відділу правового забезпечення

та кадрової роботи виконавчого
апарату  обласної ради
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 На виконання вимог Закону України «Про
звернення громадян» органами місцевого
самоврядування області вживаються заходи,
спрямовані на вдосконалення організаційно-
практичної роботи зі зверненнями громадян,
посилення контролю за станом їх розгляду,
підвищення персональної відповідальності
керівників рад усіх рівнів, неухильне
дотримання встановленого порядку розгляду
пропозицій заяв і скарг.

 Обласною радою спільно з органами
місцевого самоврядування на місцях
проаналізовано стан роботи по розгляду
звернень громадян, що надійшли в 2012 році
до рад усіх рівнів.
За 2012 рік до органів місцевого

самоврядування надійшло 54419 звернень.
З них на особистих прийомах керівників та
відповідальних працівників органів
місцевого самоврядування – 32906,
письмових – 19259 звернень, в тому числі
майже чотири тисячі колективних.

 Громадян найбільше турбують питання
аграрної політики та земельних відносин. З цих
питань кількість звернень до органів місцевого
самоврядування становить майже третину.
Також громадяни опікуються питаннями
комунального та дорожнього господарства,
охорони здоров’я, соціального захисту, в
сільській місцевості гостро постає проблема
працевлаштування, особливо серед молоді.
Більшість звернень (майже третина)

надійшла від пенсіонерів та інших соціально-
незахищених верств населення області.
Аналіз звернень, що надійшли від громадян

області до обласної та районних рад, свідчить,
що переважна більшість порушених у них
питань відноситься до повноважень органів
місцевого самоврядування на місцях.

ЩО ТУРБУЄ ГРОМАДЯН?
З метою встановлення тісного взаємозв’язку

з виборцями, органами місцевого самовря-
дування, розташованими на відповідній
території, одним з перших рішень, що прийняті
обласною радою, стало рішення від 03.12.2010
«Про організацію прийому громадян області
депутатами Сумської обласної ради шостого
скликання» .
У 2012 році депутати обласної ради провели

984 прийоми громадян у містах і районах
області. Відповідно до «Положення про
організацію прийому громадян депутатами
обласної ради шостого скликання» до
організації прийомів залучено міські та районні
ради закріплених за депутатами територій. Слід
зазначити, що більшість районних та міських рад
сприяють депутатам обласної ради у виконанні
своїх депутатських повноважень.
На прийоми до депутатів звернулось 2633

громадянина, більшість питань (1857)
порушених виборцями перед депутатами
вирішено позитивно або надані роз’яснення
стосовно їх вирішення.
Частина питань, що носять характер

довготривалого вирішення, перебувають на
контролі у депутатів та органів влади.
Питання роботи житлово-комунального

господарства, транспорту, газифікації
населених пунктів як у цілому, так і вулиць,
окремих будинків зокрема, роботи сфери
послуг, порушували громадяни, які звернулись
на особистий прийом до депутатів обласної
ради. Досить актуальними є питання надання
матеріальної допомоги, виділення коштів на
тверде паливо та скраплений газ, призначення
і виплата субсидій та пенсій.
Значна кількість громадян, які звертались до

депутатів щодо направлення та виділення
коштів на лікування.
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Про те, що депутати обласної ради конкретно
вирішують практичні питання, свідчать і
численні схвальні відгуки громадян про
діяльність депутатів, публікації в засобах
масової інформації, зокрема в міськрайонних та
районних газетах.
Слід зазначити, що більшість депутатів,

незалежно від партійної приналежності,
сумлінно ставляться до виконання взятих
перед громадою зобов’язань.
Неодноразово надходили на ім’я голови

обласної ради листи з Буринського району, в
яких  висловлювалась подяка депутатам
Криштопу В.М. та Линнику А.І.
Активну роботу проводять в Лебединському

районі депутати Галаєв М.Д. та Ладика В.І.
На особисті прийоми до депутатів обласної

ради Чигиринця В.П. та Швець С.О. мешканці
Краснопільського району звертаються з
різними проблемами і завдяки відповідальності
цих депутатів вирішується багато проблем
територіальної громади.
Депутат обласної ради багатьох скликань

Зубко В.І., надає матеріальну допомогу
Комишанській, Малопавлівській середнім
школам Охтирського району. Активну роботу
проводить в Охтирському районі депутат
Неофітна Л.П.
Жителі м.Ромни та Роменського району

дякують за сприяння у вирішенні нагальних
питань депутату Саєнку О.І.
Депутати Волков В.В. та Хярм В.М. постійно

захищають інтереси мешканців Путивльського
району області.
Частину депутатів обласної ради обрано за

партійними списками, тому обласні осередки
партійних організацій повинні сприяти у
виконанні депутатами своїх повноважень.
Активну роботу в даному напрямку

проводить обласна організація Партії Регіонів.

Постійно співпрацюючи з органами місцевого
самоврядування області, організовуючи роботу
громадських приймалень Партії Регіонів на
місцях, секретаріат обласної організації сприяє
депутатам у їх роботі з виборцями.
Депутати, що представляють ВО

«Батьківщина», не залишаються осторонь
проблем територіальних громад міст та районів
області.
Постійно працює у напрямку вирішення

проблем громади м.Суми громадська
приймальня партійної організації «Рідне місто».
Незважаючи на свою малочисельність,

депутати від Комуністичної партії України
своєю діяльністю охопили найвіддаленіші
куточки області.
Спілкування виборців та депутатів обласної

ради приносить користь обом сторонам. З
одного боку вирішуються гострі проблемні
питання виборців, а з іншого – депутати,
більшість з  яких є керівниками, краще
розуміють, як вирішувати проблеми соціально-

економічного та культурного розвитку
територіальної громади.

 Велика кількість громадян, з проблемами
яких необхідно було звертатись до органів
місцевого самоврядування та виконавчої влади,
за їх конкретним вирішенням нині звертаються
до депутатів обласної ради, які допомагають
вирішувати їхні проблемні питання.  У містах і
районах області напрацьовано нові нестан-
дартні підходи у роботі депутатів обласної ради
у своїх округах, все більше центр ваги по
спілкуванню з виборцями безпосередньо
переноситься до місця проживання громадян,
депутати проводять прийоми не в районній
раді, а в населених пунктах області.

Олена Караченцева,
консультант загального відділу

виконачого апарату обласної ради
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