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Минув перший рік роботи обласної ради
шостого скликання.  Яким він був для
найвищого представницького органу
Сумщини? Чи вдалося досягти наміченого?
Що допомагало в роботі і над якими
питаннями варто працювати найближчим
часом? Про це розмова журналіста з головою
обласної ради Геннадієм Михайленком.

 
- Геннадію Володимировичу! 12 місяців

роботи на посаді очільника обласної ради –
термін не великий. Адже потрібно було
вникнути в справу, ознайомитися  з
специфікою  органів  місцевого
самоврядування, проаналізувати стан
соціально-економічного розвитку регіону.
Зробивши все це, лише тоді  можна
розраховувати на результативну роботу.

- Лише частково погоджуюся з вами. Раніше
хіба я не на Сумщині проживав? Хіба я і мої
колеги не були депутатами обласної ради
п’ятого скликання? Хіба наша політична сила
– Партія регіонів – стояла осторонь вирішення
тих злободенних проблемних питань, яких з
надлишком вистачало для територіальних
громад нашого краю? Отож ні мені, ні моїм
однодумцям не потрібно було витрачати час на
«розкачку». За справу взялися відразу і дружно.
Саме це й забезпечило позитивні результати
уже протягом першого року нашої спільної
роботи.

- Спільної з ким?
- З органами виконавчої влади, депутатами

рад різних рівнів , інвесторами,
представниками  бізнесу, керівниками

БУДУЄМО РАЗОМ НОВУ СУМЩИНУ
підприємств  і установ, політичними та
громадськими організаціями,  всіма
територіальними громадами. Якщо коротко, то
з усіма, хто нас розуміє і підтримує, хто щиро
бажає жителям Сумщини кращої долі і робить
все можливе, щоб досягти визначеної мети.
Давно  переконався: єдиною командою

можна багато чого досягти. В нас досить ділові
і взаємно довірливі стосунки з обласною
державною адміністрацією, особисто  з
головою та його  заступниками, які є і
депутатами обласної ради. Ми разом
відпрацьовуємо плани, вживаємо заходів для

їх виконання, спільно вирішуємо назрілі
проблеми. В цьому наслідуємо  приклад
Президента, Кабінету Міністрів та Верховної
Ради України, які намагаються працювати
єдиною командою. А по-іншому не можна.
Голова  облдержадміністрації Юрій

Павлович Чмирь і очолювана ним обласна
організація Партії регіонів виступили  з
ініціативою прийняття програми стратегічного
розвитку   «Нова Сумщини – 2015».
Одержавши запропонований проект, депутати
обговорили його на засіданнях постійних
комісій, у фракціях, унесли до нього деякі
поправки й  доповнення,  висловили
зауваження. Всі вони були враховані в ході
подальшої роботи над   документом.

- А потім на сесії була затверджена
стратегічна програма.

- Звичайно .  Вона стала результатом
ефективної роботи команди однодумців. І тепер
всі ми: представники обох гілок влади, бізнесу,
громадськість об’єдналися під лозунгом
«Будуємо разом нову Сумщину» та намічене
втілюємо в реальні справи. Бо, як і обіцяли

Голова обласної ради Геннадій
Михайленко, перший заступник голови
Олег Бояринцев, заступники голови
Іван Ребенко та Валерій Толбатов

на сесії облради.

Газопровід до села Олександрівки
Буринського району прокладено в ході
виконання стратегії розвитку «Нова

Сумщина – 2015».
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виборцям, депутатами стали не для того, щоб
займатися політичними «розбірками», а
об’єднати зусилля   для забезпечення
стабільного розвитку області.
Обласна рада – орган, до складу якого

входять представники різних політичних сил.
За логікою, вони зобов’язані виконувати
статутні вимоги своєї партії, реалізовувати
рішення, прийняті на своїх партійних форумах.
Про яку тоді ефективність діяльності обласної
ради можна  говорити, якщо  кожен
перетягуватиме ковдру на себе? Якщо не
підпорядкувати депутатський корпус єдиній
меті – жодного корисного рішення прийняти
не  вдасться, а  значить  і забезпечити
поступальний розвиток Сумщини не можна
буде. Ось саме тому я поставив перед своїми
заступниками, керівниками постійних комісій,
фракцій , депутатами-однопартійцями
завдання: консолідувати в раді всі здорові сили,
об’єднати їх єдиною ціллю, залучити до
наполегливої, але водночас відкритої та
прозорої повсякденної роботи.
Над втіленням цього завдання довелося

провести чимало  зустрічей з  окремими
керівниками партійних осередків, деякими
депутатами, не обійшлося, звичайно, і без
виховних моментів, неприємних розмов,
організації навчання, надання професійної
допомоги. В ході всієї цієї роботи завжди і
обов’язково на перший план виносилися
пріоритетні інтереси місцевих громад,
Сумщини  в цілому, виконання  щедрих
передвиборчих обіцянок. Тепер можу сказати

впевнено: обласна рада – це команда
професіоналів і однодумців, якій під силу
великі справи. Для нас стало добрим правилом
чути один одного, радитися з колегами, вірити
і довіряти, спільно будувати плани.

- Все вдається?
- Філософськи дивіться на життя. Наша

робота – це постійний рух уперед, це нестерпне
прагнення чогось кращого, досконалішого, а,
як відомо, досконалості немає меж.   
З метою подальшого  підвищення

ефективності роботи представницького органу
в листопаді поточного  року я своїм
розпорядженням створив робочу групу з
розробки заходів щодо  удосконалення
діяльності органів місцевого самоврядування
області. Уже на першому засіданні, яке
відбулося 1 грудня, велася зацікавлена розмова
про  розвиток належного  врядування на
місцевому рівні, про реалізацію ініціатив
Президента України щодо    проведення
реформи місцевого самоврядування, яка має на
меті посилити розвиток регіонів України. На
зібранні були заслухані деякі пропозиції щодо
удосконалення діяльності органів місцевого
самоврядування області, збору пропозицій від
управлінь облдержадміністрації з питання
оптимізації мережі освітніх та лікарняних
закладів. На мій погляд, ділові пропозиції були
висловлені заступником голови обласної ради
Валерієм Толбатовим, головою постійної
комісії обласної ради з питань розвитку
місцевого самоврядування, територіального
устрою, депутатської діяльності, регламенту,
законності та правопорядку,  зв’язків з
громадськістю і інформаційної політики

У обласній раді створені рівні умови для
продуктивної роботи депутатів різних
політичних сил. За трибуною – голова
облради Геннадій Михайленко, поруч –
депутати від Компартії – Григорій
Поляков, Партії регіонів – Валерій

Толбатов, «Фронту змін» - Микола Клочко,
«Батьківщини» - Геннадій Дорошенко.

Депутати обласної ради – перші керівники
Сумщини голова облдержадміністрації
Юрій Чмирь та голова облради Геннадій
Михайленко – проблеми соціально-

економічного розвитку регіону вирішують
колегіально.
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Геннадієм Дорошенком, головою Конотопської
районної ради Анатолієм Боярчуком, головою
Лебединської райради Олексієм Гордіяшем і
що особливо приємно – Садівським сільським
головою Сумського  району Надією
Масалітіною, яка очолює Сумське регіональне
відділення всеукраїнської асоціації сільських
та селищних рад і говорила від імені широкого
загалу працівників самоврядних органів.

- Геннадію Володимировичу, офіційні
статистичні дані свідчать: Сумщина робить
помітний крок уперед. За рік на 19-33
відсотки збільшився випуск і продаж
промислової та сільськогосподарської
продукції, в розвиток економіки області
підприємствами та організаціями  за
рахунок усіх джерел фінансування вкладено
понад два мільярди гривень капітальних
інвестицій  (без ПДВ),  завершено
будівництво й введено в експлуатацію
близько 200 об’єктів та потужностей, на
зовнішні ринки   підприємствами області
поставлено товарів майже на 40 відсотків
більше, імпорт зріс вдвічі.

- Можливо, краще говорити не мовою сухої
статистики, а мовою фактів? Відкрито ряд
медичних установ у обласному центрі, Шостці,
на  черзі – Охтирка , Конотоп, Велика

Писарівка, два цукрових заводи, потужні
елеватори, дороги з твердим покриттям,
тваринницькі комплекси , нові цехи на
промислових гігантах. А скільки прокладено
газопроводів, введено в експлуатацію після
ремонтів та реконструкцій об’єктів сфери
культури (тільки театр для дітей та юнацтва
чого вартий), збудовано дитячих та спортивних
майданчиків, закладено фруктових садів і
скверів, висаджено молодих дерев. Освітня
галузь то взагалі тема окремої розмови.
Кількість дошкільних закладів Сумщини за
останні 3 роки збільшилася на 49 одиниць, що
дозволило  підвищити рівень охоплення
дошкільною освітою до 75 відсотків дітей.
Триває оптимізація мережі закладів освіти.
Область посідає одне з провідних місць в
Україні щодо організації підвезення до місць
навчання учнів сільських   шкіл –97 % від
потреби. За кошти обласного  бюджету
придбано  майже половину шкільного
автобусного парку – 84 автобуси. Тільки цього
року закуплено 12 шкільних автобусів на суму
4 мільйони гривень.
Прикладом комплексного  підходу до

навчання, виховання та розвитку молодого
покоління стало відкриття державного ліцею-
інтернату з посиленою військово-фізичною
підготовкою «Кадетський корпус»   імені
І.Г.Харитоненка. Затверджено Регіональну
цільову програму розвитку професійно-
технічної освіти Сумщини на 2011-2015 роки,
якою передбачено   створення 7 центрів з
впровадження інноваційних технологій та
визначено шляхи вирішення проблемних
питань  функціонування і розвитку
профтехосвіти області. Ряд спортивних
федерацій очолили депутати обласної ради, які
наполегливо  опікуються зміцненням
спортивної матеріально-технічної бази
навчальних закладів , відкриттям  нових
спортивних клубів та центрів, підтримкою
здобутків юних спортсменів.
Маючи необхідний ресурсний потенціал, ми

вирішуємо проблему забезпечення освітніх
установ сучасними меблями. Для цього на сесії
облради затвердили програму «Дитячі меблі
Сумщини». Нею передбачено за рахунок
налагодження виробництва з місцевої
сировини забезпечити сучасними і екологічно
чистими меблями не лише дошкільні навчальні
заклади, а й лікувально-профілактичні.

- Ви називаєте вже другу чи третю
програму, яку депутати затвердили на сесії

Ще одна добра ідея народилася в кабінеті
голови обласної ради – на базі закритих

установ Сумщини налагодити
виробництво борін, дисків, кузовів,

пілетів, вирощування цукрових буряків,
гречки, інших сільськогосподарських
культур, забезпечити розвиток
свинарства. Пропозицію Геннадія
Михайленка підтримали депутат
облради, начальник управління

пенітенціарної служби в Сумській області
Василь Макаренко та директор компанії

«Українські аграрні інвестиції»
Олександр Костенко,

яка працює в кількох районах Сумщини.
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обласної ради. На них покладаєте особливі
надії?

- Надзвичайно великі. Справа в тому, що вже
на етапі розробки проекту тієї чи іншої
програми робиться поглиблений аналіз
ситуації, стан справ оцінюється комплексно,
наче рентгеном просвічуються всі проблеми і
негаразди, що потребують вирішення. Реально
визначаються обсяги і джерела фінансування,
терміни виконання запланованого , всі
необхідні для успіху складові. Наведу приклад.
Є державна програма розвитку сільського
господарства. На перший погляд здається, що
в ній ітиметься лише про підвищення віддачі
землі та тваринницької галузі. Насправді ж
державою передбачається  здійснення
фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу через механізм
здешевлення кредитів, часткове відшкодування
суб’єктам господарювання вартості
будівництва та реконструкції тваринницьких
ферм і комплексів та підприємств з
виробництва комбікормів, надання кредитів
фермерським господарствам, оздоровлення та
відпочинок дітей працівників АПК, підготовка,
перепідготовка та підвищення   кваліфікації
робітничих кадрів,  підтримка
сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів та чимало іншого. Чи вдалося б
розв’язувати такий комплекс питань без
прийняття програми?
Я розповів про всеохоплюючі можливості

державних програм. За такою ж схемою
розробляються і всі регіональні та обласні
програми. Тому вони допомагають вирішувати
проблеми в комплексі, а не поодинокі.

Прикладів,  підтверджень цьому можна
наводити чимало.

- На вирішення проблем жителів
сільських територій  значною  мірою
впливають підприємці та орендарі
земельних паїв. Але це в разі належного
співробітництва і взаєморозуміння з ними.

- У поточному році з 407 сільських,
селищних громад області соціально-
економічні угоди з суб’єктами господарювання
уклали 343 ради на загальну суму 33,5 мільйона
гривень, що на 3 мільйони гривень більше в
порівнянні з минулим роком. Всі одержані
кошти використовуються для благоустрою
сільських територій, відновлення вуличного
освітлення,  ремонту і утримання  доріг,
допомоги закладам соціально-культурної
сфери села, будівництва та реконструкції
водогонів і очищення сільських колодязів,
організації і проведення свят та інше.
У 2012 році роботи з укладання і виконання

угод про  соціально-економічне
співробітництво будуть продовжуватися. І ми
сподіваємося, що економічні вигоди для селян
тільки збільшуватимуться.
Розраховуємо ще на один потужний резерв

підвищення ефективності роботи місцевих
громад – створення асоціації органів місцевого
самоврядування Сумської області. До неї
ввійдуть обласні організації трьох асоціацій:
сільських та селищних рад, міст і районних та
обласних рад. На сьогодні ця робота вступила
в завершальну стадію. Нас підтримали
практично всі ради області, бо переконані:
об’єднання допоможе краще консолідувати
здорові сили; точніше визначати основні
напрями  роботи; зосереджуватися  на
головному; налагоджувати ділову співпрацю з
суб’єктами господарювання; чіткіше
контролювати надходження податків до
сільських бюджетів; забезпечувати повні та
своєчасні розрахунки молокопереробних
підприємств  за здане жителями
територіальних громад молоко; активніше
обговорювати законопроекти, особливо ті, які
спрямовані на реформування місцевого
самоврядування , земельних відносин,
податкової політики, пенсійного законодавства
та інші. Асоціація допоможе відродити села,
забезпечити  їх жителів роботою та, за
підтримки інвесторів, поліпшити розвиток
інфраструктури.

- Про відродження сільських територій,
підвищення активності територіальних
громад, мабуть, йшла мова на виїзних

У результаті поліпшення співпраці бізнесу
і влади, ініційованої керівниками області,

17 автомобілів «швидкої допомоги»
з 40 запланованих надійшли
до 12 районів регіону.
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семінарах сільських, селищних, міських
голів, які проводяться обласною радою.  

- Обласна рада постійно приділяє належну
увагу підвищенню професійного  рівня
працівників  органів  місцевого
самоврядування. Тільки цього року навесні та
восени проведено виїзні семінари. Крім голів
сільських, селищних, міських з усіх районів
області, участь у них взяли голови постійних
комісій з питань бюджету місцевих рад.
Враховуючи побажання працівників органів
місцевого самоврядування, учасникам навчань
були прочитані лекції щодо адміністративної
реформи, особливостей  формування та
виконання місцевих бюджетів, програм
соціально-економічного  розвитку.
Порушувалися також земельні та майнові
проблеми, кадрової роботи, протидії корупції
й інші актуальні питання життєзабезпечення
територіальних громад області.
Цінність таких семінарів ще й в тому, що в

ході їх проведення присутні обмінювалися
передовим досвідом кращої самоорганізації
діяльності громад, вирішення цілого ряду
злободенних проблем, з якими самотужки
впоратися було б складно.

- Від своїх колег з інших областей, міст і
районів Сумщини доводилося чути
позитивні відгуки про наш обласний
конкурс на кращу посадову особу місцевого
самоврядування, який проводить обласна
рада спільно з управлінням держслужби
Головдержслужби в області та Сумським
центром післядипломної освіти. Він також
впливає на підвищення ефективності всієї
роботи представницької гілки влади?

- Днями ми підбили підсумки вже третього
такого  конкурсу. Цей своєрідний  іспит

Депутат обласної ради Володимир Демура
– не лише талановитий та успішний
керівник, а й один з найактивніших у
громадському житті Сумщини.

продемонстрував високий рівень професійної
підготовки і обізнаності працівників місцевих
рад та виконавчих апаратів. Конкурси, як
справедливо відзначила заступник голови
Глухівської районної ради Віра   Гурова, «не
тільки перевіряють знання, а й збагачують
кожного учасника новими враженнями, новим
досвідом, підштовхують до пізнання нового».
Відповідно до порядку проведення конкурсу
та рішення оргкомітету   всі переможці – а це
наша гордість і надія – нагороджені відзнаками
обласної ради та обласної організації обкому
профспілки працівників державних установ.
Нагороди були вручені 6 грудня на
урочистостях з  нагоди  Дня  місцевого
самоврядування в  приміщенні обласної
філармонії.

- Знаю, що   ви часто буваєте в районах і
містах Сумщини. Яка мета таких поїздок у
регіони?

- Посилити взаємовигідну співпрацю,
допомогти депутатам не лише обласної ради,
які закріплені за певними округами, а й
місцевим обранцям, керівникам органів
представницької влади краще організувати
роботу, оперативніше вирішувати проблеми
територіальних громад. В обов’язковому
порядку цікавлюсь, як виконуються
затверджені програми, як використовуються
резерви наповнення бюджетів. Звичайно,
найчастіше буваю на сесіях міських і районних
рад.

  Хоча… Днями побував у Охтирському
районі, де взяв участь у відкритті дороги
лісогосподарського значення протяжністю 4,4
кілометра. Вона з’єднує три села Рибальської
сільської ради - Рибальське, Попелівщина,
Рубани, жителі яких завжди потерпали через
відсутність нормального дорожнього покриття.
На будівництво  дороги, яка  має велике
економічне і соціальне значення, державою
було виділено і освоєно 2,5 мільйона гривень.
У розмові з головою Державного агентства
лісових ресурсів України Віктором Семенцем,
який також побував на місці події, вдалося
досягти домовленостей, що за державний кошт
незабаром ця дорога буде добудовуватися, і
протяжність ділянки складе ще не менше 4
кілометри.
Після урочистостей  я зустрівся  з

очільниками районної та Рибальської сільської
рад, уважно вислухав їхні проблеми, зокрема,
щодо незадовільного  стану забезпечення
жителів трьох сіл цієї сільради якісною
питною водою. На мою думку, тут не обійтися
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без глибоководних свердловин. Кошти для
цього потрібно шукати спільними зусиллями,
до речі, як і для вуличного освітлення сіл.
Проблеми беремо на контроль і будемо думати,
як їх вирішувати.
Зазначена дорога була прокладена за

активної участі депутата обласної ради Віктора
Чигринця.

- У обласній раді багато таких активних
депутатів, як Віктор Петрович?

- Майже всі. Хто з жителів області не чув
про  меценатство  Анатолія Линника,
Володимира Криштопа, Анатолія Єпіфанова,
Олександра  Саєнка,  Валерія Волкова,
Володимира Демури, Афгана Салманова?

На черговій сесії обласної ради.

Завжди непідробним професіоналізмом
відзначаються Анатолій Васильєв, Володимир
Грінцов, Микола Деркач, Ганна Богданова,
Геннадій Дорошенко. А хіба в тому, що область
з останніх місць в Україні піднімається, немає
заслуги Сергія  Слизького , Володимира
Ладики, Володимира Зубка, Григорія Кирика,
Івана Телющенка, Віктора Чернявського, моїх
заступників? Досить? Треба або чоловік 80-90
називати, або нікого, бо якщо один сильніший
в одних питаннях, інший  – в  інших.
Перепрошую за тавтологію.

- Зроблено і робиться багато. На що,
вважаєте, необхідно звернути особливу
увагу?

- На все, другорядних питань у діяльності
органів місцевого самоврядування немає. Рік
закінчується, треба вжити всіх заходів, щоб по-
господарськи завершити і фінансовий рік,
своєчасно  затвердити бюджети-2012,
забезпечити виконання соціально-економічних
програм, закласти надійний фундамент на
майбутнє та з подвійною наполегливістю
працювати для людей регіону.

 
Інтерв’ю взяв

Іван БОЙЧЕНКО

АНАТОЛІЙ ЛИННИК: «ДЕПУТАТСТВО – ЦЕ МІЙ
ОБОВ’ЯЗОК ПЕРЕД   ПОКОЛІННЯМИ»

У своєму зверненні до  мешканців
Буринщини , як кандидат  у депутати
Сумської обласної ради, я писав: «Кожного з
вас я знаю в обличчя, бо народився і виріс у
Чернечій Слободі. Тут я проходив перші
життєві уроки, тут живуть мої батьки,
мої рідні і друзі. Батьки виховали п’ятеро
дітей. У родині завжди цінувалася праця, і
ми всі з дитинства допомагали мамі з
татом…».
Відчуваю кровний зв’язок з цією землею.

Моє серце сповнене  особливої
відповідальності за все, що відбувається тут у
житті людей. І кожного разу, коли їду полями
й ланами Буринщини, коли веду прийом
громадян чи беру участь у робочих засіданнях,
нарадах, я думаю про тих, хто чекає допомоги.
У 2010 році люди повірили мені й обрали

своїм депутатом. Хочу подякувати усім тим, хто

Звіт про роботу депутата обласної ради шостого скликання

став поряд зі мною до роботи і весь цей час
намагався конкретними справами підтвердити
правильність обраного курсу. Скажу відверто:

Виступ депутата в селі Олександрівка
Буринського району на урочистостях з
нагоди підведення газопроводу до

населеного пункту.



7

робити це подекуди було дуже й дуже складно.
Саме тому хочу подякувати всім  своїм
помічникам, усім, хто звертався до мене, як
депутата обласної ради, пропонував свою
підтримку, коли йшлося про  колективні
звернення до органів державної влади – без
підтримки «зверху» сьогодні, на  жаль,
працювати складно.
Але попри об’єктивні труднощі, весь цей

час я намагався послідовно дотримуватися
проголошених під час виборів принципів:

- захищати інтереси територіальної громади
Буринщини;

- підтримувати будівництво  підвідних
газопроводів і систем водопостачання;

- поліпшувати роботу ФАПів, зміцнювати
матеріальну базу закладів системи охорони
здоров’я;

- сприяти фізичному розвитку молоді,
допомагати в проведенні спортивних змагань,
облаштуванні спортмайданчиків;

- зміцнювати матеріальну базу закладів
освіти,  сприяти  відновленню роботи
дитсадків,  збереженню безкоштовного
харчування, лікування, оздоровлення та
забезпечувати духовний розвиток дітей;

- ремонтувати дороги та покращувати
благоустрій населених пунктів Буринщини;

-  надавати посильну соціальну допомогу
тим, хто її потребує.
За рік, що минув, ми багато пройшли. Були

успіхи.  Довелося пережити й  певні
випробування. Проте саме завдяки довірі й
підтримці людей спільними зусиллями вдалося
вирішити низку гострих проблем.
Оптимізму й наснаги додавало

усвідомлення того ,  що  всі ми разом  є
безпосередніми учасниками творення великої
справи.     Депутати обласної ради підтримали
стратегію соціально-економічного розвитку до
2015 року «Нова Сумщина – 2015». Справжнім
дороговказом для нас стали слова голови
облдержадміністрації Юрія Чмиря: «Зроблене
у 2010 році визначило напрямок розвитку
області на кілька років уперед і створило
динамічний стан руху. Стисло це можна
визначити так:   «Нова Сумщина. Все тільки
починається». Область має розвиватися
комплексно. І розвиватимуть її люди, які тут
проживають, люди, які становлять найбільше
багатство нашого краю».
У 2011-му році на Буринщині за багатьма

показниками відбулося покращення соціально-
економічної ситуації. Очевидними ознаками

позитивних змін є те, що відкриваються дитячі
садки, ремонтуються школи, сільські будинки
культури, обладнуються спортивні та дитячі
майданчики, оновлюється парк швидкої
медичної допомоги, до  районної лікарні
надійшло нове медичне обладнання.
Безумовно, хотілося б зробити більше. Але

сьогодні, повірте, кожне позитивне рішення
дається ціною великих колективних зусиль. І
тут хотів би слова щирої вдячності висловити
на адресу районної влади,   особисто голови
райдержадміністрації Олександра Товстухи,
сільських голів та всієї громади Буринщини.
Такої злагодженої та дієздатної команди з
числа депутатів сільських і районної рад,
сільських голів, керівництва району, а також
депутатів обласної ради, на моє глибоке
переконання, не має жодна територіальна
громада області. Саме тісна взаємодія, щира
підтримка, скоординованість зусиль та довіра
дозволили розв’язати низку надважливих
проблем.
Газифікація . Майже 50 років тому

природний газ прийшов до Сумської області.
На кінець 2010-го року було газифіковано оселі
всього 24 відсотків   жителів Буринського
району. Здебільшого це було житло мешканців
міста. Враховуючи мій посадовий статус
першого заступника голови правління ПАТ
«Сумигаз», ще до виборів вдалося залучити
більше чотирьох мільйонів гривень для
спорудження підвідних газопроводів.
Все почалося з Суховерхівки. Тоді серед

мешканців села  панували недовіра та
скептицизм. Після багатьох років безплідних
поневірянь та вислуховування пустих обіцянок

Депутат обласної ради Анатолій Линник
не забуває привітати жителів

Буринського району з ювілейними днями
народження,   іншими важливими

подіями в їхньому житті.
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Підтримуючи розвиток спорту на
Сумщині, Анатолій Линник не скупиться
на подарунки для юних тенісистів

Буринського району.

у високих кабінетах, дехто говорив, що тільки
гроші в землю закопають, а газу – як не було,
так і не буде. Але твердо вірили в перспективу
газифікації Суховерхівки   сільський голова
Олександр Опімах і голова   кооперативу
Анатолій Рєзник.
Кардинальним чином ставлення до

газифікації Буринщини змінилося лише з
приходом нової влади. Їй вдалося згуртувати
всіх, хто міг допомогти, і за півтора місяці, з
травня по червень, було споруджено 6 км
підвідного газопроводу до Суховерхівки, 
Дмитрівки, Нижньої Сагарівки. 
Ця подія стала знаковою і для району, і для

усієї області. Суттєву допомогу в будівництві
підвідного  газогону надавав  голова
облдержадміністрації Юрій Чмирь. Саме тому
він  завітав і на запалювання «голубого
вогника» до Суховерхівки. А традиційну яєчню
тоді підсмажили в будинку сімейного типу сім’ї
Міненків, у якій виховується восьмеро
прийомних дітей. До речі, саме того урочистого
й пам’ятного дня для родини була успішно
вирішена й інша життєво важлива проблема –
з будівництва водогону.
Напередодні минулорічних виборів до

місцевих рад запалахкотів  символічний
«голубий вогник» і у Чумаковому. Цією
приємною подією закінчилася багатолітня
робота з газифікації населеного пункту.   Три
голови кооперативу змінилося за період довгої
газифікації села. Два очільники області
змінилися. І лише в 2010 році справи зрушили
з місця. Тепер і в Чумаковому люди зігрівають
свої оселі природним газом.
Приємно сьогодні згадати і про вирішення

проблеми підведення газопроводу до села
Олександрівки. 23 листопада цього року в
центрі населеного пункту відбулося запалення
«голубого вогника». Як і обіцяли, 23 грудня
запалав символічний факел з природного газу
в Михайлівці.
Добитися суттєвого прогресу в питаннях

газифікації цього  села вдалося завдяки
об’єднанню зусиль депутатів та керівництва
обласної ради на чолі з її головою Геннадієм
Михайленком. Для будівництва підвідного
газопроводу до населеного пункту обласна
рада прийняла рішення виділити 2 мільйони
29 тисяч гривень. Це стало результатом
активної позиції також і Володимира
Криштопа, депутата облради, Олександра
Товстухи, голови райдержадміністрації, та
інших не байдужих посадовців.
Газифікація Буринщини стала невід’ємною

складовою реалізації в області стратегії
соціально-економічного розвитку «Нова
Сумщина-2015». А значить, по території
району невдовзі будуть прокладені нові
підвідні газогони. Безумовно, реалізація таких
складних завдань можлива лише на засадах
співпраці та об’єднання зусиль сільських
територіальних громад, депутатів рад усіх
рівнів та керівництва виконавчої влади області.

  У поточному році ми також планували
завершити будівництво підвідного газогону до
сіл Бурики, Романчукове, Хустянка, Харченки,
Ярове, Біжівка, Сніжки, Миколаївка, Клепали,
Ігорівка. На жаль, поки що не все вийшло.
Будівництво  підвідного  газопроводу до
зазначених населених пунктів включено до
переліку об’єктів,  затверджених 
розпорядженням Кабінету Міністрів України.
Це  питання  на контролі в голови

Почесну грамоту обласної ради та квіти
за активну роботу депутат Анатолій
Линник одержує з рук очільника

найвищого представницького органу
Сумщини Геннадія Михайленка.
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облдержадміністрації Юрія Чмиря. А значить,
будемо і надалі енергійно працювати над
питаннями газифікації.
У Буринському районі є доволі амбітна

програма покращення життя населення.
Виконання її потребує концентрації зусиль,
координації та поєднання досвіду й
можливостей багатьох організацій і установ.
Реалізація програми можлива лише на умовах
командної роботи. І така команда є – це голова
райдержадміністрації Товстуха, голова
районної ради Нікітченко, депутати районної
ради Думенко, Білик, Ковальов, Мазнова,
сільські голови та інші.
Добрі справи. На одному з прийомів

громадян у селі Хустянка до мене звернулася
директор навчально-виховного комплексу
Тетяна Малій з проханням допомогти
вирішити питання щодо  ремонту даху
приміщення навчального закладу. Багато років
поспіль дощі заливали кімнати другого
поверху школи.   Для проведення капітального
ремонту шкільного даху в Хустянці з обласного
бюджету було виділено 100 тис. грн.   До
початку навчального  року дах був
відремонтований.
Також з обласного бюджету додатково

виділено 500 тис. грн. для заміни вікон на
склопакети в Чернечослобідській  та
Успенській школах. Зараз тут роботи в розпалі. 
На особистому прийомі громадян у селі

Успенка до мене звернувся директор школи
Павло  Качур  з проханням  допомогти
заасфальтувати  ділянку на шкільному 
подвір’ї.   Згодом 23 тонни гарячого асфальту
за короткий час були укладені на шкільному
подвір’ї з допомогою хлопців-
старшокласників.

За час виконання депутатських обов’язків
мені доводилося  не лише  займатися
газифікацією сіл, а й   допомагати в будівництві
водогону, ремонті приміщень закладів
культури, освіти, придбанні меблів, проведенні
волейбольного турніру пам’яті воїна-афганця
Івана Голосного , дарувати спортивний
інвентар, музичні інструменти, тощо. Як у
першого заступника голови правління Спілки
ветеранів Афганістану Сумської області в мене
завжди на особливому контролі перебувають
питання допомоги воїнам-інтернаціоналістам.
На території мого виборчого округу проживає
мама загиблого  в Афганістані воїна  –
Оліхненко Марія   Антонівна. Це   людина
похилого віку, якій, на жаль, живеться нелегко.
Протягом поточного року я щомісяця надавав
цій шанованій жінці фінансову допомогу
особисто . Приємно  відзначити й те, що
позитивно вирішується квартирне питання для
воїна-афганця з Бурині Юрія Крамаренка. Хоча
тут виявилося чимало перешкод, впевненості
у вирішенні проблеми додає підтримка з боку
обласної державної адміністрації та обласної
ради.

   Почути кожного. У депутатській роботі
особливого значення надаю зверненням
громадян. Реагуючи на одне з них, працівники
Буринського цеху газового господарства
безкоштовно  виконали всі роботи  з
будівництва автономного газового опалення в
оселі жительки Бурині пенсіонерки Цирулик
В.М., яка єдина із жителів багатоквартирного
будинку не могла зібрати кошти на ці роботи.
Не обійшлося без депутатського втручання
також при вирішенні багатьох питань,
пов’язаних з присвоєнням звання «Мати-
героїня», статусу «Діти війни», відновленням
автобусного  сполучення , наданням
матеріальної допомоги на лікування та інших.
Всього за час, що пройшов від виборів,

мною проведено 25 особистих прийомів
громадян, 14 – у громадській приймальні
Партії регіонів, 11 – у селах району. Здійснено
також 39 зустрічей з виборцями.
Спорт. Як голова федерації біатлону

області, підтримую молодих спортсменів.
Високий клас сумського  біатлону
підтверджується високими результатами
виступів біатлоністів Сумщини на спортивних
змаганнях світового рівня в складі збірної
команди України. Приємно відзначити, що
останнім часом чимало уваги приділяється
розвитку спорту й на селі. Майже в кожному

Депутат обласної ради Анатолій Линник
намагається брати активну участь у всіх

пленарних засіданнях найвищого
представницького органу Сумщини.
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населеному пункті Буринщини формуються
футбольні команди, які радують односельців
красивою грою.  Зокрема, відродилась
футбольна команда «Дружба» в Миколаївці.
Дізнавшись про це, я допоміг їй придбати 12
комплектів  спортивної форми, окремо
комплект форми для воротаря, а також сітки
для воріт.                                                   
До Дня міста Буринь виступав спонсором

волейбольного турніру.
Підтримав ініціативу сільського голови з

Біжівки Івана Лещенка та надав матеріальну
допомогу для проведення  районного

У селі Хустянка Буринського району на
прийом до депутата завжди приходить

багато місцевих жителів.

волейбольного  турніру, який пройшов у
Біжівці.
Лише після обрання депутатом обласної

ради я повною мірою усвідомив: депутат – не
чарівник. Інколи починає по-справжньому
боліти серце від усвідомлення того, що в тих
чи інших ситуаціях через об’єктивні обставини
немає можливості допомогти людям. Тим
більше, що депутат – це посада громадська, і
зарплата за виконання депутатських обов’язків
не виплачується.
Але для мене особисто депутатство – це мій

обов’язок перед   поколіннями пращурів, які
працювали і жили на цій землі. Це обов’язок
перед нащадками, яким ми маємо передати цей
край ще більш заможним і комфортним для
життя. Кожного разу, коли виникають сумніви
чи дається взнаки втома, я згадую слова
Президента України Віктора Януковича,
котрий, виступаючи у Верховній Раді України,
звернувся до кожного українця із закликом:
«Досить жалітись і принижуватись. Україна
сильна і амбітна держава. Настав час проявити
український характер, довести собі і світові,
що Україна – це країна-лідер». Цим ми маємо
не лише пишатися, а й забезпечувати постійне
підвищення іміджу регіону та рівня соціально-
економічного розвитку територіальних громад
краю.

ДЕПУТАТ-БЛАГОДІЙНИК
ОЛЕКСАНДР САЄНКО

Кілька днів тому відзначався день
благодійництва. Серед тих людей, які це
свято повною мірою можуть вважати своїм
професійним, – Олександр Саєнко,
генеральний директор ТОВ “Роменський
завод продтоварів”, депутат  Сумської
обласної ради двох скликань, радник голови
обласної ради.   Вже протягом десяти років
на благодійній основі він надає допомогу
громаді міста,  навколишніх районів,
ветеранським та іншим організаціям,
дитячим і освітнім закладам у проведенні
соціальних, культурних, спортивних заходів.
За  його підтримки   фінансується

Наталія ДОБРОНОС, фахівець зв’язків з громадськістю та пресою ТОВ
“Роменський завод продтоварів”, помічник-консультант депутата Сумської
обласної ради Олександра Саєнка.

Народилася в місті Лебедині. Закінчила Сумський державний педагогічний
університет (викладач іноземної мови). Трудовий стаж – 11 років.

проведення Дня міста, Дня захисту дітей,
Дня Перемоги, підготовка до оздоровлення
дитячого табору.
Щорічно грошовими преміями депутат

нагороджує   школярів, що стали переможцями
міжшкільних олімпіад і конкурсів, а також
переможці конкурсу “Учень року”.
Загальноосвітні заклади   отримують допомогу
в зміцненні матеріально-технічної бази у
вигляді сучасного обладнання – комп’ютерні
класи, мультимедійні дошки, інтерактивні
дошки, ноутбуки, проектори, обладнання для
їдалень, звукопідсилювальна апаратура тощо.
Фінансується робота груп продовженого дня в



11

трьох підшефних школах, надаються солодощі
до свят.
Олександр Іванович, бажаючи все більше

допомагати  навчальним  закладам,
територіальним громадам, зрозумів: потрібно
об’єднуватися з  іншими депутатами-
благодійниками. З його ініціативи в квітні
поточного року було створено депутатську
групу “Спільна громада”, яку очолив О.Саєнко.
Досвідчені депутати  об’єднались  задля
вирішення назрілих проблем. Це дало
можливість не лише розширити “географію”
допомоги, а й зробити посильний внесок у
діяльність різних організацій сусідніх районів.
Так, з лютого отримують стипендії іменні

стипендіати в Недригайлові (19 дітей) та
Липовій Долині (23 дитини). Це стимулює
учнів до здобуття нових і нових знань, дає
зрозуміти, що знаннями можна заробити
гроші. Олександр Іванович без перебільшення
називає стипендіатів “інтелектуальною елітою
району”. В найближчих планах депутата –
вручення премій переможцям олімпіад у цих
районах.
Аби краще зрозуміти проблеми громадян,

Олександр Саєнко  проводить особисті
прийоми не лише в м. Ромнах, а, як голова
групи “Спільна громада”,   і в Недригайлові та

Липовій  Долині.  Люди звертаються з
найболючішими питаннями, часто потребують
юридичної допомоги. Тому за результатами
прийомів громадян лише за рік діяльності
Олександром Івановичем, крім вирішення
питань  на місці та  надання  вичерпних
роз’яснень, було направлено 38 звернень у різні
установи і організації та одержано відповіді.
Для депутата стало правилом не пасувати

перед труднощами, добиватися
результативності та виконання своїх же
обіцянок. Для прикладу наведу лише два
депутатські запити, в результаті розгляду яких
вдалося  зрушити  з місця  дві задавнені
проблеми роменчан.  Перша стосується
добудови СЗОШ №  1, друга – станції
знезалізнення води. Нині школярі та колектив
першої школи готуються до відкриття нового
корпусу. Депутатом Саєнком вже закуплено
новенькі проектори, ноутбуки та дошки (6

комплектів) для оснащення класів, виконане
освітлення  корпусів школи . Попереду
реалізація проекту по станції знезалізнення
води, освоєння коштів відбуватиметься вже
навесні.
Суттєву допомогу депутат надає закладам

охорони здоров’я, соціальної сфери – центру
реабілітації дітей-інвалідів, будинку-інтернату
для громадян похилого віку та інвалідів (с.
Синівка Липоводолинського району), центрам
обслуговування одиноких громадян у
Недригайлові, Липовій Долині, Ромнах,
закладам медицини в цих населених пунктах.
З травня 2011 року почав працювати

Роменський районний благодійний фонд “Наш
край”, засновником і основним фінансовим
“опікуном” якого є Олександр Саєнко. За 7
місяців роботи  фонд надав благодійну
допомогу громадянам та організаціям на суму
близько 380  тисяч гривень. Спрямовувалися
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вони в основному на лікування онкохворих
дітей, ремонт доріг, побудову тротуарної
доріжки, допомогу лікарням, інтернату в с.
Синівка ,   організацію роботи літнього
дитячого оздоровчого табору “Вогник” та інше.
Загалом за рік каденції Олександр Саєнко

надав благодійної допомоги на суму понад 717
тисяч гривень. З наведеної нижче таблиці
видно ,  які верстви  населення депутат
підтримав у першу чергу. Та вже сьогодні
зріють нові масштабні плани і благодійні
проекти.



13

ГОЛОВНИЙ СТИМУЛ,
ЩО СПОНУКАЄ ДО ДІЇ

Світлана ТЕРЕШКОВА, в.о. директора КП «ТРК «Охтирка».
Народилась у м. Охтирка, закінчила Харківський державний педагогічний

університет ім. Г.Сковороди. Кохається в журналістиці.

Депутат  Охтирської міської ради
шостого скликання Віктор Марущенко –
кандидат економічних наук, доцент кафедри
економіки Сумського  державного
університету, член-кореспондент
Міжнародної інженерної академії, дійсний
член Української інженерної академії.
Сьогодні є  директором інженерно-
навчального центру та очолює філію СумДУ
в м. Охтирці. Член депутатської групи
Партії регіонів у Охтирській міськраді.
Одружений, має двох доньок. А ще – вдачу
людини щиросердної і вольової.
Він серцем прикипів до малої батьківщини

– щиро і на все життя. Йому болить від того,
що земляки з якихось причин не мають,
здавалося б, таких простих речей, які могли
полегшити їм повсякдення, додати впевненості
в собі, а часом – підсилити відчуття людської
гідності. Тому й докладає чимало зусиль у
роботі на депутатській ниві цей енергійний
чоловік, вирішуючи проблеми своїх виборців,
яким він не зраджує вже п’яте скликання.

- Я ніколи не міняв свого округу, починаючи
з 1998 року, коли вперше обирався. Виборчий
округ №14 – це люди, котрі виявили мені
довіру і чекають депутатської дієвості, -
говорить при зустрічі Віктор Андрійович,
розпочинаючи розмову легко і впевнено. - Тому
всі проблеми «восьмої сотні» (так називають
у Охтирці мікрорайон на південному сході
міста) та села Велике Озеро я знаю досконало.
Чотири  скликання поспіль Віктор

Марущенко  працював над нагальними
проблемами своїх виборців, шукаючи шляхи
порозуміння з тими, хто б міг допомогти,
привертаючи  увагу влади , доводячи
депутатському корпусу важливість тих чи
інших змін у роботі на користь пересічних
громадян. Тоді, у дев’яності, щодня нагадувала
про  себе велика проблема округу №14 –
газифікація мікрорайону. Вона стала на часі,
бо  такий «великий куток» в  Охтирці –
приватний сектор,   далеко від центру міста,
густо заселений, мав тільки пічне опалення.
Визначивши  газифікацію пріоритетним
завданням, депутат Марущенко взявся за
справу.
Виконати намічене було не легко, але,

доклавши чимало  зусиль,  знайшовши
однодумців,  він  зумів досягти мети,  і
блакитний вогник оселився у домівках
восьмисотенців…
Не давала спокою депутату міської ради ще

одна проблема, яка нагадувала про себе щодня,
– розбиті шляхи старих охтирських вулиць, що
пролягли масткими чорноземами , які,
зволожені дощем, ставали непрохідними… А
ще додавав клопоту низинний ландшафт
поблизу річки-канавки Мошенки, затоплені
луки Радсела і люди, котрі потерпали від
бездоріжжя.
Добрим словом згадує сьогодні Віктор

Андрійович відомого керівника Охтирського
НГВУ, нині покійного Романа Костянтиновича
Рапія. «Йому не треба було доводити, що люди
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заслуговують на краще життя…Є проблема –
треба знаходити шляхи її вирішення. Цей
принцип  завжди об’єднував у роботі
однодумців, які могли здолати гори негараздів.
Він допоміг нам тоді, у часи попередніх
скликань, «вдягти» в тверде покриття і
встановити освітлення на вулицях імені
Енгельса, Береста».
До щоденних турбот депутата завжди

додавалися і побутові проблеми дитячого садка
цього мікрорайону, середньої школи №8.
Дитячі колективи жили своїм життям, але
проблеми мали не менш важливі і з ними
завжди рахувався депутат.
Свого часу Віктор Марущенко, закінчивши

навчання в  школі, потім у Сумському
кооперативному технікумі,  поїхав до
Полтавського кооперативного  інституту.
Кликало  велике бажання вчитися і бути
людиною самодостатньою.  Далі була
аспірантура в Харківському інженерно-
економічному університеті, стажування в
Німеччині. Але від думок про рідну Охтирку
багатшав душею. Додому завжди летів, наче
на крилах, з великим бажанням працювати.
Адже тут жили рідні, близькі, друзі, однодумці
– люди, котрі вірили в нього і допомагали
долати вершини.
Тож  після перерви в  термін одного

скликання Віктор Андрійович –   знову депутат
Охтирської міської ради. Проблеми того ж
округу №14 заполонили його життя. Він знову
думає, як відремонтувати дороги широких
вулиць і прилеглих провулків на «восьмій
сотні», відновити вуличне освітлення. Уже на
черзі «ямковий» ремонт дороги до с. Велике
Озеро, що входить у підпорядкування міської
ради. В середині цього року обранцю народу

таки вдалося відкрити ФАП у цьому
населеному пункті. А разом з ним і невеличку
аптеку. Робити це було не легко: з кабінету до
кабінету, із засідання комісії на засідання
виконкому, сесії ходив депутат, доводячи, що
300 чоловік великоозерян повинні мати
медичну установу в своєму селі, бо вони –
люди…
Знайшовши однодумців серед колишнього

керівництва колгоспу, медиків, виборців,
підприємців, депутат Марущенко взявся за
справу. В досягненні мети було все: і гарячі
суперечки, і власний приклад у роботи під час
суботника з впорядкування території біля
ФАПу, і гумор, і вмовляння, і пісні, і сльози
радості, коли зібралися гості на урочистості з
нагоди відкриття відремонтованого
приміщення, по-новому обладнаного , з
медичним персоналом у повному складі –
поліклінічного відділення дільниці №10 КЗ
«Охтирська ЦРЛ» у селі Велике Озеро. Ця
подія відбулася 19 серпня, в день другого
Спаса, який почастував великоозерян добрим
врожаєм садовини та меду і подарував велику
віру у власні сили, коли допомагати беруться
щиросердні за вдачею люди, такі, як депутат
міської ради шостого  скликання Віктор
Марущенко.
Крім вирішення масштабних проблем

благоустрою, депутат допомагає конкретними
справами окремо  взятим людям.  Це:  і
юридична допомога,  і добра  порада,  і
розв’язання медичних питань, і т.п. Якось
прикра історія сталася в родині пенсіонерки.
Її намагалася ошукати власна донька. Мова
йшла про заповіт на спадок, який старенька
хотіла віддати синові, а виявилося,  що
документ підписала між іншими на користь
доньки. Судову справу вдалося виграти за
сприяння депутата В. Марущенка. Старенька
щиро  вдячна , в справедливість вірить,
конфлікт у родині залагоджено.

 Депутат Охтирської міської ради
шостого скликання Віктор Марущенко.

Посвята в студенти.
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У приватній розмові з директором школи
Віктор Андрійович дізнався, що  двійко
дівчаток-випускниць не йдуть на святковий
вечір, бо через брак коштів у родині не мають
відповідного вбрання. Сироти ж бо вони і
допомогти нікому. По-батьківськи защеміло
від жалю серце в депутата. Не роздумуючи, бо
часу до випускного вечора було обмаль, Віктор
Андрійович зустрівся з дівчатками-
близнючками і повіз їх до крамниці, де купив
за власні гроші святкові сукні, модельне взуття,
прикраси. Розчулений добродій, побачивши
радісні очі випускниць, подарував їм під колір
суконь парасольки, щоб дівчатка виглядали
справжніми  панночками  на святі, а  у
самостійне життя ішли впевнено, з відкритим
серцем, плекаючи і надію на щасливу долю.
Це тільки кілька штрихів до портрета

депутата міської ради, який має великий досвід

роботи. Віктор Андрійович у розмові поділився,
що має свою методику в роботі. Вона полягає в
дотриманні принципів індивідуального підходу,
поваги до людей і розуміння того, що прийшли
з болем, проблемою, бо вірять у допомогу. Це
головний стимул, що спонукає до дії. «Коли
минають вибори, я розсилаю поштою в кожну
оселю свої координати для зв’язку, не залежно
від того, чи людина голосувала за мене. А
раптом їй знадобиться допомога? Це життя!», –
сказав Віктор Андрійович. А після невеликої
паузи натхненно говорив про плани: знову ж
тверде покриття на вулицях «восьмої сотні»,
освітлення і «ямковий» ремонт дороги до с.
Велике Озеро, бо курсують маршрутні таксі вже
двох номерів (вдалося домовитися). І про
сокровенну мрію – відкрити клуб поруч з
ФАПом, де б великоозеряни заспівували
щасливу долю свою.

                                 
 
 

Людина, обрана депутатом сільської,
районної чи обласної ради,   перш за все
відповідає перед своїми виборцями, перед
своєю совістю і Богом за визнання, довіру та
надії на допомогу і краще життя.
У 2010 році серед багатьох претендентів на

посаду депутата Краснопільської районної
ради 6-го скликання члени територіальної
громади  Сіннівської сільської ради
найбільшою кількістю голосів   обрали свого
односельця – Матвієнка Івана Олександровича.
Цей вибір – закономірність. Бо депутатом
районної ради він обирається не вперше, і який
отой депутатський хліб добре знає. Немає
жодної людини в селах сільської ради   і в
окрузі, кому б не допомагав чи не допомагає
Матвієнко. Яка б подія не сталася в селі – то
йдуть до Івана Олександровича: чи захворіла
людина, чи народилась, чи свято, чи горе – у
кожній ситуації   чоловік знаходить сили    
допомогти ближньому.
Іван Матвієнко народився 3 квітня 1964 року

в селі Сінне. Змалечку знає всі біди, негаразди
та проблеми селянського життя. Ще школярем
йому довелося   допомагати родині у веденні
всіх господарських робіт. Мама його довгий

ДЕПУТАТ – ЗВАННЯ   ВІДПОВІДАЛЬНЕ
Григорій КУЛИК, секретар Сіннівської сільської ради Краснопільського

району.
Народився на Глухівщині. Закінчив Глухівський педінститут та Сумський

педагогічний університет імені А.С.Макаренка. 15 років відпрацював у освітній
галузі, 11 років – у органах місцевого самоврядування.

час працювала в колишньому колгоспі ім.
Мічуріна дояркою – хлопець і тут допомагав
їй   і не пас задніх.
Ось і тепер Іван Олександрович у всьому

намагається бути попереду. Окрім того, що
виконує свої повсякденні справи, він   чи не
найперший у громадському житті – є

На кожній зустрічі з Сіннівським
сільським головою Олександром Гуковим
депутат районної ради Іван Матвієнко

порушує актуальні питання
територіальної громади.
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громадським помічником    дільничного
інспектора в селі Сінне, головою громадського
об’єднання «Сінне», головою колективу
мисливців та рибалок, членом батьківського
комітету   в Сіннівському НВК, членом
виконавчого комітету   сільської ради, головою
адміністративної комісії сільської ради, очолює
громадське  об’єднання «Сучасник» і є
активним учасником хорового колективу
Сіннівського СБК.
Знаходить час депутат на участь у сесіях

сільської ради, на спілкування з сільським
головою з вирішення  різних питань
життєдіяльності територіальної громади.
До депутатської роботи Іван Олександрович

з перших днів скликання ставиться   
відповідально . Визначив    дні прийому
громадян у сільській раді – і тепер першого
понеділка кожного місяця веде прийом. А
питань  у громадян завжди багато: це
проведення водопроводу в селі, реконструкція
вуличного освітлення, допомога в проведенні
Днів села чи в участі у міжрегіональному
Миропільському ярмарку, допомога в завезенні
дров до Сіннівського НВК,   у придбанні
бензопили для заготівлі дров установам
соціальної сфери і т.д., і т.п.   А найбільш
болючим питанням   на кожному прийомі є
забезпечення паливом   пільгових категорій
громадян: інвалідів війни, учасників бойових
дій, солдатських вдів, ветеранів війни.
У зв’язку з  цим  Іван Олександрович

вирішив особисто взяти в лісництві ділянку на
санітарну вирубку лісу, придбати транспорт,
бензопилу – і приступити до заготівлі дров
громадянам. Справа нова і нелегка. Все в
роботі було: і негаразди, і непорозуміння, і
витрати, і сумніви – та   думка, що для людей
робиться добро, завжди надихає депутата та

підштовхує до праці. Тепер він може кожному
пільговику   завезти в потрібній кількості
дрова, попиляти їх і навіть порубати: все, що
попросить господар. Задоволені справою і всі
громадяни сільської ради, і Іван
Олександрович, бо  болюче питання , як
допомогти інвалідові   чи престарілому в його
одвічній проблемі, відпало.
Зараз депутат активно займається питанням

впровадження проекту ЄС/ПРООН CBA на
території сільської ради «Реконструкції
вуличного  освітлення села  Сінне
Краснопільського району Сумської області».
Люди і в цьому повірили йому – і на загальних
зборах громадської організації «Сучасник»
обрали його головою цього об’єднання. «В
2012 році, - говорить Іван Олександрович, - в
селах сільської ради вуличне освітлення
обов’язково буде реконструйоване. Найвищою
радістю для мене є те, що більшість жителів
сіл вірить у свої сили, успіх у спільній праці
та згуртованості. Це дуже добре! Бо лише та
територіальна громада може мати   майбутнє,
котра розважливо, оперативно і в єдиній
спільноті   виконує глобальні місцеві питання.
Отже, якщо село     проводить роботи з
газозабезпечення, оновлення водопроводу, а
тепер – і   вуличного освітлення, то воно
обов’язково буде жити».

Серед учасників художньої самодіяльності
– депутат райради Іван Матвієнко.

У депутата райради, активіста
громадського життя інколи випадає
нагода сходити з друзями на рибалку.
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Робота депутата районного рівня Матвієнка
не обмежується лише турботою про Сіннівську
територіальну громаду. Він є членом постійної
комісії районної ради мандатної, з питань
депутатської діяльності, етики, законності та
правопорядку, бере активну участь у сесійній
роботі ради. Не відмовчується на сесіях і
засіданнях постійних комісій, а бере участь в
обговореннях питань ,   звертається із
запитами. Так, нещодавно на одній із сесій він
порушив питання про виділення додаткових
коштів на забезпечення   харчування дітей
дошкільної групи. На сьогодні ця проблема
вирішена.
Не стоїть депутат осторонь питань розвитку

фізичної культури і спорту на селі. Він учасник
збірної команди депутатів районної ради в
обласній спартакіаді з міні-футболу та
волейболу.
Мов  вода збігають будні. Іван

Олександрович завжди в клопотах: у лісі, в

сільській раді, в районному та обласному
центрі – всюди  він виконує волю
територіальної громади сільської ради.
Щорічно Сіннівська територіальна громада

відзначає День села , яке співпадає   з
престольним святом Пресвітлого Архангела
Архістратига Михаїла,     і Іван Олександрович
не пропускає жодної репетиції сільського хору. 
А коли до осель сіннівців   загляне святкова
днина – кожен її житель поспішить до Будинку
культури, щоб знову почути такі рідні і чудові 
народні пісні у виконанні хорового колективу,
де серед учасників буде співати і їх обранець
та помічник – депутат Краснопільської
районної ради 6-го скликання Матвієнко Іван
Олександрович.
А вдома на депутата завжди чекає затишна

гавань, дружина Світлана та двоє синів, Віталій
і Максим, які в усьому підтримують батька,
допомагають, надихають на добрі справи для
людей і в ім’я людей.

 

АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬЄВ: «РОЗВИТОК ОСВІТИ –
ЗАПОРУКА  РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ»

Указом Президента України 2011 рік
проголошений роком освіти та
інформаційного  суспільства. Відтак,
пріоритетом державної
політики у гуманітарній
сфері став розвиток
освіти.  Завдання щодо
напрацювань та реалізації
відповідних заходів
поставила перед собою і
постійна комісія Сумської
обласної ради з питань
освіти, науки, культури,
туризму, спорту  та
молодіжної політики, яку
очолює ректор Сумського
державного університету
Анатолій Васильєв.
Результати роботи

постійної комісії вже
отримали суспільне

Любов БОЙКО, фахівець відділу інформаційно-рекламної діяльності
Сумського державного університету.

Уродженка Роменського району. Закінчила Сумський державний
університет. Дипломований журналіст.

визнання. Тож, є про що звітувати. За цей час
було проведено дев’ять   засідань. Комісія
розглянула близько 70 питань. Майже третина

Голова обласної ради Геннадій Михайленко і голова
постійної комісії облради Анатолій Васильєв проблеми

освітньої галузі Сумщини вирішують спільно.
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з них виносилася на обговорення сесії обласної
ради та  була одностайно  підтримана
депутатським корпусом.
Постійною комісією відпрацьовувалися

основні положення таких програм, як:
- Про затвердження обласної комплексної

програми «Молодь Сумщини» на 2011-2015
роки»;

- Про обласну комплексну програму «Освіта
Сумщини в 2012-2015 роках»;

- Про затвердження регіональної цільової
програми розвитку професійно-технічної

освіти Сумщини на 2011-2015 роки;
- «Про затвердження обласної програми

розвитку позашкілля Сумщини»;
- Про програму паспортизації пам’яток

археології.
Також розглянуто чимало інших важливих

для області програм. Активно обговорювалися
розділи програми економічного і соціального
розвитку області на 2011 рік, проекту стратегії
розвитку області «Нова Сумщина - 2015»,
обласний бюджет на 2011 рік та зміни до нього,
програми розвитку туризму в області на 2011-
2015 роки,   «Дитячі меблі Сумщини» на період
до 2015 року.
На сьогодні в області створюються

оптимальні умови для надання позашкільної
освіти дітям та учнівській молоді з сільської
місцевості.  Із 2007 року реалізується
інноваційний соціально-педагогічний проект
– пересувний позашкільний навчальний
заклад, за період діяльності якого різними
формами навчально-творчої діяльності
охоплено понад 12,5 тис. школярів сільських
шкіл і вихованців шкіл-інтернатів.
Вдається відпрацьовувати систему

підтримку творчо обдарованої учнівської
молоді шляхом систематичного проведення
конкурсних та освітніх заходів для дітей і
підлітків. За рік близько 20 тис. дітей і підлітків
мають можливість реалізовувати свої таланти
і здібності. В області налічується 42
“зразкових” та “народних” творчих колективи,

і варто зазначити, що   їх
кількість продовжує
зростати.
Значну увагу постійна

комісія з питань освіти,
науки, культури, туризму,
спорту та молодіжної
політики приділяла і
продовжує приділяти,
покращенню матеріальної
бази освіти . Зокрема,
реалізації програми
«Шкільний автобус»,
оснащенню навчальних
закладів комп’ютерною
технікою, що  сприяє
впровадженню інформаційно-

Анатолій Васильєв проводить чергове
засідання постійної комісії обласної ради.

Профільна постійна комісія
обласної ради за роботою.
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ХОЧЕШ, ЩОБ ПРОГРАМИ
ПРАЦЮВАЛИ ЕФЕКТИВНО?

ЗМІНИ ПІДХОДИ ДО ЇХ РОЗРОБКИ

Одне з  головних питань , які нині
постають перед Сумською областю, -
динамічне просування до кола інвестиційно-
привабливих та розвинутих територій. На
сьогодні боротьбу за інвестиції можуть
виграти лише ті регіони, які здатні
змінюватися в ринкових умовах швидше,
ніж конкуренти.
У зв’язку з цим, держава кардинально

змінила підходи до  розробки програм
економічного  і соціального  розвитку та
цільових, а  також інших програмних
документів. Тому на порядок денний виходить
питання   удосконалення системи державного
управління соціально-економічним розвитком,
яке можливе лише за умови переходу до
стратегічного управління.
Запровадження системи стратегічного

планування  полягає в розробленні та
послідовному виконанні збалансованих і
пов’язаних між собою довго-, середньо- та
короткострокових програм, планів і прогнозів
економічного та соціального розвитку.

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

Задеклароване на рівні Уряду України 
впровадження державного  стратегічного
планування буде забезпечуватися поетапно і
базуватиметься  на чіткому розподілі
повноважень та відповідальності   органів
виконавчої влади, а починаючи з 2013 року –
на  поєднанні середньострокового
економічного та бюджетного планування з
використанням єдиної системи показників
кінцевих результатів діяльності органів
виконавчої влади.
Розроблення та прийняття у поточному році

Державної програми економічного  і
соціального розвитку України на 2012 рік стане
апробацією нових підходів до державного
планування з метою переходу до системи
«управління, орієнтованого на результат».
Це тим більш важливо, оскільки протягом
одного року необхідно буде виявити ступінь
ефективності та недоліки прийнятих на
державному рівні нормативно-правових
документів, у тому числі Податкового кодексу,
пенсійної реформи тощо.

телекомунікаційних технологій у навчально-
виховний процес тощо.  
Поряд із цим, потребує активізації робота

щодо виховання підростаючого покоління,
пропагування здорового  способу життя,
розвитку учнівського  самоврядування,
залучення батьківської громадськості до
управління позашкільним  навчальним
закладом.
Уже цього року вдалося прийняти і ряд

комплексних програм та рішень зі спорту та
культури. За підтримки постійної комісії були
створені обласні комунальні заклади обласної
ради «Сумська обласна дитячо-юнацька
спортивна школа «Чемпіон» з льодових видів
спорту», «Сумська обласна дитячо-юнацька
спортивна школа зі спортивно-технічних видів
спорту» та комунальний заклад обласної ради

«Меморіальний Будинок-музей А.П.Чехова в
м. Сумах». Знаковою стала подія відкриття
державного ліцей-інтернату з посиленою
військово-фізичною підготовкою «Кадетський
корпус» ім. І.Г.Харитоненка. 
Один із яскравих прикладів підтримки

розвитку культури на Сумщині – депутатський
корпус за ініціативи голови обласної державної
адміністрації Юрія Чмиря підтримав
фінансування та завершення реконструкції
будівлі театру для дітей та юнацтва.
Як резюмував у розмові голова постійної

комісії, ректор Сумського  державного
університету Анатолій Васильєв: «Ні-ні,
депутатський корпус 2011 року не проспав у
кріслах сесійної зали . Йшла активна
результативна робота. Звичайно, хотілося б
досягти більшого. Будемо намагатися, щоб у
2012 році вдалося зробити більше».
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Враховуючи існуючий стан соціально-
економічного розвитку області, потребу в
прогнозуванні розвитку області хоча б на 5-10
років вперед, в грудні 2010 року була затверджена
Стратегія розвитку Сумської області до 2015 року

«Нова Сумщина – 2015», якою визначені основні
стратегічні напрямки (пріоритети) розбудови
економіки області, що є намаганням створити
сприятливі умови для подальшого просування
регіону по шляху стабілізації.

Визначення стратегічних напрямків
необхідно для проведення більш конкретної
роботи з пошуку реальних інвесторів,
готових вкладати кошти в модернізацію та
введення сучасних потужностей підприємств
у різних галузях економіки області.
З метою втілення в життя задекларованих

Стратегією ідей протягом 2011 року обласною
радою затверджено  ряд програм, що
стосуються розбудови соціальної та виробничої
інфраструктури різних сфер діяльності.
Прийнята обласна програма

реформування і  розвитку житлово-
комунального господарства до 2014 року.
Стан цієї галузі на сьогодні потребує окремої
уваги і значних фінансових ресурсів.
Затверджена   програма «Молодь

Сумщини», дія якої розрахована до 2015
року. Всі питання, спрямовані на підтримку 
дітей та молоді, є пріоритетними та вкрай
важливими, оскільки від здатності молоді бути
активною, творчою залежить майбутнє як
області, так і держави в цілому.

Затверджена і вже працює регіональна
програма «Дитячі меблі  Сумщини».
Реалізація заходів даного документа дасть
можливість  забезпечити  дитячі та
лікарняні заклади якісними меблями та
підтримати виробничий потенціал місцевих
товаровиробників зазначеної продукції.
Затверджена   цільова програма розвитку

професійно-технічної освіти Сумщини до
2015 року, головна мета якої створення
необхідних умов  для  підготовки
кваліфікованих робітничих кадрів відповідно
до пріоритетів розвитку економіки області.
Враховуючи, що промисловість та сільське

господарство  є провідними галузями
економіки області,  від яких залежить
наповнення доходними джерелами місцевих
бюджетів, затверджена Програма розвитку
агропромислового комплексу області на
період до 2015 року, мета якої забезпечення 
продовольчої безпеки, розвиток виробничої
інфраструктури галузі, забезпечення кадровим
потенціалом і таке інше.
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Як бачимо, більшість з перелічених вище
програм має комплексний характер, охоплює
як виробничу, так і невиробничу сфери
діяльності, має перспективи до реального
втілення.   В цьому є позитив.
У той же час, як показує практика, – 

розробка органами виконавчої влади 
декількох відокремлених   програм в одній
сфері діяльності не дає реального ефекту, тому
що кожна з них працює окремо, оскільки:

- не розв’язуються проблемні питання всієї
галузі в комплексі;

- не завжди ефективно об’єднуються кошти
державного, місцевих бюджетів та приватного
бізнесу;

- немає можливості оцінити та отримати
реальні результати   від реалізації програми;

- не забезпечується належне фінансування.
Для прикладу. В області діє 50 програм

(комплексних та  цільових) різного
спрямування. Загальний обсяг фінансування,
закладений даними програмними
документами, складає 1911,3 млн. грн., в тому
числі на 2011 рік – 325,0 млн. грн. Фактично в
2011 році з обласного бюджету фінансується
36 програм, або 72 відсотка, з яких у повному
обсязі - лише 12 (третя частина від загальної
кількості програм).
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ВЛАДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ –
ОСНОВНИЙ ПРИНЦИП МОЄЇ РОБОТИ

Прекрасна лебединська земля відома
своїми могутніми лісами, синьооким озером,
добрими, чуйними й талановитими людьми.
Лебединці – міцна родина, яка дбає про
розвиток й становлення свого міста. Довіра

Анатолій ТРОЯН, Лебединський міський голова.

й підтримка жителів громади – головна
запорука будь-якої справи. Тому, напевно,
кожен міський голова погодиться, що
обіймати дану посаду почесно й нелегко,
адже   всі пункти передвиборчої програми
повинні бути втілені в життя. Головним
принципом моєї роботи, як міського голови,
є влада для людей – для лебединців.
Уже минув рік з моменту мого вступу на

посаду міського голови, можна підбити деякі
підсумки. Незважаючи на складні фінансові
умови, певні труднощі, спільними зусиллями
влади та громади маємо  досягнення  і
перспективи розвитку міста Лебедина.
Як відомо ,  зустрічають за  зовнішнім

виглядом, а наші лебединці – гарні господарі.
Тому вже традиційним стало проведення
загальноміських толок, завдяки яким наше
місто стає охайним та доглянутим. З початку
року проведено близько десяти таких толок за
участю всіх організацій, підприємств, установ,
жителів, висаджено тисячі квітів працівниками
КП «Благоустрій», насаджено сотні дерев,
тривають роботи з освітлення вулиць.
Поступово місто перетворюється на квітучий,
доглянутий оазис. Прикрашають Лебедин й

Лебединський міський голова
Анатолій Троян.

Фінансування регіональних програм
станом на  01.11.2011

Тобто , можна зробити висновок, що
потрібен перегляд існуючих програм у
напрямку визначення:

- реальних джерел фінансування (бюджети
різного  рівня,  кошти підприємств та
організацій, спонсорські кошти і таке інше);

- конкретної мети та реального кінцевого
результату, на які спрямована програма.

Лише в  цьому випадку досягнення
поставлених середньо- та довгострокових
цілей і завдань регіональної політики буде
реалізовуватися таким чином, щоб забезпечити
необхідні умови  для  підвищення
самодостатності економічного і соціального
розвитку кожного міста, району, села, селища
та області в цілому.
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нові магазини. Так, у вересні 2011 року з метою
підвищення якості обслуговування населення
в сфері торгівлі відкрито новий сучасний
магазин «АТБ-Маркет». Модернізовано
зовнішній вигляд міста відкриттям магазинів
«Радуга», «Точка», проводиться установлення
на території продовольчого  ринку нових
критих торговельних павільйонів. На якісно
вищому рівні дало  змогу проводити
благоустрій використання придбаного в 2011
році грейдера. Отже, «обличчя» нашого
рідного Лебедина поступово змінюється на
краще.
У рамках реалізації Програми «Нова

Сумщина – 2015», ініційованої головою
облдержадміністрації   Юрієм Чмирем,
відремонтовано та відкрито ряд об’єктів
соціальної сфери. Зокрема,  здійснено
капітальні ремонти даху загальноосвітньої
школи №1, ДНЗ «Чайка», 7 багатоповерхових
будинків. Також перекрито художній музей ім.
Б.К Руднєва (залучені кошти міського бюджету
93,0 тис. грн.), що дало змогу зберегти цінні
експонати.  У 2011 році завершено
облаштування міського центру культури та
дозвілля в мікрорайоні «Черемушки», що дало
змогу на високому рівні проводити на його базі
фестивалі, в тому числі й обласний фестиваль-
конкурс української пісні ім. Бориса Гмирі «З
іменем славетного земляка».
Діти – наше майбутнє. Влада піклується про

наймолодших лебединців. Для літнього
відпочинку у 2011 році було відкрито два
сучасних дитячих майданчики в сквері
Радянської Армії та по пл. Волі. На виконання
передвиборчої програми міського голови та з

метою розвитку зимових видів спорту
закінчується будівництво хокейної коробки на
міському стадіоні «Авангард». До речі, саме
завдяки співпраці влади та громади міста
Лебедина   ці проекти втілюються в життя,
адже кожен із них вимагає належної фінансової
підтримки.   Зокрема, в спорудженні хокейної
коробки активну участь беруть любителі
хокею, підприємці-деревообробники, жителі
міста.
У 2011 році значна робота була проведена з

реконструкції   ряду котелень. Уся команда
спрацювала результативно  і тому в
опалювальний сезон 2011-2012 років КП
«Лебединтеплоенерго» ввійшло без боргів за
природний газ (вперше за останні 10 років).
У поточному році на центральному

водозаборі міста був встановлений та
запущений щит автоматичного регулювання
тиску в мережі ШУН-2-1-11, який дозволяє
регулювати тиск у трубопроводах, уникати
гідравлічних ударів, стабілізувати ситуацію з
водопостачання в місті.
Значною проблемою для лебединців було

забезпечення якісною водою жителів
мікрорайону вул. Спартака. Вдалося позитивно
вирішити й це питання. Після прийняття
рішення щодо спільного будівництва водогону
за підтримки міської влади,  депутатів
міськради, жителів вул. Спартака і прилеглих
вулиць, МБДЕЗ «Темп», ТОВ «Лебединські
ковбаси» та КП «Водоканал», проведення
необхідних робіт 20 вересня урочисто відбувся
пуск водогону. 
Іншою знаковою подією стало влаштування

внутрішньоквартирної каналізації по провулку
Верстатників, 4, 6, досить сказати, що це
питання не вирішувалося десятиріччями.  
Злагоджено попрацювали над виконанням

Під час відкриття водогону
на вулиці Спартака.

Міській малечі весело
і цікаво на дитячому майданчику.
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ОКСАНА ЗАЯЦ: «У РОБОТІ З МОЛОДДЮ НА
МІСЦЯХ ТРЕБА ПОСТІЙНО  ТРИМАТИ

РУКУ НА ПУЛЬСІ»
 Галина БАБИЧ, головний спеціаліст відділу організаційної роботи

Тростянецької районної ради,   член Національної спілки журналістів України.

складних робіт, щоб вирішити проблеми
водовідведення в мікрорайоні, Лебединська
міська рада , жителі будинків провулку,
керівник філії «Дорбудсервіс», депутат міської
ради Леонід Щегорцов та працівники КП
«Водоканал» та інші.
Гарною підтримкою для міста є зв’язки з

меценатами,   за сприяння яких капітально
відремонтовано в 2011 році загальноосвітню
школу №5, будівлю початкової школи в

Лебедин – місто квітів.

мікрорайоні «Черемушки», дитячого садочка
«Сосонка».
Наші лебединці – творчі та натхненні люди.

В 2011 році місцевий краєзнавець, історик,
колишній професійний журналіст Володимир
Дудченко за сприяння міської влади підготував
до друку цінну працю «Лебедин на межі
тисячоліть». Ця  книга дає детальну
інформацію про історію міста, визначних осіб.
Але найголовнішим цьогорічним

досягненням є те, що наш Лебедин увійшов до
44 міст-лідерів України та посів почесне 29
місце із кількістю балів 51 за результатами
рейтингу, проведеного у липні-серпні 2011 року
аналітичним центром «Універсітас» спільно з
Інформаційною агенцією «RegioNews».
Звичайно, не все, що планується вдається,

проте варто починати й братися за реалізацію
навіть найскладніших завдань. Попереду –
напружена, щоденна праця, адже багато
проблем вимагають вирішення. Відчувати
«пульс» міста – це  жити його  життям,
спілкуватися із жителями, не ховатися від
гострих питань, а спрямовувати зусилля влади
на пошук рішень, адже   влада і громада –
нерозривне ціле, рушій позитивних змін.

 
 

 
 

Громадська діяльність Оксани Заяц
розпочалася в студентські роки, коли
навчалася в Харківському національному
економічному університеті та разом із
однокурсниками  долучилася до
волонтерської роботи студентського
комітету. Повернувшись до рідного
Тростянця, сповнена ідей, вона заснувала і
очолила районну громадську організацію
«Союз молоді регіонів України».
Активна, ініціативна, енергійна, Оксана

об’єднала навколо себе тих, кого з повною
впевненістю називають однодумцями.
Альтруїстична ідея займатися громадською
діяльністю ґрунтувалася  на реалізації
конкретних проектів та планів у молодіжному
середовищі. Це стало поштовхом до подальшої
діяльності. Виявилось, що залишити по собі
хороший слід не складно, потрібно лише

Оксана Заяц, секретар постійної комісії
районної ради з питань молоді, освіти,
культури, спорту, туризму, соціального
захисту населення, охорони здоров’я,
материнства, дитинства і сім’ї.
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урізноманітнити життя добрими справами.
Щоб заявити про себе в повний голос,

громадська організація провела масштабну
акцію «Посади дерево», залучивши до участі
в ній всіх небайдужих до довкілля і різних за
віком тростянчан. Пізніше були спільні
проекти з сусідами-охтирчанами  з
впорядкування і благоустрою пам’ятників
воїнам-визволителям та місць відпочинку
молоді. Серйозним успіхом О. Заяц вважає
участь та перемогу в проекті міжнародного
фонду «Відродження».

– Це стало дієвою допомогою і водночас
приємним подарунком школі №5. Саме рік
тому в цьому навчальному закладі було
відкрито групу продовженого дня (першу в
районі! – авт.) для дітей з малозабезпечених
сімей, – пригадує   Оксана. І скромно додає,
що ЗОШ №5 – це її альма-матер (свого часу
вона закінчила її із золотою медаллю). Поспіль
семи років Оксану не полишає вдячність до
своїх вчителів і бажання допомогти рідній
школі.
На минулих виборах Оксану Заяц було

обрано депутатом до Тростянецької районної
ради за списками Партії регіонів. Було  і
приємне здивування, і вдячність за довіру, і,
звісно ,  усвідомлення того , що  на тебе
покладають надію як на політика.

– Влада вважає роботу з молоддю
пріоритетною, але не завжди відкриває двері
в політику. Будучи під номером шість у
партійних списках (це прохідний номер),
розуміла всю відповідальність  перед
виборцями, — пригадує співрозмовниця.
Сьогодні вже ні в кого не викликає сумніву

щодо молодого політика Оксани Заяц. Вона:
заступник голови обласної громадської
організації «Союз молоді регіонів України»,
бере активну участь у роботі фракції Партії
регіонів у районній  раді, є секретарем
постійної комісії районної ради з питань
молоді, освіти, культури, спорту, туризму,
соціального захисту населення, охорони
здоров’я, материнства, дитинства і сім`ї, а
наразі працює на кафедрі Сумського
національного  аграрного  університету
асистентом  викладача та навчається  в
аспірантурі.
Оксана звикла добре    і професійно

виконувати  свою роботу. Вона завжди
підтримує ідеї, які сприяють покращенню
стану молодіжного середовища. Опікуючись
вирішенням проблем дозвілля молоді, депутат
виступила ініціатором проектів з розбудови

сільських закладів культури та удосконалення
діяльності спортивного залу «Локомотив».

– Які труднощі виникають під час
вирішення питань? – цікавлюся  в
співрозмовниці.

– На жаль, у нас мало активних молодих
людей, об’єднати їх на добру справу не завжди
просто .  Не секрет, що  в  сучасному
молодіжному середовищі існують чимало
руйнівних тенденцій та явищ (аполітичність,
втрата почуття патріотизму, алкоголізм,
паління, наркоманія). Потрібна просвітницька
робота. Молодь слід стимулювати до здорового
способу життя,  тому, зустрічаючись  з
представниками влади, завжди нагадую їм про
необхідність створення для цього  умов.
Важливе питання – фінансування, потрібна
стратегія залучення коштів з бюджетів усіх
рівнів , встановлення тісних зв’язків із
всеукраїнськими та міжнародними фондами.
У житті Оксана усвідомила просту істину:

крім нас самих, ніхто не буде наводити порядок
у районі. Тому й бере до уваги всі питання, що
порушуються  виборцями на особистих
прийомах. Найбільші сподівання молодий
політик покладає на те, щоб депутати були
причетні до життя громади, а для цього
активно працювали і в комісіях, і у виборчих
округах. «На мій погляд, головний успіх нашої
депутатської команди в тому, що ми зрозуміли:
час популізму минув, громада вимагає
ефективної роботи. Коли на сесіях навіть
позитивні зрушення , підтверджені
статистичними даними, районними  та
обласними рейтингами, називають провалом,
це викликає щонайменше подив. Мені шкода,
що частина моїх колег-депутатів живуть у світі,
де  панують  політичний популізм  і

Групу продовженого дня для дітей з
малозабезпечених сімей у ЗОШ №5

відкривали урочисто керівники району та
депутати райради.
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протистояння, що загострює проблеми і ніяк
не  сприяє їх вирішенню», – ділиться
враженнями депутатської роботи Оксана.

… Звісно , рік – невеликий термін для
визначення, який ти депутат, але це можливість
впевнити виборців, що  вони під час
голосування не помилилися з вибором. Оксана

Заяц переконана: депутати можуть і повинні
вголос заявляти про себе як повноважні
представники територіальних громад, і вірить,
що  майбутнє – за сильним місцевим
самоврядуванням, що стане надійною базою
для розвитку демократичної, міцної,
незалежної держави – Україна.

29 листопада в приміщенні Будинку
обласної ради   відбувся ІІ тур обласного 
конкурсу «Краща посадова особа місцевого
самоврядування».

Організовувався він на  виконання
розпорядження голови обласної ради від
16.08.2011 № 27 «Про проведення обласного
конкурсу «Краща посадова особа місцевого
самоврядування» та протокольного рішення
організаційного комітету. До участі в конкурсі
був допущений 41 переможець І туру згідно з
поданими заявами міських та районних рад.   
Відповідно до   порядку проведення   ІІ тур

конкурсу проходив   у два етапи. Спочатку

КРАЩИХ З КРАЩИХ
ВИЗНАЧЕНО Й НАГОРОДЖЕНО

конкурсанти  виконували
тестування (перше конкурсне
завдання) на знання  актів
законодавства, що стосуються
служби в органах місцевого
самоврядування  та їх
практичного застосування в
роботі. Участь у ньому брали 
всі конкурсанти  за
відповідними номінаціями.
Під час другого  етапу

учасники конкурсу виконували
практичні завдання.   В ньому
брали участь по  10

конкурсантів із кожної номінації, які набрали
максимальну кількість балів у першому
завданні   на знання правил службового етикету
(рольова гра). Під час третього конкурсного
завдання учасники репрезентували професійну
інноваційну діяльність посадової особи 
місцевого самоврядування (на основі власного
досвіду та пропозицій).
По  завершенні складання конкурсних

завдань   на засіданні оргкомітету були підбиті
підсумки конкурсу. За його результатами
названо  переможців  конкурсу в  трьох
номінаціях.
У номінації «Кращий сільський,

селищний, міський (міст  районного
значення)   голова» переможцями стали:
Олексій Павленко, Куянівський   сільський
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голова Білопільського району (І місце);
Іван Перерва, Самотоївський   сільський

голова Краснопільського району (ІІ місце);
Любов Зоріна, Печинський сільський голова

Тростянецького району (ІІІ місце).
У номінації «Краща посадова особа

сільської, селищної , міської ради»
переможцями стали:

- Тетяна Кащенко, головний спеціаліст
сектору з питань організаційної та кадрової
роботи організаційно-контрольного відділу
апарату Глухівської міської ради (І місце);

- Зоя Гавриленко, секретар Яблучненської
сільської ради Великописарівського району (ІІ
місце);

- Антоніна Шевченко, секретар Буринської
міської ради Буринського району (ІІІ місце).
У номінації   «Краща посадова особа

виконавчого   апарату   районної ради»
переможцями стали:

- Сергій Борисенко, головний спеціаліст
відділу організаційної та кадрової роботи
виконавчого апарату Глухівської   районної
ради (І місце);

- Тамара Фрик,  начальник відділу
комунальної власності, торгівлі, побутового
обслуговування населення та інвестиційної

політики виконавчого апарату   Тростянецької
районної ради (ІІ місце);

- Тетяна Магаляс, консультант голови ради
виконавчого апарату Лебединської районної
ради (ІІІ місце).
Підбиваючи підсумки конкурсу, голова

оргкомітету, заступник голови обласної ради
Валерій Толбатов відзначив високий рівень
знань усіх   учасників. Нікому не соромно
повертатися додому, хоча переможцями стали
тільки по троє у кожній номінації. Валерій
Миколайович звернув увагу, що  серед
конкурсантів були посадовці з досвідом і
зовсім молоді, озброєні сучасними знаннями.
«Досвід і молодість – разом ідуть, і це не може
не радувати»,- наголосив заступник голови
облради.   Валерій Толбатов побажав колегам
з   міст і районів подальшої успішної праці,
натхнення, творчого завзяття.

Теплі слова вітання переможцям і всім
учасникам сказали члени оргкомітету
начальник управління держслужби
Головдержслужби України в Сумській області
Олена Демченко , директор Державного
закладу післядипломної освіти Світлана
Варуха, голова обкому профспілки працівників
державних установ Ігор Теліженко, докторант
Харківського  регіонального  інституту
державного управління Національної академії
державного управління при Президентові
України Ігор Медведєв, докторант кафедри
психології Національного педуніверситету ім.
М.П. Драгоманова Ганна Улунова.
Заступник голови Глухівської районної ради

Віра   Гурова, яка уже втретє   у групі підтримки
глухівчан, від імені міськрайонних посадовців
щиро подякувала організаторам обласного
конкурсу, наголосивши, що подібні «екзамени»
не тільки   перевіряють знання, а збагачують
кожного новими враженнями, новим досвідом,
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підштовхують до пізнання нового.
Започаткований три роки тому обласною

радою за підтримки управління держслужби
Головдержслужби України в Сумській області 
конкурс «Краща посадова особа місцевого
самоврядування», безумовно, хоч і потребує 
деякого удосконалення, вартий на подальше
життя. Головне – цього хочуть самі працівники
органів місцевого самоврядування.

Відповідно до порядку проведення обласного
конкурсу «Краща посадова особа місцевого
самоврядування» та рішення оргкомітету   всі
переможці 2011 року нагороджені відзнаками
облради та обласної організації профспілки
працівників державних установ. Нагородження,
приурочене до відзначення Дня місцевого
самоврядування, відбулося 6 грудня в
приміщенні обласної філармонії.

ТІЛЬКИ СПІЛЬНА ПРАЦЯ
МОЖЕ ЗРОБИТИ ВЕЛИКУ СПРАВУ

Сьогодні Будильська сільська рада є
найбільшою в Лебединському районі. До її
складу входить вісім населених пунктів:
Будилка, Гарбарі, Дремлюги, Куличка,
Селище , Чернецьке,  Софіївка, Гребці.
Загальна чисельність населення становить

Володимир ШКУРКО,
Будильський сільський голова Лебединського району.

близько – 2250 чоловік. Якщо в Будилці
проживає понад 1830 чоловік, то в Софіївці
лише 7, у Дремлюгах – 4, а в Гребцях, на жаль,
вже немає жодної живої душі.
Переробну промисловість на території

сільської ради представляє ДП «Будильський
експериментальний завод». Вирощують
зернові,   розвивають тваринництво ПАТ
«Лебідь» та ТОВ «Будильське». В сільському
господарстві працює 337 чоловік, у переробній
промисловості – 100, в соціальній сфері –173,
пенсіонерів – 820.
На території сільради працює 41 приватний

підприємець , діють Будильська
загальноосвітня  школа, дошкільний
навчальний заклад «Зірочка», музей (ЗОШ),
сільський Будинок культури, бібліотека,
амбулаторія, фельдшерський пункт, дві аптеки,
ветеринарна аптека,   відділення поштового
зв’язку, ощадбанку, стадіон, 10 магазинів, 2
кафе-бари, 3 кіоски.
Я корінний житель села Будилки. До

Володимир Шкурко, Будильський сільський
голова за робочим столом.
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обрання в 2006 році сільським головою
трудився на місцевому спиртозаводі. Остання
посада, яку я займав, – заступник директора з
комерційних питань. Тому мені не потрібно
було знайомитись ні з людьми, ні з керівниками
установ і організацій. Але як працювати і
виконувати свої обов’язки, якщо в бюджеті
сільської ради постійно ледь вистачає коштів
на зарплату та енергоносії. Переговоривши з
керівниками, підприємцями, вирішили укласти
соціальні угоди  про  співробітництво  з
сільською радою.
Першою відправною точкою в моїй справі

стало будівництво паркану вхідної алеї до
дитячого садка протяжністю 180 метрів. ДП
«Лебединський агроліс» виділило штахетну
планку, ТОВ «Будильське» надало транспорт
для перевезення, ВАТ «Лебідь» – стовпчики.
Коли в роботі брали участь представники
центру зайнятості, батьки дітей і прості, не
байдужі до цієї справи люди, то я для себе
зрозумів: тільки спільна праця і взаємодія з
керівниками підприємств та  підтримка
громади можуть зробити велику справу. Після
виконаного приходить ще більше натхнення в
роботі, в громади поступово зникає байдужість
до того, як ми живемо, що нас   оточує, і
виникає віра в те, що громада може дуже багато
зробити. Таким чином, спільними зусиллями
ПАТ  «Лебідь», ТОВ «Будильське», ДП
«Будильський експериментальний завод»,
приватних підприємців, ДП «Лебединський
лісгосп», ДП «Лебединський агролісгосп»
було:

-  зроблено дерев’яний міст по  вулиці
К.Маркса;

- встановлено  та облаштовано  три
автобусних зупинки в селі Будилці, паркани на
кладовищах у Селищі та Чернецькому;

-  організовано з 2007 року в населених
пунктах сільської ради щорічне очищення та
ремонт шахтових колодязів;

- впорядковано та відремонтовано паркани
в Гарбарах, на двох кладовищах у Будилці;

- спиляно аварійні та старі дерева біля
Будильської амбулаторії, сільського Будинку
культури, на вулицях Леніна, Радянська,
Павлова, Спортивна, в селі Чернецькому;

- проведено озеленення зазначених вулиць
та населеного пункту. Починаючи з 2007 року
щорічно висаджується близько 400 дерев і
кущів. У поточному році закладено  два

яблуневі садки, вже зеленіють молоді деревця
берізок, каштанів, липок, кленів. Саджанці
надають ДП «Лебединський лісгосп», яблуні
придбані за рахунок громади та благодійного
фонду «Благовіст», з яким тісно співпрацюємо;

- відновлено  вуличне освітлення. На
сьогодні вже працює 4 лінії, до кінця року
плануємо ввести ще одну.
Головною проблемою залишається

утилізація твердих побутових відходів. Хоча й
визначені місця для  їх розміщення, але
доводиться кожного  року ліквідовувати
стихійні сміттєзвалища та постійно вести
роз’яснення серед населення. Тому плануємо,
використовуючи екологічні кошти, зробити
проект сміттєзвалища та проводити траншейне
захоронення твердих побутових відходів.
Велику увагу приділяємо  утриманню

об’єктів соціальної сфери та зміцненню її
матеріально-технічної бази . Зокрема,
капітально  відремонтували приміщення
Куличанського  фельдшерського  пункту,
частково – лікарняної амбулаторії, за рахунок
громадських коштів придбали
електрокардіограф, щорічно виділяються
підприємствами кошти для придбання вакцини
– туберкуліну, в цьому році закупили покриття
для підлоги (лінолеум). Проблемою охорони
здоров’я залишається відсутність автомобіля
медичної допомоги. А наша ж амбулаторія
обслуговує населення трьох сільських рад,
приблизно 4 тисячі людей.
Дошкільний навчальний заклад «Зірочка»

знаходиться на балансі сільської ради. Для цієї

Роботою Будильського
експериментального заводу цікавляться не
лише керівники села і району, а й депутати
обласної ради, перший заступник голови

облдержадміністрації
Віктор Чернявський та голова

облспоживспілки   Магомед Галаєв.
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установи вдалося придбати водонагрівач,
холодильник, пральну машину, посуд, білизну,
зробити ремонт водопроводу протяжністю 180
метрів, замінити троє вхідних дверей.
Дитячий садок, який розрахований на 30

чоловік (дві групи), обслуговує 45 дітей.
Враховуючи, що середня народжуваність
щорічно становить 18-20 малюків, виникає
нагальна потреба щодо відкриття другого
дитсадка. На баланс сільської ради в 2010 році
від ДП «Будильський експериментальний
завод» прийнято двоповерхове приміщення
дитячого садка, яке простоювало десять років.
Але коштів для його ремонту поки що немає.
Та є надія, що роботу цього закладу спільними
зусиллями нам все-таки вдасться відновити.
Будильська ЗОШ є найбільшою в районі. В

ній навчається 170 дітей. Сільська рада працює
в постійному контакті з педагогічним
колективом,  забезпечує координацію
допомоги. Як досягнення, придбано шкільний
автобус, відремонтовано дорогу біля школи.
Потребу населення  в культурному

обслуговуванні забезпечують бібліотека та
сільський Будинок культури. Проводяться
культурно-мистецькі заходи: концерти, вечори
відпочинку, виставки народних умільців.
Працюють гуртки  вокального  співу,
хореографічний . До  участі в художній
самодіяльності залучаються школярі,
працівники сільгосппідприємств. Вагоме
значення в цій справі має і власний приклад
сільського голови, заступників керівників
підприємств, депутатів районної ради. Наші
самодіяльні артисти – постійні учасники
районних та обласних   заходів, де займають
призові місця.                                                       

Сільський голова використовує кожну
можливість, щоб зустрітися з

ветеранами.

Придбано музичне обладнання, костюми. За
рахунок сільського бюджету здійснено ремонт
покрівлі Будинку культури на суму 30,661 тис.
грн. За рахунок коштів орендної плати,
проведено  косметичний ремонт окремих
приміщень СБК, пофарбовано зовні вікна,
зроблено вхідні східці, пандус, замінено вхідні
двері на нові.
Проблемою соціальної сфери вважаємо

переведення закладів освіти і культури на
автономне опалення, оскільки існуюча система
опалення в зв’язку з підвищенням ціни на газ
на сьогодні не ефективна.
Намагаємося в належному стані утримувати

та щорічно проводити ремонт пам’ятників у
селах Куличка, Селище та Меморіалу Слави в
Будилці. Для цього залучаємо спонсорські
кошти.
Велику увагу депутатський корпус, педагоги

приділяють розвитку фізкультури та спорту.
При загальноосвітній школі працюють
відповідні гуртки. Сільська футбольна команда
– постійний учасник розіграшу кубка району,
де займала перше та призові місця.
Окремо хочеться сказати про колектив

сільської ради. Адже від його професійності,
вміння працювати значною мірою залежить
ефективність роботи  всього  органу
самоврядування. В цьому плані нам повезло.
Молоді, але вже досвідчені секретар сільської
ради, головний бухгалтер, спеціаліст-
землевпорядник успішно справляються із
своїми обов’язками.  При  чому, їхні
навантаження не порівняти з роботою інших
сільських рад, де в 2-4 рази менша кількість
населення. Тому я вважаю: проведення
адміністративної реформи, яку ініціював
Президент України Віктор Янукович,  є
своєчасним і доцільним.
Переконаний: у нас є всі можливості

забезпечити сталий соціально-економічний
розвиток сільської територіальної громади,
успішно виконати поставлені перед місцевим
самоврядуванням завдання. Але для цього
потрібно докласти чимало зусиль, щоб  
ефективно працювали підприємства, які
наповнюють бюджет, були зайняті постійною
роботою люди, надійно діяли   соціально-
економічні угоди про співробітництво.
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УСПІХ   БУДЬ-ЯКОЇ   СПРАВИ   ЗАЛЕЖИТЬ   ВІД 
СПІВПРАЦІ   ВЛАДИ   І   ГРОМАДИ

Держава почи-
нається з кожної
конкретної люди-
ни, а успішна дер-
жава – з об’єднань
людей, спромож-
них разом вирішу-
вати спільні проб-
леми. Активні, ефек-
тивно діючі тери-
торіальні громади
є   запорукою роз-
витку нашої дер-
жави. Розуміючи
це, керівництво

району проводить політику всебічного
сприяння громадам у вирішенні їх проблем.
З цією метою голова районної ради Сергій

Хоронько  та голова районної державної
адміністрації Віктор Сєрік допомагають
Дібрівській  громаді вчитись  ефективно
використовувати власні ресурси, працювати
над залученням зовнішніх ресурсів. Але
досягти якісного успіху в справі розвитку
територіальних громад неможливо  без
зацікавленості самої громади. Відразу постає
питання – чи готові жителі консолідуватись,
спільно  працювати над розвитком своєї
території, вирішувати наболілі проблеми і
брати на себе частку громадської
відповідальності? Чи не стане на заваді
історично сформований менталітет українця
«моя хата скраю»? У громади повинно
«дозріти» бажання поліпшити своє життя.
Жителі   Дібрівської   сільської   ради 

зрозуміли,   що   успіх   будь-якої   справи 
залежить   від   співпраці   влади   і   громади.
Виконавчий   комітет   та   депутати   вирішили
продемонструвати, що спроможні вирішувати
багато проблем, які є в населених пунктах
сільської ради, самотужки.
На території Дібрівської сільської   ради –

шість населених пунктів. У них проживає   989
чоловік.

Петро ПАНЧЕНКО, Дібрівський сільський голова Роменського району.

У 2011 році сільською радою спільно з
місцевими жителями виконано великий обсяг
роботи в питанні соціального  розвитку 
населених пунктів. На початку року Дібрівську
загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів було 
реорганізовано    в   навчально-виховний
комплекс. Сільська   влада озвучила   проблему 
голові   районної   державної   адміністрації 
Віктору   Сєріку,   який   вирішив   допомогти 
не   словом,   а   ділом,   і   з   районного 
бюджету   було   виділено   40 тис. гривень.
Ремонтні   роботи   провели     працівники 
школи   та   батьки, інвестиційна компанія, що
здійснює свою діяльність на цій території, –
СТОВ   “Дружба-Нова”. Вона закупила необхідне
обладнання   і вже  в  січн і приміщення
навчального   закладу   наповнилося   радісним 
щебетом   дошкільнят.   Батьки   і   дітлахи 

Петро   Панченко,
Дібрівський сільський

голова.

Факел природного газу
в селі Діброві запалив депутат обласної
ради, голова облдержадміністрації

Юрій Чмирь.
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були   раді увазі гостей,   які   привезли   на 
відкриття   чимало   подарунків - пилосос, 
пральну   машину, домашній кінотеатр.

 На   сесії сільської   ради   постало  
питання   про   необхідність   газифікації 
населених   пунктів. Люди   підтримали, 
створили   кооператив,   зібрали кошти і 
робота   закипіла.   З   районного   бюджету 
на   підвідні   газопроводи     було   виділено 
600 тис. грн., 90   тис.   грн.   виділила   сільська 
рада,   і   ось   уже   в   99   оселях   селища 
Діброва, сіл   Володимирівка   та   Дзеркалька 
гріє   душі   голубий    вогник. Всього  
газифіковано   151 господарство.
Одним з найбільш актуальних питань для

сільських жителів є забезпечення якісною
питною водою. З метою вирішення цієї
проблеми сільська рада вирішила взяти   на 
утримання   безгоспний   водопровід
протяжністю 6,8 км. Нині   ним користуються
Дібрівський НВК та жителі 67   будинків.
Медичне обслуговування на селі нині

переживає процес реформування. Мешканці
сіл повинні отримувати ту саму першочергову
медичну допомогу, як і кожний житель міста.
Для того, щоб не виникало необхідності людям
похилого віку для проходження простих
процедур долати по декілька кілометрів до
районного центру, на території сільської ради
діють 5 фельдшерських пунктів – у Діброві, 
Дзеркальці, Володимирівці, Хрещатику,
Косарівщані.
Центром дозвілля   є   Дібрівський будинок

З нагоди підведення до села газопроводу до
Діброви прибули керівники не лише району

та міста, а й області.

культури.   В   ньому   співали “Посульські
козаки” і київський   ансамбль   “Україночка”. 
Але   господарем   сцени   більше   30   років 
є   вокальний   ансамбль “Дібрівчанка”, який 
постійно   знаходиться   в   центрі   уваги 
глядачів   на   кожному   сільському   святі.
Сільська рада тісно і системно співпрацює

з міськрайонним центром зайнятості, що
постійно  надає допомогу у   вирішенні
проблеми зайнятості населення. На
організацію і проведення оплачуваних
громадських робіт   сільською радою було
використано в 2011 році 13 тис. гривень. За 10
місяців 2011 року на оплачуваних громадських
роботах на території сільської ради були задіяні
20 безробітних.
Багато  робіт виконується за рахунок

соціальних угод з інвесторами, що працюють
на території сільської ради, – встановлено
вуличне освітлення, прибираються дороги,
вулиці сіл, здійснюються заходи з благоустрою
населених пунктів.
Досвід дібрівчан демонструє, що

розширення прав  і можливостей
територіальних громад дозволяє їм
використовувати колективну силу, щоб
допомогти собі власними можливостями. Тим
більше, коли органи державної влади та
місцевого  самоврядування Роменського
району, як партнери, надають все більше
підтримки ініціативам місцевих громад.
Найголовніше, що  громада об’єднується
довкола вирішення спільних проблем. Люди
стають більш ініціативними, не чекають
вказівок, а разом з владою планують свій
розвиток і свою діяльність.

 

 
 

Фрагмент зі свята Івана Купала.
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«... ХОЧЕТЬСЯ, ЩОБ ЖИЛО СЕЛО»

Рішенням сесії Великописарівської
районної ради  шостого скликання від
23.11.2010 року була утворена постійна
планово-бюджетна та з питань управління
комунальною власністю комісія райради. До
її складу ввійшли депутати, які мають
великий досвід, фахову підготовку, обізнані
з питаннями  соціально-економічного
розвитку територіальних громад району.
Головою постійної комісії обраний депутат
Микола Іванович Бантов, керівник ТОВ
сільськогосподарської науково-виробничої
агрофірми „Мрія” та фермерського
господарства „Бантов”.
Доля надала мені можливість

познайомитися з сотнями людей різних
професій та уподобань. Це неправда, коли
говорять, що в житті можна зробити лише одну
велику справу. Треба просто повірити в себе.
Мене в  цьому ще раз переконав  своїм
прикладом саме Микола Іванович Бантов.
Очолювані ним господарства знані не лише в
районі, а й в області. Виробничі та соціальні
показники свідчать: „Мрія” і „Бантов” не
випадкові, а закономірні лідери аграрної галузі.
Обробляється 1154 га землі, працюють 64
чоловіки, середньооблікова   заробітна плата
на одного – 1800 гривень. Урожайність за 2011
рік склала: озимої пшениці 49 ц/га, жита – 51,
ячменю – 45. Сіють у господарстві гречку,
просо, не забувають і про ріпак, хоча він і
трудомісткий у вирощуванні. Не залишають
поза увагою й таку культуру, як цукрові буряки
(отримано по 300 ц/га). Свого часу тут взяли
курс на оновлення машинно-тракторного
парку і багато нової техніки вдалося придбати,
хоча це зовсім було нелегко – кредити для
сільгоспвиробників ніколи не були дешевими.
У господарствах, які працюють успішно, –

особлива енергетика, свій чіткий, злагоджений
робочий ритм, панує атмосфера ефективної
роботи і в полі, і в цеху з переробки зерна на
борошно, і в бухгалтерії. Як тільки потрапляєш
на територію господарства „Мрія”, пригадуєш,
як казали в давнину: „Всякий двір хазяйським
оком тримається”. Все тут по-хазяйськи:

Ольга ГЛУБОКА, заступник голови Великописарівської районної ради.
Народилася на Луганщині, закінчила філологічний факультет Сумського

державного педагогічного інституту ім. А.С.Макаренка. Працює в органах
виконавчої влади та місцевого самоврядування понад 25 років.

обладнана, ошатна територія  офісу,
впорядкована будівля, робочі кабінети, в
господарському порядку техніка. Прикрасою
території є різноманітні квіти та ще висаджено
більше 100 кущів троянд.
Поспілкуєшся з Миколою Івановичем і

зрозумієш, що дрібниць у житті не буває. Для
нього стало неписаним правилом щороку
надавати селам  Ямне і Спірне вагому
матеріальну допомогу на вирішення багатьох
питань життєдіяльності територіальної
громади. Причому, робить це без жодного
примусу, а з усвідомленням такої потреби і
необхідності. Господарства „Мрія”, „Бантов”
віддали на потреби села близько 370000
гривень.
За  ці кошти зроблений  ремонт 3-

кілометрової дороги Ямне – Копійки,
посаджено 1 гектар садів, проведені роботи з
благоустрою кринички, території с. Спірне,
території Ямненської Свято-Покровської

Микола Бантов – голова постійної комісії
районної ради, керівник ТОВ

сільськогосподарської науково-виробничої
агрофірми „Мрія” та фермерського

господарства „Бантов”.
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церкви, була надана допомога Ямненській
школі, сільським амбулаторіям,   підведений
газ до церкви, придбана і привезена дзвіниця
для храму.
Є у селі Ямному футбольна команда.

Спонсором її виступає ТОВ „Мрія”. За його
кошти було придбано спортивну форму, на
змагання футболісти отримують фінансову
підтримку.
Традиційно  Микола Іванович  надає

допомогу і для проведення випускних вечорів
у школі, вручає подарунки першокласникам у
День знань, забезпечує продуктами на рік
(борошно, олія, крупа) їдальню місцевої
школи.
На моє запитання, що спонукає цього

чоловіка, крім своєї основної роботи,
займатися і такими меценатськими справами,

він, посміхаючись, каже: „Хочеться, щоб жило
село, його традиції, щоб люди пам’ятали
славних земляків, які творили історію нашого
краю, знали, де наші прадіди боролися,
проливали кров. Хочеться, щоб ми їх не
розчаровували і щоб наші діти не
розчарувалися в нас”.
Селу – 333 роки. Люди, історія рідного

краю, його природа для Бантова важливіше за
все. Тому і взявся він за видавництво книги
„Село Ямное. История. Предисловие”. І книга
вийшла.

- Задум був, щоб подарувати односельцям,
особливо дітям книгу, прочитавши яку, вони
пишалися б історією свого села, своїми
прадідами, намагалися б зберегти старі
споруди, які ще уціліли, – ділиться Микола
Бантов. – Можливо, треба трішки підрихтувати
і нехай стоять для дітей і внуків, нагадують,
як жили діди і прадіди.

  Наче нічого особливого в цих словах, але
все одно видалися вони якимись не буденними,
а урочистими, просвітленими. І хто знає,
можливо, через 50 чи 100 років хтось із жителів
чи гостей села так само скаже і про будівлі,
споруджені в роки „Мрії”.
Люди обирають Миколу Івановича

депутатом районної ради не вперше, бо вірять:
пообіцяє – зробить, зможе відстояти інтереси
ямненської територіальної громади, бо в нього
до всього є діло.
Він відбувся як особистість, але сповнений

бажанням, мрією змінювати світ на краще,
цьому навчає старшого сина Романа, який
закінчив інститут і працює разом з батьком,
молодшу дочку Анжелу, яка є студенткою 1
курсу Української академії банківської справи.
Тож хай щедрою буде його  нива, діти –
вдячними, родина – при здоров’ї, колеги –
відповідальними.

 

Обкладинка книги „Село Ямное. История.
Предисловие”.

ЧИСТА ВОДА – ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я

Проблема якості   питної води настільки
нагальна, що влада повинна вживати
термінові заходи, не зволікаючи. Таке
завдання постало перед керівництвом
Кролевецького району кілька років тому. Було
надіслано     звернення   до очільників 
області,   а також до сільських голів з
проханням зробити все можливе, щоб
знайти  кошти на співфінансування
програми „Сільська криниця”. Мета
програми –   очищення,   дезінфекція та

Світлана ТЯГНИРЯДНО

ремонт  надбудов сільських  криниць  і
колодязів.
Нині   на Сумщині майже 800   криниць, які

не можуть використовуватися через низьку
якість води. На них повинні бути встановлені
таблички «Воду не використовувати для
пиття». Аби таких табличок не більшало,
програмою «Сільська криниця» й передбачене
реальне фінансування.   
У Кролевецькому районі програма
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«Сільська криниця» діє з 2008 року. Вона
розрахована   на період до 2015 року.   Так, у
2009 році на її виконання було затверджено
фінансування в сумі 135,2 тис. грн., у тому
числі 50% з обласного бюджету; 25% – з
районного; 25% – із сільського. Програмою
було охоплено 13 сільських рад. За зазначений
період виконані роботи з очищення,
дезінфекції 106 колодязів, 7 з них
відремонтовано та впорядковано.
У 2011 році було продовжено виконання

програми „Сільська криниця”. З   обласного
бюджету для Кролевецького району виділено
50 тисяч гривень. Активну участь у втіленні
даної програми взяли 14 сільських рад, а саме:
Бистрицька,  Гречкинська , Грузчанська,
Добротівська, Ленінська, Литвиновицька,
Майорівська , Обтівська,  Тулиголівська,
Червоноранківська, Мутинська, Камінська,
Реутинська та Дубовицька. На території цих
сільських рад було впорядковано і очищено 55

колодязів громадського  користування на
загальну суму близько 57 тис. грн.
Це яскравий результат реалізації програми

«Сільська криниця». Спільна думка всіх:
справа, яка розпочата кілька років тому,
потрібна. Незважаючи на те, що в сільській
місцевості діє централізоване водопостачання,
що багато хто в своїх приватних господарствах
зробив свердловини, колодязь є і буде завжди
потрібним. Кожен знає, що   згадані системи
водопостачання нерідко дають збої,   тоді 
люди  й згадують про чисту колодязну воду. З
колодязів, які вже пройшли очищення та
впорядковані, сьогодні   беруть воду не одиниці
– цілі вулиці. А такий,  як,  скажімо , в
Реутинцях,   стоїть при дорозі. Зупиняються
біля нього і водії, і прохожі. Так в Україні   було
здавна, що подорожній міг зупинитися і 
напитися води.   

Про те, як проходили роботи по втіленню
програми, розповіли Червоноранківський,
Реутинський, Грузчанський, Тулиголівський,
Буйвалівський сільські голови. Це ті сільські
ради, де на сьогодні роботи організовані і
проведені найкраще.  Деякі колодязі не
впорядковувалися по 20 і більше років.
Жителям самотужки виконати необхідні
роботи, зрозуміло, не під   силу.   А завдяки
співфінансуванню проблема вирішується. 
Окремі сільські ради   залучали не лише власні
кошти, а й спонсорські.
Очищення здійснювало  підприємство

Сумського облсількомунгоспу з допомогою
механізованого обладнання ОШК-80.   Дане 
підприємство здатне виконувати роботи з
очищення та благоустрою, справа – за
фінансуванням і доброю волею громад
покращувати якість води, яку споживає.
На зробленому влада Кролевецького району

не буде зупинятися, а й надалі братиме активну
участь у реалізації програми „Сільська
криниця”. Адже всім добре відомо, що якісна
питна вода – це запорука здоров’я.

 

 

 

Очищення та впорядкування сільських
колодязів триває.

Такий вигляд мають колодязі сьогодні в
Кролевецькому районі.

Чиста вода в очищених колодязях.
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Проблеми житлово-комунального
господарства давно вже набили оскому.
Однак з кожним роком вони, здається, лише
поглиблюються.  Реформування ЖКГ
проходить складно, його темпи залишають
бажати кращого. За останній рік у Шостці
зроблено чимало для зміни на краще ситуації
в цій сфері. Багато в чому це пов’язано з
принциповою позицією депутатського
корпусу і міського голови.

 - Ще під час передвиборної кампанії до нас
зверталося багато городян зі скаргами на
обслуговування ЖКО. В основному це були
літні люди, які справно оплачують житлово-
комунальні послуги, - розповідає депутат
міськради, голова постійної комісії з питань
промисловості, будівництва, комунального
господарства, транспорту, зв’язку та земельних
ресурсів Ірина Шилова. - Люди скаржилися не
лише на те, що протікає покрівля, у будинках
зношені комунікації, жахливі під’їзди, а й на
ставлення з боку працівників ЖКО. Тому
невипадково ми в першу чергу звернули
пильну увагу на підприємства, що
обслуговують житловий фонд.
За словами Ірини Володимирівни, депутати

працювали, як одна згуртована команда. Була
проаналізована фінансово-господарська
діяльність міських ЖКО, виявлені недоліки,
шляхи їх виправлення. «Ми зрушили питання
з мертвої точки», - говорить депутат. Роботі
житлово-комунальних організацій були
присвячені засідання постійних комісій, на які
запрошувалися керівники цих підприємств.
З’ясувався такий факт: розмови про те, що

населення не оплачує послуг ЖКО,   не
відповідають дійсності. Проплати складають
90-98 відсотків. Депутати виявили серйозний
перекіс у фінансовій діяльності – від 70 до 90%
надходжень житлово-комунальні організації
витрачали на заробітну плату, причому,
зарплати їхніх керівників були значно вищими,
ніж у простих працівників. Ірина Шилова
вважає неприпустимою ситуацію, коли ЖКО
існують тільки для того, щоб виплачувати
заробітну плату. Також  абсолютно
неприйнятно, коли, приміром, на 60 чоловік
персоналу припадає чотири бухгалтери і один

ТУРБОТА ДЕПУТАТІВ:
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА

МАЮТЬ ПРАЦЮВАТИ РЕНТАБЕЛЬНО

Роман РИБАК, журналіст шосткинської міськрайонної газети «Полісся».

економіст. У той же час депутати прийшли до
висновку:   рентабельно можуть працювати
житлово-комунальні організації, які
обслуговують близько 200 тис. кв. метрів
житла.
Протягом поточного року відбулися два

конкурси з обслуговування житлового фонду
та прибудинкової території.  До  речі, у
конкурсній комісії вперше було  широке
представництво депутатів (до неї увійшли
відразу 6 народних обранців).   Міська влада
прийшла до висновку, що необхідно зменшити
кількість ЖКО. Була визначена мета: надавати
послуги населенню повинні тільки кращі з
них. У результаті оптимізації з 11 підприємств
залишилося 7 (плюс відомча ЖКО казенного
заводу «Імпульс», яка не брала участь у
конкурсі). Через півроку депутати знову
проаналізують їх роботу. Важливо , що
передбачена процедура дострокового
розірвання договору, якщо якесь із житлово-
комунальних підприємств не буде справлятися
зі своїми функціями.
За словами Ірини Шилової, можливо, з

часом у Шостці скористаються досвідом
обласного  центру, де створено  єдине
комунальне підприємство, яке обслуговує
житловий фонд. Воно укладає договори зі
спеціалізованими фірмами, які здійснюють
певні види робіт. «Якщо в Сумах це вийде,
використаємо їх досвід у нашому місті», –
пропонує депутат міськради. Ірина Шилова
дуже сподівається, що зміни в житлово-
комунальній сфері мешканці міста відчують
уже в найближчі півроку.
Високу оцінку зусиллям депутатського

корпусу у вирішенні проблем ЖКГ дає
заступник міського голови з комунальних
питань Віктор Пустовіт. Він підкреслив, що
саме за ініціативою депутатів міськради нового
скликання та міського голови   був проведений
конкурс з обслуговування житлового фонду.
«Між виконкомом і народними обранцями є
повне взаєморозуміння. Ми налаштовані
домогтися позитивних змін у житлово-
комунальній сфері», – переконаний заступник
міського голови.
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На 2011-2012 роки Сумська міська рада для
депутатів міськради запланувала серію
навчальних  семінарів.  Два  з них вже
відбулися (в липні та листопаді), організовані
представництвом Міжнародного респуб-
ліканського інституту (IRI) за підтримки
сумського аналітичного “Центру до-
сліджень регіональної політики”.
Ідея провести навчання для депутатів

виникла  кілька місяців тому, коли
представники Міжнародного республіканського
інституту зустрічались з міським головою
Геннадієм Мінаєвим. Саме тоді й домовились
провести для депутатів, яких вперше обрали
до міської ради, серію семінарів, що допомогли
б їм вирішувати питання життєдіяльності
міста.
Міжнародний республіканський інститут

працює в Україні з 1994 року. Протягом цього
періоду неодноразово  презентував
різноманітні проекти і програми, але цей
проект новий і розрахований на депутатів
місцевих рад. «Починаючи з 2000 року і
протягом останніх 11 років ми проводили такі
семінари в 15 областях України, де навчали
депутатів районних, міських та обласних рад»,

ДЕПУТАТИ НАВЧАЮТЬСЯ ВИКОНУВАТИ
ПЕРЕДВИБОРЧІ ОБІЦЯНКИ

Олександр ХОРУЖЕНКО, депутат Сумської міської ради (фракція «Рідне місто»),
директор Центру досліджень регіональної політики.

– наголосив виконуючий обов’язки директора
інституту Майкл Дракмен.
Аналогічні семінари  вже  пройшли  в

Донецькій,  Луганській , Харківській,
Тернопільській  та Івано-Франківській
областях. Додамо, що в останнє в Сумах
семінари для депутатів проводили майже шість
років тому.
За словами Майкла Дракмена, нова серія

семінарів про обов’язки депутатів, бюджетний
процес та про те, як контактувати з громадами,
та багато інших тем, пов’язаних із організацією
і особливістю місцевого самоврядування,
розрахована на групу з 25 депутатів і триватиме
півтора року. По звершенню спеціального
курсу народні обранці отримають відповідні
сертифікати.
На мою думку, цей курс лекцій та тренінгів

має навчити новообраних депутатів завжди
виконувати свої передвиборчі обіцянки.
Для того, аби відстежити результативність

семінарів, організатори планують застосувати
новий підхід до оцінювання. «Ми будемо
проводити невеличкі тестування для всіх
бажаючих депутатів-добровольців, аби
перевірити ефективність навчання», - зазначив
пан Дракмен. Він також повідомив про те, що
подібні програми протягом двох років успішно
реалізовуватимуться одночасно, окрім нашого,
в чотирьох українських містах: Кам’янець-
Подільську, Тернополі, Івано-Франківську та
Луцьку.
Тренерами семінару були: Олександр

Солонтай – експерт Інституту політичної
освіти, депутат Закарпатської обласної ради 5-
го скликання, Ужгородської міської ради 4-го
скликання, Любов Майборода – депутат
Черкаської обласної ради чотирьох скликань
та Михайло Сеничак – депутат Чернівецької
обласної ради 5-го скликання.
Окрім тестів та теорії, депутати творчо

підійшли до практичних завдань, таких, як
написання програми для представлення на
сесії міської ради, написання проекту рішення
сесії міської ради, формування бюджетного
запиту.

Олександр Хоруженко, депутат Сумської
міської ради, директор Центру досліджень

регіональної політики.
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Ми попросили поділитись враженнями
учасників семінару депутатів міської ради:
Тетяна Журба (фракція “Рідне місто”):
Цікаво. Це навчання дозволяє отримати

інформацію про різний досвід прийняття
рішень, який є у депутатів інших міст України.
Відповідно це дає нам з колегами можливість
дискутувати та допомагає виробити свою
стратегію. Ще раз переконуюсь у тому,
наскільки важливим є юридичний супровід
рішень міської ради та правова допомога
громадянам. Такі зустрічі – можливість
підвищити правову культуру депутатів.
Ігор Перепека (фракція Партії регіонів):
Мені, вперше обраному депутату міської

ради, семінар дав можливість отримати новий
цікавий досвід, що полягає насамперед у
вивченні механізму підготовки депутатами
проектів рішень, програм та з інших питань.
Вражає великий досвід доповідачів. Приємно,
що є такі люди, які готові поділитися знаннями.
Як учасник першого та другого етапу, я із

задоволенням візьму участь у наступному
модулі. Вважаю, що потрібно більше таких
навчань.
Любов Ніконорова (фракція ВО

“Батьківщина”) :
Семінари такого високого рівня дають змогу

підвищити правову грамотність депутатів
міської ради та ознайомитись з останніми
досягненнями у сфері місцевого
самоврядування у різних регіонах України та
державах Західної Європи. Доповіді тренерів-
викладачів Олександра Солонтая та Любові
Майбороди були надзвичайно  цікавими.
Важливо , що  учасники зустрічі,  окрім
змістовних лекцій, брали безпосередню участь
в ігрових тренінгах, дискусіях, створенні

порівняльних аналізів ситуацій та оформленні
необхідної документації.
Андрій Сокура (фракція “Рідне місто”):
Впевнений, що  знання, набуті у ході

семінару, знайдуть своє відображення у
практичній діяльності нашого депутатського
корпусу. Доступна форма  викладання
дозволила вникнути в кожне порушуване
питання. Досвід та рівень викладачів були на
висоті. Так як викладачі люди компетентні і
самі є депутатами не одного скликання,
отримана інформація є цінною і потрібною,
особливо для тих депутатів, для яких це
скликання є першим.
Юрій Перепека (фракція Партії

регіонів):
Як депутату організувати свою роботу? Як

працювати зі складними зверненнями
громадян? Відповідь на ці запитання я отримав
з вуст досвідченого тренера, депутата кількох
скликань Любові Майбороди із Черкас.
Вважаю, що  кожному потрібно
вдосконалюватись, у цьому допомагає
навчання.
Такі знання корисні. Депутати можуть

зрозуміти саму суть роботи та усвідомити
навіщо вони взагалі потрібні у міській раді.
Міжнародний республіканський інститут
конденсує усі світові знання демократичних
засад, а їх викладення під час семінару,
дозволяє прискорити еволюційні процеси на
місцях.

 Найбільш цікавими й корисними лекціями
із останнього 2 навчального модулю стали:
Депутатська приймальня: організація

роботи приймальні, робота зі складними
зверненнями, юридичний супровід та правова
допомога громадянам.
Реалізація закону про доступ до публічної

інформації: організація роботи з публічною
інформацією, забезпечення активного та
пасивного  доступу до  інформації, зміна
регламентних та інших документів місцевої
ради.
Бюджет та його формування на 2012 рік:

логіка бюджетних видатків, процес складання,
розгляду, затвердження, виконання місцевого
бюджету, допомога в залученні коштів донорів
для  громади , ефективне управління
комунальним майном як запорука наповнення
бюджету.
Організація роботи команди депутата:

помічники-консультанти депутатів місцевих
рад, взаємодія з партійною організацією, облік,
документація, звітування та інформування про
депутатську діяльність, робота з виборцями.

 

Депутати Сумської міської ради активно
працюють на кожному   семінарському

занятті.
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УСПІХИ Є, ХОЧ ПРОБЛЕМ І ВИСТАЧАЄ
Ольга СПОРИШ, депутат Путивльської районної ради.

Село Зінове – центр Зінівської сільської
ради в Путивльському районі . Воно
розкинулося на березі річки Сейм за 13
кілометрів від райцентру та за 8 кілометрів
від залізничної станції «Путивль» у
м. Буринь. Мальовничі краєвиди завжди
приваблювали туристів з усього колишнього
Радянського Союзу.  Саме географічне
розташування села, через яке проходить
автошлях державного значення, зробило
його зручним для гостей та  місцевих
мешканців. Автобуси , маршрутки
проходять у всіх напрямках з інтервалом 15-
20 хвилин, як у великому місті.  Тому,
порожніх будинків, як в інших селах, немає,
а охочих придбати їх під проживання чи
дачу вистачає. Полюбилося село й красивим
білим лелекам. У народі кажуть: де багато
лелек, там живуть щасливі та добрі люди.
Ще за радянських часів село Зінове – ворота

Путивльського району. Тому вимоги до його
зовнішнього вигляду завжди були високими.
Поетеса із Охтирки, член спілки письменників
України, Ніна Багата, проїжджаючи Зінове,
була зачарована його красою та охайністю.
Чисті заквітчані оселі зустрічають привітно
кожного, хто потрапляє до села.
До складу Зінівської сільської ради входить

дев’ять  населених пунктів: Пересипки,
Харівка, Білогалиця, Щекіне, Курдюмове,
Сонцеве, Пішкове, Латишівка, які рівномірно
розташовані вздовж автошляху Суми – Глухів
по обидва його боки. Віддаленість населених
пунктів дещо ускладнює роботу сільської ради
в життєзабезпеченні його населення.
Сільська рада має широку інфраструктуру

надання соціальних послуг. Працює Зінівський
НВК з дитячим садочком «Дзвіночки», які

        Кращих сіл я, здається не знаю,
Краєвидів не бачу таких,

Бо, Зінове, краса твого краю
Зачарує з дитинства навік.

Олена Панченко,
вчитель української мови Зінівської НВК

відвідують  43 учні та 24 дошкільнят.
Фельдшерсько-акушерський пункт обслуговує
не тільки мешканців села Зінове, а й всіх
населених пунктів сільради. Функціонують
Будинок культури з бібліотекою, відділення
зв’язку, дільничний ветеринарний пункт з
аптекою. Працює філія Сумської дорожньо-
експлуатаційної дільниці.

  При Будинку культури створені колективи
художньої самодіяльності: жіночий вокальний
ансамбль «Лелеченька», фольклорний
ансамбль «Барвінок». У сільських концертах
беруть участь всі покоління: від вихованців
дитячого садочка до шанованих пенсіонерів.
Колективи художньої самодіяльності СБК та
НВК завжди  беруть участь у районних
культурно-масових заходах. Для молоді в
Зіновому створюються благодатні умови. В
Будинку культури проходять дискотеки, вечори
більярду, працює бібліотека , при якій
засновано клуб «Господарочка». На території
села розташовані магазин-кафе «Аіст», яке
надає свої послуги для селян у проведенні
ювілеїв, весіль, похорон та інше.  В
найближчому майбутньому сільською радою
планується встановити у бібліотеці комп’ютер
з підключенням до мережі Інтернет.

Поліпшення якості питної води –
одне з найголовніших завдань

сільського голови.
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Територія сільської ради складає   4028  
гектарів, з яких майже 1850 – орна земля. Вся
вона використовується за цільовим
призначенням.
Сільською радою з орендарями землі: ПП

«Карла Маркса-2», ТОВ «Радосинь», ФГ
«Рожнов М.І.», ФГ «Колос», ФГ «Промінь»,
ССК «Ярославна» – укладено  угоди на
соціально-економічне співробітництво. Це
дозволяє вирішувати невідкладні питання з
утримання в належному стані об’єктів
соціальної сфери, благоустрою населених
пунктів. Завдяки цій фінансовій допомозі
приводяться в належний стан кладовища,
ремонтуються шахтові колодязі, пам’ятники
загиблим воїнам-землякам і таке інше.
Депутати сільської ради та члени виконкому,

так би мовити ,«закріплені» за віддаленими
населеними пунктами, де надають дієву
допомогу населенню. Депутат Микола Рожнов
господарює та допомагає в селах Пішкове,
Латишівка, Сонцеве; Олександр Ховрич –
Харівка, Зінове, Пересипки; Олена Хобленко
– Білогалиця, Курдюмове, Щекіне.
Більше десяти років очолює Зінівську

сільську раду Олександр Лисенко, якого
чотири скликання поспіль громада обирає
сільським головою.  За  час роботи на
відповідальній посаді він проявив себе умілим
та сумлінним керівником , енергійним  і
талановитим організатором, кредо якого –
служити волі громади. Половина села Зінове
газифіковано ще в 1995 році. З обранням
сільським головою Олександра   Дмитровича,
в січні 2001 року, повна газифікація села була
завершена протягом двох років. І до тепер
активно проводиться робота з газифікації
інших населених пунктів сільської ради:

підведений газ до Білогалиці, підвідний
газопровід високого тиску до села Пересипки,
до кінця року планується підвести газопровід
середнього тиску до Харівки.
Особливу увагу голова, виконком сільської

ради приділяють поліпшенню якості питної
води. З цією метою проводиться робота з
встановлення декоративних коробів на
шахтових колодязях, очищення місцевого
водоймища «Хвощон», завдяки чого
відкрилися природні джерела, що сприятиме
збільшенню рівня води в колодязях. На ці цілі
з обласного бюджету було виділено 360 тисяч
гривень. Проводиться реконструкція водогону
села Зінове.
Але багато ще не вирішених питань: не

завершена реконструкція водогону в селі
Зінове, гостро  стоїть проблема нічного
освітлення населених пунктів, проведення по
селу Пересипки вуличних газопроводів,
опалення Будинку культури в зимовий період,
на що  необхідно  винайти  кошти, щоб
допомогти селянам. Над розв’язанням цих
проблем сьогодні і працюють сільська громада,
виконком, депутати всіх рівнів: сільські,
районні, обласні.
З досвіду знаю, що тільки тісна співпраця

всіх гілок влади, громадськості може
консолідувати наші зусилля і забезпечити
ефективне вирішення питань соціально-
економічного  розвитку територіальної
громади. Цей напрям роботи ми й визначили
нашим незмінним курсом на найближчу
перспективу.
Коли навесні йдеш вулицями рідного села

Зінове, чуєш тихий шелест молодого листя
берізок та вдихаєш в себе весняний аромат
вишневого квіту. Влітку захоплюєшся барвами
різноманітних квітів, а восени милуєшся
червоними китицями калини та стиглими
червонобокими яблуками. Попереду зима – час
відпочинку для природи, для людей. Але село
не буде відпочивати, воно буде жити своїм
буденним життям, прокидаючись під спів
півнів, перші промені сонця. Село повинне
жити, бо воно є частиною великої держави
України, яку ми всі дуже любимо, бо всі ми є її
діти.

 
 
     
 

У цьому Зінівському НВК навчається й
виховується сільська дітвора.
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АКТИВНА РОБОТА СІЛЬСЬКОЇ РАДИ – ЗАПОРУКА
ДОБРОБУТУ ГРОМАДИ

До складу Червонослобідської сільської
ради, що в Буринському районі, входять села
Червона Слобода, Дич та Чумакове. Загальна
кількість населення - 1792 особи.
Назва «Червона Слобода» походить від

красивої місцевості, адже село розміщене на
річці Чаша і тут знаходяться родючі землі,
красиві луки. Тому місцевість і називалась
«красна слобода», тобто  «красиве вільне
поселення».
Село Чумакове отримало таку назву через

те, що по цій місцевості проходив Чумацький
шлях. Назва села Дич - від великої кількості
дичини.
За  десять місяців  2011 року

Червонослобідською сільською радою
виконано план з надходження до місцевого
бюджету на 139,8 відсотка. Ці кошти дають
змогу вирішувати нагальні проблеми
соціально-економічного, культурного розвитку
територіальної громади.
На  сучасній території сільської ради

функціонує Червонослобідська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів, в якій навчається 105
учнів. Працює дошкільний навчальний заклад
«Малятко», у капітально відремонтованому
приміщенні якого у 2011 році відкрито другу

Олександр СКОБЕНКО, консультант організаційного відділу виконавчого
апарату Буринської районної ради.

Народився в селі Піски Буринського району. Закінчив Сумський державний
педагогічний університет імені А.С.Макаренка та Сумський інститут
післядипломної педагогічної освіти. В органах виконавчої влади та місцевого
самоврядування працює 3 роки.

групу. Зараз на вихованні у закладі перебуває
39 дітей.
У кожному селі є фельдшерський пункт.

Також на території сільради діє поштове
відділення, 10 магазинів, з яких 9 приватних,
вони повністю забезпечують потреби
населення.
Дозвілля селяни проводять у Дичанському

будинку культури та відновленому
Червонослобідському сільському клубі. До
послуг жителів – цікавий бібліотечний фонд.
На території сільської ради працюють також

2 автозаправні станції - «Суми Петрол»,
«Промгаз», а також базова станція мобільного
зв’язку, 8 водонапірних башт, водогін
протяжністю близько 20 км.
Село  Червона Слобода газифіковано

протягом 2004-2005 років, у 2006 році
підведено газ до с. Дич, у 2010 –   до с.
Чумакове.
У агропромисловому секторі працюють

приватне підприємство «Буринські аграрні
інвестиції», Буринська філія ПрАТ «Райз-
Максимко», фермерське господарство
«Жваве». Вся рілля знаходиться в обробітку.
За оренду землі, яка становить 3 відсотки від

Сільський голова Роман Кужель

Будівля сільської ради.
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вартості грошової оцінки ділянки, розрахунок
з населенням та сільською радою проведений
повністю. З цими підприємствами підписано
соціальні угоди на суму майже 88 тис. гривень.
Сільська рада на чолі з сільським головою

Романом Кужелем велику увагу приділяє
благоустрою населених пунктів та санітарному
утриманню території.
Так, у 2011 році проведені поточні ремонти

меморіалу загиблим воїнам, дорожнього
покриття по вулицях Сеймівська, 60 років
Жовтня, Новоселівська, Верзанська, Леніна, на
які завезено 450 тонн бою цегли. Повністю
приведено в належний санітарний стан всі 7
кладовищ, на одному з них встановлено 150

До Дня визволення Буринщини в
урочистій обстановці за участі голови
обласної ради Геннадія Михайленка
проведено перепоховання останків 18
воїнів, загиблих у роки Великої

Вітчизняної війни.

м. огорожі, локалізовано 6 сміттєзвалищ.
У дошкільному навчальному закладі

«Малятко» замінено вікна на енергозберігаючі
склопакети.  Здійснені ремонтні роботи
Дичанського  будинку культури,
Червонослобідського сільського клубу, для
якого  придбано нову музичну апаратуру.
Перекриті дахи спортивного залу та їдальні
Червонослобідської ЗОШ I-III ступенів.
Ведуться роботи з капітального ремонту мосту
через річку Чаша, які планується закінчити уже
в поточному році. Виготовлена технічна
документація на реконструкцію нічного
освітлення всіх населених пунктів
Червонослобідської сільської ради, по вулицях
Комунарська та  Загребельна вона вже
проведена.
До Дня визволення Буринщини в урочистій

обстановці за участі голови обласної ради
Геннадія Михайленка  проведено
перепоховання останків 18 воїнів, загиблих у
роки Великої Вітчизняної війни.
Така велика за обсягами, кропітка робота

апарату та  депутатського  корпусу
Червонослобідської сільради отримала не
тільки щиру подяку від громади, а і була
оцінена  районним керівництвом, яке
відзначило  раду І місцем на щорічному
районному конкурсі «Населений  пункт
найкращого  благоустрою та  підтримки
громадського порядку», а сільського голову -
Почесною грамотою районної державної
адміністрації та районної ради.

НАШ ОБЕРІГ – ПІДЛІСНІВКА
Любов ЧЕПУЛЬСЬКА, секретар Підліснівської сільської ради Сумського

району.
Народилася в с. Червоний Кут Підліснівської сільради. Закінчила Сумський

державний педагогічний університет. 7 років пропрацювала вчителем. З 2008
року трудиться в сільській раді.

                Підліснівка – село це веселкове,
Земля і ріки, й небеса.

Як літо зоряне, медове,
Це наша рідна батьківська земля.

Саме ці поетичні рядки  стали
життєвим кредом Підліснівського
сільського голови Наталії Козупиці, яка
народилася, виросла, закінчила школу і
почала трудову діяльність в рідному селі, в
рідному колгоспі.
За все свідоме життя вона жодного разу не

зрадила своїм принципам. У душі завжди
існувало бажання зробити щось добре для
своєї малої батьківщини. Вона вбачала це
«добре»   в допомозі   односельцям, у гарному
ставленні до людей. Але займаючи не керівну
посаду, неможливо зробити щось дійсно
вагоме. А тому вирішила: чого б їй це не
коштувало – здійснити свою мету. Мабуть, саме
завдяки великому бажанню і підтримці
односельців 18 листопада 2010 року вона
почала виконувати обов’язки сільського
голови.
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Депутатський корпус  Підліснівської
сільської ради шостого скликання налічує   20
депутатів. Всі вони – працьовиті й активні
люди. На перших двох пленарних засіданнях
сесії сільради одразу визначили пріоритети
злагодженої роботи сільського  голови і
депутатського корпусу, а саме: соціально-
економічний розвиток села, формування та
наповнення бюджету, благоустрій населених
пунктів, яких на території сім: Підліснівка,
Миловидівка, Червоний Кут, Степне,
Олександрівка, Новомихайлівка, Білоусівка.
Сільському голові за короткий термін

вдалося активізувати роботу депутатського
корпусу на вирішення першочергових питань
життєдіяльності громади, залучивши до цієї
роботи приватних підприємців, яких на
території сільської ради 25 чоловік, керівників
підприємств   і установ, розташованих на
території сільради.
Роботи виявилось чимало. Вирішення однієї

проблеми передувало іншій. Цілеспрямованому
керівникові хотілося зробити багато, адже
робота сільського голови, це перш за все робота
з людьми   і для людей. Для забезпечення
основних потреб населення, зокрема
продуктами харчування та товарами першої
необхідності,   на території сільської ради
діють 8 приватних магазинів, 1 кіоск та
здійснюють виїзну торгівлю 3 приватних
підприємці.
Важливими об’єктами соціальної сфери на

території сільської ради є Підліснівська ЗОШ
I-III ступенів  та Підліснівський ДНЗ
«Малятко». Мудрі педагоги, вихователі
вкладають душу і серце у виховання
підростаючого покоління. Не стоїть осторонь
у вирішенні проблем ДНЗ «Малятко», який
фінансується з місцевого бюджету, і сільська

рада. Всі звернення завідуючої цим закладом
розглядаються і уважно вивчаються сільським
головою та депутатським   корпусом і, по
можливості, виконуються. Так, у 2011 році для
дошкільного навчального закладу придбали
фотокамеру, комп’ютер, принтер, пральну
машину,килимове покриття, набір посуду для
кухні , а щоб у малюків була своя територія,
ігровий майданчик прикрасила ошатна
огорожа, чудовий   казковий будиночок, нові 
гойдалки.
Велика увага на території сільської ради

приділяється дозвіллю. Олександрівська і
Підліснівська сільські бібліотеки,
Червонокутянський ОДР і Підліснівський
будинок культури надають   молоді, та й не
тільки молоді, можливості реалізувати свій
творчий потенціал. Так, відомий на території
Сумщини і за її межами народний ансамбль
народної пісні «Горлиця» неодноразовий
переможець і лауреат різних конкурсів, до
складу якого входять люди похилого віку, які
знаходять свій душевний спокій саме на
репетиціях у Будинку культури. Територіальна
громада пишається своїми талановитими
земляками. Серед жителів немає байдужих,
коли проходять в селі свято «Івана Купала»,
«День села», Новорічні та Різдвяні свята, вони
беруть активну участь. А щоб свята
запам’ятовувались, у цьому році для Будинку
культури придбали новеньку фотокамеру.
Діє на території сільської ради ще один

заклад життєво необхідний для людей –
Підліснівський вузол зв’язку. Працівники
цього об’єкту соціальної сфери, як ніхто
інший, жадані гості в оселях пенсіонерів і
одиноких громадян. Саме вони і соціальний

Дитячий ігровий майданчик
Підліснівського ДНЗ «Малятко»

оновлений у 2011 році.

Сільський голова Наталія Козупиця.
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працівник сільської ради є своєрідними
зв’язківцями між людьми цієї соціальної
категорії і сільською радою. Завдяки роботі
листонош та   соцпрацівників проблеми
пенсіонерів вчасно знаходять свого адресата і
вирішуються. Піклуються про людей, про їх
здоров’я   і працівники медичних закладів
сільської ради. А їх на території три. Це
Підліснівський ФАП, Олександрівський ФАП
і Добровільський ФП.
Очоливши Підліснівську територіальну

громаду, Наталія Козупиця зіткнулася з
проблемою водопостачання населених пунктів
і одразу взялася за її вирішення. Перший крок
до реалізації задуму – проведення зборів
громадян населених пунктів, у яких гостро
стояла  проблема «води». Потім ділова
тематична розмова продовжилася на
засіданнях   виконавчого комітету та сесії
сільської ради.   В результаті напруженої, але
вартої того роботи, об’єкти водопостачання
було передано в оренду.
Злободенною виявилася проблема

благоустрою. Відповідну програму   було
затверджено на сесії, розроблено план роботи.
Депутатським корпусом, керівниками
підприємств та установ, розташованих на
території сільради, та завдяки активній участі
місцевих жителів проведено велику і кропітку
роботу з впорядкування цвинтарів,
прибудинкових територій, пам’ятників, узбіч
доріг, територій, прилеглих до адмінбудинків.
Отриманий результат   порадував усіх. Адже
робота, виконана своїми руками, завжди
оцінюється вищим балом. Для забезпечення
постійного належного санітарного стану в
населених пунктах періодично проводяться
толоки, а також в центрі села Підліснівка в
цьому році встановлено бетонні урни для
сміття.   В рамках благоустрою території

Громадська зупинка.

Народний ансамбль народної пісні
«Горлиця» Підліснівського

будинку культури.

сільради в 2011 році   виготовлено  та
встановлено ошатну громадську зупинку на
перехресті доріг сіл Підліснівка та
Новомихайлівка.                     
Працюючи на посаді сільського голови, з

кожним днем очільник територіальної громади
все більше і більше переконується наскільки
багатогранною і відповідальною є ця робота.
А як відомо, будь-яку роботу виконувати
набагато легше, коли є кошти. Тому саме на
пошук джерел надходжень до  місцевого
бюджету спрямована    постійна  увага
сільського голови.
На території сільради розташоване базове

господарство Підліснівська філія ПрАТ «Райз-
Максимко», яке є чи не єдиним джерелом
наповнення сільського бюджету. І саме в цих
умовах обмеженого фінансування виникає
потреба в залученні коштів як приватних
підприємців, так і базового господарства. З
цією метою укладаються соціально-економічні
угоди.  Це дає можливість вирішувати
невідкладні питання, адже  потреба  в
фінансуванні завжди відчутна.
На перший погляд, робота сільського голови

є злагодженою, відпрацьовано всі кроки:
виконують свою роботу депутати, постійні
комісії, члени виконавчого комітету та інші
комісії, створені в сільській раді. Ведеться
прийом громадян спеціалістами, депутатами
сільської та районної рад. Але проблем
вистачає і однією з них залишається
облаштування звалища твердих побутових
відходів. Це   питання гостро стоїть на порядку
денному сільського голови. Але досягти
бажаних результатів  можна тільки 
самовідданою працею усіх членів
територіальної громади.
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       КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «БІЛОПІЛЬСЬКИЙ
РАЙОННИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ» –

ПЕРШИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ ОБЛАСТІ

Гуманність кожного суспільства
вимірюється його ставленням до найменш
соціально захищених верств населення.
Зрозуміло, що в кожній країні – це
пенсіонери, люди, попередньою працею яких
створювались сьогоднішні блага. Але
довгоочікуваний  статус пенсіонера,
завдання не  з простих. Добре, якщо
підприємство або установа, в якій
працювала людина, функціонує й далі,
а якщо ні?

За даними державного  реєстратора,
починаючи з 2001 року, таких підприємств,
установ, організацій у нас в районі 204 і
документи 133 з них знаходяться на зберіганні
в комунальній установі «Білопільський
районний трудовий архів», який функціонує
вже близько п’яти   років.
Комунальна установа  була створена

рішенням шостої сесії районної ради від
15.12.2006 року. Фактичне функціонування
закладу було забезпечено з 01.02.2007 року.
Архівна установа була створена з метою

зібрати, зберегти і використовувати
інформацію документів з особового складу

Ольга ГРИЩЕНКО, директор трудового архіву.    

ліквідованих установ, підприємств,
організацій. Не випадково в 2008 році очільник
району за створення архіву отримав подяку від
директора обласного архіву.
Для  забезпечення роботи  в установі

створені відповідні умови:   відремонтовано
приміщення площею 86 метрів квадратних, у
тому числі під архівосховищем - 65,4 метра,
під ізолятором - 2,6, під   робочими кімнатами
– 18 метрів квадратних. Архівосховище займає
76 % загальної площі приміщень, обладнане
металевими стелажами протяжністю 160,8
погонного метра. Придбані два комп’ютери,
сканер, МФУ та ксерокс для забезпечення
діловодства і обслуговування громадян.   
Кадрове забезпечення сьогодні, це   чотири
штатних одиниці (4 ставки), в тому числі
директор, 2 провідних архівісти, провідний
бухгалтер. Основними джерелами фінансового
забезпечення діяльності комунальної установи
є районний бюджет, надання платних послуг, 
благодійна допомога.   За 10 місяців 2011 року
з районного бюджету використано 95799 грн.,
надано  платних послуг  із зберігання
документів на суму 4961 грн., проведено
громадських робіт на 12291гривню.
Сьогодні налагоджена тісна співпраця з

Білопільським райцентром зайнятості
(директор Ірина Дегтяр). Завдяки безробітним,
направленим на громадські роботи до архівної
установи, реконструйовано 1600 справ.
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Станом на 01.11.2011 року в архівній
установі налічується 80 фондів документів з
особового  складу ліквідованих установ,
підприємств, організацій, в яких зберігається
22768 справ, понад 11403000 документів, у
тому числі 350 справ тимчасового зберігання .
Крім того,   знаходяться на зберіганні 193
справи виборчої комісії та 169 мішків з
виборчими бюлетенями, які зберігаються в
підвальному приміщенні районної ради. 
За 10 місяців 2011 року видано 1150 довідок

соціально-правового характеру, що на 15
довідок більше порівняно з минулим роком.
Завершена робота з  удосконалення та
перероблювання   описів документів. Всі вони 
перенесені   на електронні носії.
Постійно проводиться роз’яснювальна

робота щодо  збереження документів,
надаються рекомендації з питань, що входить
до компетенції трудового архіву.
У 2011 році   на зберігання прийняті

документи від Супрунівської сільської ради,
господарської групи, профкому Жовтневого
цукрокомбінату,  накази Жовтневого
цукрокомбінату, МП «Белсервис», статути від
державного  реєстратора,  документи
Ворожбянського  управління  місцевого
господарства та Білопільського машзаводу.
Та все ж   запорука успіху в будь-якій роботі

– це кваліфіковані кадри. Особливо теплі слова
хочеться сказати на адресу тих, хто працює з
перших днів існування установи, це Сергій
Наливайко та Галина Грицак. Вони живуть
турботами архіву, саме їхня заслуга, що архівні
документи мають затишну домівку, бо ними та
членами їх сімей зроблений   ремонт архівної
установи. Вони ж ведуть щоденне прибирання,
зволожують   та знепилюють документи, щоб
зберегти їх нащадкам, зібрали понад 2480
справ, які вже вважались втраченими в період
відомчого зберігання.
Документи одного  із збанкрутілих

підприємств були відшукані   на горищі
колишнього   робітника.   Ці фахівці своїми 
руками вичистили їх, просушили, підклеїли і
повернули до  життя.  Тепер вони
використовуються в роботі. Завдяки
встановленим даним  5428 громадян
покращили свої соціальні умови.
Професія архівіста, на перший погляд,

непомітна,  але  не менш  необхідна для
суспільства, ніж інші.
Довідково: на сьогодні   КУ «Білопільський

районний трудовий архів» це:
1. Документи 133 ліквідованих підприємств

установ організацій;
2. 22768 справ і понад 11403000 документів,

починаючи з 1942 року;
3. 1150 опрацьованих запитів громадян

соціально-правового характеру з позитивним
результатом за 10 місяців 2011 року, з початку
роботи – 5428 запитів.

4. За результатами останньої перевірки архів
вважався кращим у області серед трудових
архівів.
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