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В Україні упродовж тривалого часу то-
чаться дискусії щодо ролі і місця місцево-
го самоврядування в системі органів пу-
блічної влади, а також щодо необхідності 
децентралізації влади - передачі владних 
повноважень від органів виконавчої влади 
органам місцевого самоврядування.

Децентралізація можлива і доцільна 
лише у тому випадку, коли органи місцево-
го самоврядування спроможні виконувати 
надані їм повноваження - організаційно, 
кадрово, фінансово; вони є прозорими й 
підзвітними громаді.

Сьогодні перед місцевим самовряду-
ванням постали виклики, які потребують 
ефективного та швидкого реагування:

- економічна неспроможність пере-
важної більшості територіальних громад, 
органів місцевого самоврядування щодо 
здійснення власних і делегованих повно-

важень;
- недостатність ресурсів у бюджеті роз-

витку територіальних громад для інвести-
цій в інфраструктуру;

- криза комунальної інфраструктури 
або її відсутність;

- погіршення складу місцевих рад вна-
слідок надмірної залежності від багатопар-
тійного впливу;

- неефективність використання кому-
нальної власності, земельних ресурсів;

- корупція;
- криза кадрової політики;
- відсутність у жителів навичок безпо-

середньої участі у вирішенні питань місце-
вого значення.

- соціальна дезінтегрованість територі-
альних громад та неспроможність жите-
лів до солідарних дій, спрямованих на за-
хист своїх прав і відстоювання інтересів у 
співпраці з органами місцевої влади;

- складна демографічна ситуація у біль-
шості територіальних громад і погіршення 
кількісних та якісних параметрів людських 
ресурсів;

- надмірною централізацією повнова-
жень, фінансово-матеріальних та інших 
ресурсів.

Метою реформування місцевого само-
врядування в Україні є підвищення якості 
життя людини за рахунок створення умов 
для сталого розвитку територіальних гро-
мад як самостійних та дієздатних спільнот, 
члени яких матимуть можливість ефек-
тивно захищати власні права  та інтереси 

шляхом участі у вирішенні питань місце-
вого значення. Головним питанням є фор-
мування реально спроможного місцевого 
самоврядування на низовому рівні- рівні 
територіальних громад.

Що ж таке спроможна громада?
Якщо в громаді на рахунку на кінець 

року є один чи два мільйони гривнів - це 
не спроможність. Це невміння правильно 
розпорядитися коштами або небажання їх 
витрачати. 

Витрата коштів веде до виконання яки-
хось робіт, які не завжди хочеться робити 
або немає можливості зробити через від-
сутність кваліфікованих кадрів.

По - простому - менше мороки для міс-
цевої влади.

Якщо у вашому населеному пункті роз-
вивається економіка та місцеве підприєм-
ництво, проведені водогони, каналізаційні 
мережі, оснащені очисні споруди; наявне 

вуличне освітлення; налагоджене цен-
тралізоване збирання твердих побутових 
відходів; збудовані або відремонтовані до-
роги з твердим покриттям; працює кому-
нальна служба, якісний зв'язок, інтернет; є 
ліцензія з відповідною технікою та кадра-
ми на видобуток води; ви, як громадяни 

швидко та без бюрократичної тяганини 
можете отримати адміністративні та со-
ціальні послуги - знову ж таки у своєму 
населеному пункті - зареєструвати бізнес 
та майно, отримати дозволи чи ліцензії, 
довідки, паспорт, одержати субсидії, со-
ціальну допомогу; якщо ваші діти мають 
можливість відвідувати сучасно обладнані 
дитячий садочок та школу; якщо ви маєте 
можливість отримати кваліфіковану до-
помогу медичних працівників; якщо ви і 
ваші діти мають можливість відвідувати 
заклади культури, бібліотеки, кафе, перу-

карні, сквери, дитячі та спортивні заклади, 
сучасні спортивні майданчики та інші міс-
ця відпочинку та дозвілля; якщо місцева 
влада не залежить від великих орендаторів 
земель, місцевих аграрних підприємств та 
їх керівників і працюють вони як партне-
ри: влада забезпечує виконання всіх пере-
лічених вище  зобов'язань, а сільські ви-
робники та підприємці ведуть бізнес на 
вашій території і чесно сплачують податки 
та інші платежі - саме тоді ви житимете у 
сильній і спроможній громаді.
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Задумайтесь, чи є все це у вашій грома-
ді? Якщо не має, то ваша місцевість не є 
спроможною. А якщо не є спроможною, то 
вам не передадуть повноваження в галузі 
управління земельними ресурсами, на-
данні дозволів на будівництво, прийнят-
тя будівель в експлуатацію, громадської 
безпеки, пожежної охорони, соціальної 
допомоги, надання адміністративних по-
слуг, управління школами та дитсадками, 
первинної медичної допомоги, утримання 
та організації роботи культури; не будуть 
створені підрозділи державних органів 
в громадах: виплата пенсій, субсидій, за-
безпечення пільгами; казначейське об-
слуговування, контроль санітарного та 
епізоотичного стану, реєстрація актів ци-
вільного стану.

З доказу цієї теореми слідує, що не має 
повноважень - не має і бюджетних надхо-
джень: це 60% податку з доходів фізичних 
осіб, який утримують із заробітної плати 
кожного із нас, але на сьогодні ні в один з 
місцевих бюджетів нашого району він не 
надходить. Держава здійснює фінансову 
підтримку о'бєднаних громад у вигляді 
субвенції на формування відповідної інф-
раструктури пропорційно кількості сіль-
ського населення у даній територіальній 
громаді; це можливість залучати кошти з 
державного фонду регіонального розвитку 
та кошти іноземних грантів. Якщо сільські 
ради ще чекають кошти до бюджетів від 
рентної плати (за видобуток корисних ко-
палин, в нашому випадку, газу), то в про-
екті закону ці кошти передбачаються для 
об'єднаних громад.

Деякі очільники громад говорять, що 
кошти залучені від участі в проектах та 
грантах для них, як милостиня.

Наприклад: Заводське спільно з Піска-
ми і Токарями залучило в 2015 році 480 
000грн. грантових коштів - це можна на-
звати милостинею? В 2017 році Заводське 
разом з Токарями залучає з обласного бю-
джету 600 000грн. для реалізаціїї спільного 
проекту - це також милостиня?

Я не бачу в Лохвицькому районі таких 
багатих громад, яким би були не потрібні 
такі додаткові вливання до місцевих бю-
джетів. Інша справа - уміння освоїти такі 
кошти.

То ж основною передумовою успішного 
розвитку громад є об'єднання територій і 
ресурсів. Така громада відповідатиме но-
вим вимогам, одержуватиме значно більші 
ресурси та повноваження.

Саме з ініціативою створення об'єднаної 
територіальної громади звернулися депу-
тати Заводської міської ради на чолі з місь-
ким головою Сидоренком В.В. до сусідніх 
громад Пісківської сільської ради, Тока-
рівської сільської ради, Гирявоісковецької 
сільської ради. Ця ініціатива затверджена 
відповідним рішенням №27 "Про ініцію-
вання добровільного  об'єднаня територі-
альних громад" від 17.11.2016р. сімнадця-
тої сесії Заводської міської ради сьомого 
скликання.

Це рішення міський голова Сидорен-
ко В.В. вручив особисто очільникам су-
сідніх громад Пройдаку Г.П., Безпальку 
М.М., Краснолуцькому Ю.М. Відповідно 
до пункту 2 статті 6 Закону України "Про 
добровільне об'єднаня територіальних 
громад" сільські голови суміжних терито-
ріальних громад забезпечують вивчення 
пропозицій щодо добровільного об'єднаня 
територіальних громад та її громадське 
обговорення, яке проводиться протягом 
30-ти днів з дня надходження такої про-
позиції. Після завершення громадсько-
го обговорення пропозиція надається до 
відповідної ради на наступну сесію для 
прийняття рішення про надання згоди 
на добровільне об'єднаня територіальних 
громад та делегування представника до 

спільної робочої групи або про відмову в 
наданні згоди.

Разом з рішенням міської ради сіль-
ським головам були вручені запрошення 
на засідання Клубу громадського діалогу 
на тему: "Чого чекати від об'єднаня гро-
мад".

Засідання нашого Клубу відбулося 23 
листопада 2016 року. В роботі Клубу взяли 
участь 42 учасники громадського обгово-
рення.

Перш за все ми вдячні сільським го-
ловам Краснолуцькому Ю.М., Безпальку 
М.М., Пройдаку Г.П., які відгукнулися на 
наше запрошення взяти участь у роботі 
Клубу громадського діалогу.

Голови сусідніх громад, як це було і в 
2015 році, не змінили своєї думки щодо 
об'єднаних територіальних громад. Вони 
вважають, що їх населені пункти самодос-
татні, що у громадян їхніх сіл є все. Цікаво 
було б послухати, що думають про свою 
самодосттність мешканці сусідніх сіл? Ма-
ємо надію, що на громадські обговорення 
наші сусіди запросять і нас.

В роботі Клубу взяли участь голова Лох-
вицької РДА Рязанов В.В., його перший 
заступник Папірненко О.І., начальник фі-
нансового управління Клименко Т.С., го-
лова Лохвицької районної ради Храпаль 
А.О.,  міські голови Пирятина Рябоконь 
О.П. та Лохвиці  Радько В.І., експерти про-
екту «Суспільна підтримка реформи місце-
вого самоврядування. Українська мережа 
клубів громадського діалогу» Пшемис-
лав Фенрих, Оксана Колісник, Магдалена 
Братко, директори шкіл, технологічного 
технікуму та ПТУ, лікарі, депутати різних 
рівнів та інші активні громадяни. 

Голова РДА Рязанов В.В. у своєму ви-
ступі згадав 2015 рік, коли вони об'їхали 
потенційні центри громад і вислухали весь 
негатив. 

Але він твердо стоїть на тому, що по-
трібно об'єднуватись:

- Час іде, а ми його втрачаємо. Статус 
об'єднаної громади дає можливість напо-
внювати бюджети. Взяти на себе відпові-
дальність за всю інфраструктуру. Процес, 
який сьогодні започаткований в державі 
- це конкретно запланований алгоритм 
розвитку громад. Є приклади громад, які 
об'єдналися, в даному випадку, Пирятин, і 
працюють по-новому зовсім з іншим бю-
джетом.

Володимир Рязанов звернувся до сіль-
ських голів:

- Хлопці, що ви втрачаєте, чого ви боїте-
ся об'єднуватися, ви голі і босі, а статус дає 
вам можливість наповнити той бюджет, 
якого у вас не має. Не ви повинні відчувати 
того старшого брата - сільгоспвиробника, 
який працює на вашій території. Акцент 
повинен бути зміщений на вас. Ви повинні 
хазяйнувати на своїй території. Провести 
ревізію на своїй землі.

Зараз для ОТГ надаються преференції 
та допомоги. Потрібно включити життєву 
мудрість. Не треба втрачати час. Потрібно 
рухатися в напрямі об'єднаня. В нашому 
випадку жодних перепон від адміністрації 
щодо об'єднаня не буде. Ми повністю під-
тримуємо цей процес. Ми не будемо три-
матися за свої посади, вони не є самоціл-
лю. ми хочемо, щоб наш край розвивався. 
Ми хочемо щоб реальні платежі надходи-
ли в бюджет громад Лохвиччини.

Об'єднаня територіальних громад дає 
можливість отримати всі повноваження. 
Починати треба розбудовувати, якщо ми 
хочемо розвиватися в цій країні. Не треба 
боятися об'єднаня. Адміністрація нала-
штована тільки на конструктивну співп-
рацю.

Голова районної ради Храпаль А.О.: 
- Ми спізнилися на 25 років, ми могли б 
жити так, як наші сусіди поляки.Сьогодні 
ми не маємо права зупинятися, ми пови-

нні іти напрямком реформ. Об'єднання 
громад - це покращення економіки, ство-
рення робочих місць.

Сьогодні є перепони реформи децен-
тралізаціїї на різних рівнях. Але ми в Лох-
вицькій РДА та раді реформатори. Ми 
прийшли до вас на обговорення, щоб під-
тримати об'єднання громад.

Віктор Радько, Лохвицький міський го-
лова, теж виступив з підтримкою реформи 
і намірами щодо  об'єднання з сільськими 
громадами-сусідами. 

Цікаві приклади роботи саможонду (са-
моврядування) в Польщі навів Пшемислав 
Фенрих, директор Щецинського навчаль-
ного центру Фундації розвитку місцевої 
демократіїї. Пан Пшемислав розповів як 
працює освіта, медицина, як відбуваєть-
ся фінансування різноманітних проектів 
урядів гмін.

Учасники Клубу діалогу змогли задати 
багато питань нашому гостю.

В кінці обговорення взяв слово міський 
голова Віталій Сидоренко: 

- Я вірю в переспективу нашого міста, 
нашої громади, що місто буде центром 
об'єднаної громади. Як гарантію нашим су-
сідам, ми можемо обіцяти, що вийдемо на 
високі фінансові показники. Хотілося, щоб 
в сільські бюджети ми змогли б вкласти як 
мінімум у 1,5 - 2 рази більше коштів. Я маю 
надію, що попереду нас чекає об'єднаня.

Дуже жаль, що населення наших сусідів 
Пісок, Токарів, Гирявих Ісковець не відгук-
нулось на наші запрошення взяти участь у 
роботі Клубу. 

Шановні громадяни сільської місцевос-
ті, сьогодні на кожному з вас особисто ле-
жить відповідальність за майбутнє ваших 
дітей, чи збережеться село в Україні, чи 
буде воно розвиватись. Не сільський голо-
ва, не сільгоспвиробник вашої території 
вирішують вашу долю, а саме ви. Від ва-
шої активності залежить майбутнє вашої 
території. Якщо сьогодні вам говорять, що 
об'єднаня несе закриття шкіл, садочків - 
не вірте. На Полтавщині вже рік працюють 
об'єднанні громади і ні в одній із них не 
закрилися бюджетні заклади, а, навпаки,- 
відкрились нові садочки в тих селах, де їх 
не було, ремонтуються школи, лікарні. Хай 
той, хто сіє паніку назве хоч один приклад 
закриття бюджетних закладів в об'єднаних 
громадах.

Життя продовжується. Зніміть пелену з 
своїх очей і подивіться кругом себе. Вас все 
влаштовує у вашому селі? Ви хочете щоб 
ваші діти жили в існуючих умовах? Для вас 
створені комфортні умови для проживан-
ня? Слід визнати щов Україні протягом ро-
ків незалежності державна політика роз-
витку села, його інженерної, соціальної, 
виробничої інфраструктури, збереження 
культурного надбання не відповідала по-
требам та запитам як сільського населен-
ня так і суспільства в цілому. Відсутність 
системного підходу до розвитку сільських 
територій призвела до значного занепаду 
останніх. Державна підтримка аграрного 
сектору стимулювала розвиток великих 
сільськогосподарських виробництв, а сі-
мейне господарювання та сільська інф-
раструктура були далеко не у фаворі дер-
жавної аграрної політики. Більшість селян 
опинилися у секторі неформальної зайня-
тості, а об'єкти соціально-культурного та 
побутового призначення було передано 
безоплатно у комунальну власність міс-
цевому самоврядуванню без відповідного 
фінансування на їх утримання. Ці процеси 
значно послабили можливість сільських 
громад впливати на розвиток села.

Особливо складна ситуація склалася у 
дорожньо-транспортному господарстві 
сільської місцевості. Відсутність надій-
ного транспортного сполучення значною 
мірою ускладнює конкуренцію між містом 
і селом та між селами, провокує просторо-

ву та соціальну ізоляцію сільського насе-
лення. 90% українських доріг потребують 
капітального ремонту та реконструкції. 
Реформа системи державного управлін-
ня автомобільними дорогами передбачає 
передачу доріг місцевого значення до ко-
мунальної власності місцевих рад, що від-
криє можливості для вирішення цих пи-
тань на місцевому рівні.

За роки незалежності ускладнилась і де-
мографічна ситуація на селі. З 2000 по 2014 
рік сільське населення скоротилося на 2 
млн. осіб. Скорочення чисельності сіль-
ського населення призводить до обезлюд-
нення сільських територій та скорочення 
кількості сіл. Темпи цього скорочення вра-
жають! В середньому за рік в Україні зни-
кає приблизно 20 населених пунктів!

Скорочення сільського населення при-
зводить до збільшення кількості житло-
вих будинків у сільській місцевості,які 
пустують або використовуються сезонно. 
За останнє десятиріччя практично втра-
чено сільську мережу лікарняних закладів 
(амбулаторій, полікліннік, дільничих ліка-
рень). Зважаючи на сільське бездоріжжя 
та проблеми з пальним для автомобілів 
швидкої допомоги, така допомога є мало-
доступною для переважної більшості сіль-
ського населення, особливо віддалених сіл.

Невтішна ситуація із закладами освіти, 
культури, служби побуту, спорту, звя'зку. 
Зараз на 10 000 сільських мешканців діє 
приблизни 11 культових споруд, 11 клубів 
і будинків культури, 7 відділень зв'язку, 5 
спортивних об'єктів, 5 закладів громад-
ського харчування, 1 бібліотека та 1 під-
приємство побутового обслуговування.

Таким чином потенціал сільської міс-
цевості в Україні характеризується як по-
зитивними так і негативними потенціа-
лами. З одного боку, сільські території та 
громади за роки аграрних трансформацій 
зазнали суттєвих втрат та руйнацій: ско-
ротилися можливості для працевлашту-
вання, погіршилися соціально-економічні 
та екологічні умови проживання, зруйно-
вано технічну інфраструктуру.

Сільські громади значною мірою втра-
тили доступ до місцевих природних ресур-
сів (земельних, водних, лісових) та корис-
них копалин, які є матеріальною базою для 
зростання добробуту сільських територій.

Просторова та соціальна ізоляція сіль-
ських громад ускладнює їх адаптацію до 
мінливих умов господарчого та політич-
ного життя, обмежує можливості для по-
долання бідності та захисту прав власності 
на локальні ресурси, які активно відчужу-
ються на користь тих, хто не проживає на 
селі. З іншого боку, сільське населення, яке 
збідніло внаслідок недосконалого перероз-
поділу виробничих ресурсів села у процесі 
приватизації землі та реорганізаціїї вели-
ких сільськогосподарських підприємств, 
має усталені традиції колективізму, гос-
тинності, воно відкрите до спілкування та 
відновлення власного життєвого просто-
ру.

Якщо ви зважилися кардинально змі-
нити своє життя, не бійтеся, адже коли ми 
об'єднаємо громади, то зможемо отримати 
в кілька разів більші бюджети, що дасть 
можливість створити комфортні умови 
для проживання населення та вийти із за-
лежності від сільгоспвиробників. Громада 
і бізнес повинні працювати тільки як парт-
нери, на рівних умовах.

Громада повинна взяти відповідаль-
ність за ефективний розвиток своєї тери-
торії.

Щоб об’єктивно оцінити роботу Клубу 
громадського діалогу, пропонуємо його 
перегляд за посиланням www.ch-zavodska-
mr.gov.ua/news/?subaction=showfull&
id=1480058912 .

Л.МАЩЕНКО 
секретар Заводської міської ради
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Шишацька об’єднана територіальна 
громада (ОТГ) – найбільша на Полтавщи-
ні. Вона об’єднує 11 сільських і селищну 
ради, площа сягає 600 квадратних кіло-
метрів. Бюджет ОТГ на 2016 рік заплано-
вано в сумі 100 мільйонів гривень. Та вже 
за результатами 9 місяців перевиконання 
склало майже 20 відсотків. А це 18,5 міль-
йона гривень додатково залучених коштів, 
які спрямовано на підтримку об’єктів со-
ціальної сфери – закладів освіти, охорони 
здоров’я, соціальний захист населення.

Державна субвенція на формування 
інфраструктури ОТГ склала 14,4 мільйона 
гривень. Ці кошти, згідно з планом соці-
ально-економічного розвитку ОТГ, вико-
ристано на: капітальний ремонт доріг – 6 
мільйонів гривень; 4,9 мільйона – на капре-
монт  адмінприміщення Центру первинної 
медико-санітарної допомоги та ФАПів, де 
буде розміщена і Шишацька амбулаторія 
загальної практики сімейної медицини, 1 
мільйон – на ремонт опорної школи, ЗОШ 
імені Вернадського; 1 мільйон – на капре-
монт реабілітаційного центру для оздоров-
лення дітей-інвалідів ОТГ та 1,5 мільйона 
на придбання спеціалізованої техніки для 
КП “Техкомунбуд”, також отримала грант 
у сумі один мільйон гривень із Фонду ре-
гіонального розвитку, який спрямовано на 
впровадження енергозберігаючих техно-
логій у Михайликівській ЗОШ, де утепле-
но приміщення закладу. Слід зазначити, 
що загалом на території Шишацької ОТГ 
функціонують 12 шкіл і 13 дитсадків.

Детальніше про те, що дала адміністра-
тивна реформа конкретній ОТГ і в чому 
переваги ОТГ, ми ведемо мову з головою 
Шишацької об’єднаної територіальної гро-
мади Олександром Туткою.

– Перш за все – це прямі стосунки з 
Держбюджетом. А значить, громада може 
самостійно розпоряджатися коштами, які 
надходять на рахунки ОТГ. Окрім того гро-
шового ресурсу, який до цього заробляли 
всі сільські й селищна ради, ми отримали 
близько 25 мільйонів гривень додатково. І 
це без врахування коштів, які залучалися 
за соціально-партнерськими угодами від 
співпраці з агроформуваннями. Нині ми 
маємо чіткі перспективи – це три ключові 
моменти: ремонт доріг, медицина й освіта. 
Згідно з реалізацією цих напрямків розро-
блено план соціально-економічного роз-
витку, й ми маємо чітко окреслену ситуа-
цію на рік, два, три, що ми будемо робити і 
яким буде кінцевий результат.

– Олександре Івановичу, на виконання 
яких завдань нині першочергово спрямо-
вуєте зусилля і кошти?

– Перш за все – на створення опорної 
школи. Ми брали участь у відповідному 
конкурсі, де переможцями визначено 4 
школи області, у тому числі й Шишацьку. 
Адже для того, щоб надавати високоякісні 
освітні послуги, потрібно створити належ-
ні умови, облаштувати в центрі селища су-
часний освітній заклад нового типу, євро-
пейського рівня. Там мають бути басейн, 
інші об’єкти, щоб батьки могли зробити 
вибір для гармонійного розвитку своїх ді-
тей. Але все це потребує комплексного під-

ходу. Скажімо, для забезпечення підвезен-
ня школярів придбано 2 шкільні автобуси, 
проведено ремонт доріг до навчальних за-
кладів. Наступний ключовий момент – га-
лузь охорони здоров’я, в яку ми, спільно з 
агроформуваннями, зокрема агрофірмою 
імені Довженка та СТОВ “Воскобійники”, 
які очолюють депутати обласної ради Ві-
ктор Скочко і Валерій Капленко, спряму-
вали близько 6 мільйонів гривень. Ці ко-
шти будуть витрачені на ремонт ФАПів. 
До речі, в ОТГ функціонують 10 ФАПів і 8 
амбулаторій сімейної медицини. Половину 
цих закладів уже відремонтовано, й вони 
відповідають європейським нормам.

– Які ще крупні проекти має ОТГ?
– Тільки після об’єднання сільрад у єди-

ну громаду ми наблизилися до вирішення 
проблеми питної води, яка є актуальною 
не тільки для Шишацької ОТГ. Адже кожна 
окрема сільрада не має можливості подати 
воду до споживачів. Нині ж в ОТГ з нуля 
створено таке комунальне підприємство, 
ведеться робота з утворення структурно-
го підрозділу, який займатиметься водо-
постачанням наших мешканців. А рішен-
ням сесії Шишацької селищної ради 2017 
рік визначено “Роком питної води”. Тобто 
наступного року комунальне підприєм-
ство має взяти на баланс і привести до на-
лежного експлуатаційного стану близько 
2 десятків водоносних свердловин. А це 
надзвичайно копітка робота, адже воду 
потрібно ще й очищати та приводити до 
відповідних норм. У планах також – ство-
рення дорожньо-експлуатаційної служби. 
Ще одне питання, яке потребує вирішення, 
– налагодження внутрішнього автотран-
спортного пасажироперевезення. Тобто 
підвезення мешканців громади в центр се-
лища й до залізничної станції.

– Олександре Івановичу, наскільки ак-
туальним для ОТГ є питання залучення 
фінансових інвестицій, хто і як над цим 
працює? Чи добре вже навчилися розпо-
ряджатися коштами? 

– Держава нині дала такі можливості, 
яких у нас ніколи ще не було. Органи міс-
цевого самоврядування завжди були об-
межені в ресурсах. Нині є і можливості, 
і ресурси. Тож у нових умовах, у новому 
форматі ми маємо навчитися ними роз-
поряджатися. А для цього потрібен від-
повідний кадровий потенціал. Між тим 
у сільській місцевості непросто віднайти 
висококваліфікованого інженера чи елек-
трика, медпрацівника…

Надзвичайно важливим моментом у ді-
яльності ОТГ є залучення коштів для напо-
внення бюджету громади. Можливості тут 
неабиякі. Адже нині є чимало міжнарод-
них організацій, які готові співпрацювати 
й виділяти кошти. Водночас підготовка 
конкурентоспроможного інвестиційного 
проекту – справа не з легких. Хоча певні на-
працювання є. При селищній раді створе-
ний і працює інвестиційний відділ, а подає 
і розробляє проекти головний спеціаліст 
відділу муніципальних ініціатив, інвести-
цій та енергоменеджменту селищної ради 
Юлія Михайлова. Ми тісно співпрацюємо 
з проектом ПРООН “Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду”. Вдалося залу-
чити понад 2 мільйони гривень на заміну 
вікон у 4 школах ОТГ. У рамках реалізації 
проекту “Підтримка реформи децентра-
лізації в Україні” готується до підписання 
угода з німецькою програмою GІZ.

***
– Реконструкцію адміністративного 

будинку Шишацького Центру первинної 
медико-санітарної допомоги (ПМСД) роз-
почали у вересні цього року, – розповідає 
заступник головного лікаря Центру ПМСД 
Наталія Омеляненко. – Якщо ще півтора 
року тому рівень матеріально-технічного 
забезпечення нашого Центру становив 23 
відсотки, то зараз, завдяки фінансовій під-
тримці Шишацької селищної ради, він зріс 
до 66 відсотків від потреби. Торік придба-
но 2 автомобілі спеціалізованої медичної 
допомоги, у цьому році придбали ще один. 
Сподіваємося, що така співпраця тривати-
ме й надалі.

Як наголосила Наталія Омеляненко, з 
ініціативи депутатів обласної ради Вікто-
ра Скочка та Валерія Капленка, в рамках 
тристоронньої угоди між агрофірмою імені 
Довженка, Шишацькою селищною радою 
та Центром ПМСД, уже відремонтовані 
та відповідають європейським стандартам 
і вимогам Міністерства охорони здоров’я 
Жоржівський, Пришибський, Тищенків-
ський ФАПи, а також Великоперевізька 
амбулаторія загальної практики сімейної 
медицини. Капітально відремонтовано й 
приміщення ФАПу в селі Гоголеве, на його 
ремонт та ремонт інших лікарняних закла-
дів ТОВ “АФ імені Довженка” вже спряму-
вало близько 3,5 мільйона гривень. Роботи 
тривають. Також проведено капітальний 
ремонт амбулаторії у селі Воскобійники. 
Усі виконані роботи на суму 640 тисяч гри-
вень профінансувало СТОВ “Воскобійни-
ки”.

*Капітальний ремонт ФАПу села При-
шиб Шишацької ОТГ закінчили ще влітку, 
тож у кінці серпня цей оновлений медич-
ний заклад уже приймав своїх перших па-
цієнтів. Щодня до ФАПу звертається від 10 
до 35 осіб, розповідає медсестра загальної 

практики сімейної медицини Ольга Скляр. 
Медичний заклад обслуговує 5 населених 
пунктів, відстань до деяких із них переви-
щує 4 кілометри. Тут можна не тільки кон-
сультацію отримати, а й уколи прийняти 
та виміряти рівень цукру в крові. До того ж 
усі маніпуляції безкоштовні, підтримують 
нашу розмову пацієнти, які чекають своєї 
черги на прийом до медсестри. Не нара-
дуються селяни новим добре оздобленим 
лікарняним апартаментам, облаштованим 
новими меблями та медичним обладнан-
ням. Функціонує тут і водопровідно-кана-
лізаційна система, тож у кожному кабінеті 
є раковини, бойлер для підігріву води… Та 
чи не найбільше дякують люди своїй мед-
сестричці Ользі Михайлівні Скляр. А ще 
– висловлюють вдячність депутатам об-
ласної ради, керівникам: агрофірми імені 
Довженка – Віктору Скочку, СТОВ “Воско-
бійники” – Валерію Капленку, та керівни-
цтву Шишацької ОТГ за те, що нині мають 
лікувальний заклад європейського рівня.*

Розповідає завідуюча Гоголівським 
ФАПом, медсестра загальної практики 
сімейної медицини Ольга Шульга, що в 
медичному закладі тепер  достатня кіль-
кість просторих кабінетів, незабаром 
працюватиме також і денний стаціонар, а 
ще – буде нове медичне обладнання, нові 
меблі. Їх уже завезли. Медзаклад, окрім 
мешканців Гоголевого, обслуговує ще 5 
населених пунктів. Виконати такий ре-
монт навряд чи було б можливо, якби не 
допомога агрофірми імені Довженка, яка є 
надійним соціальним партнером, кажуть 
мої співрозмовниці Наталія Омеляненко 
та Ольга Шульга. В амбулаторії, яка, окрім 
стаціонарного, веде ще й обслуговуван-
ня пацієнтів на дому (а таких більшість), 
працюватимуть 2 медсестри й молодший 
медперсонал. Потрібен за штатом і лікар 
загальної практики сімейної медицини, 
але посада, через відсутність бажаючих, 
залишається вакантною. Для майбутнього 
лікаря тут, до речі, навіть добротний жит-
ловий будинок уже підготували…

Л.ДАЦЕНКО 
газета “Зоря Полтавщини”

РІШЕННЯ РАДИ    
Про ініціювання добровільного об’єднання 

територіальних громад

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», статтею 5 Закону України «Про до-
бровільне об’єднання територіальних громад», враховуючи 
висновки постійних комісій, з метою соціально-економічного 
розвитку та підвищення якості та доступності надання пу-
блічних послуг. 

ВИРІШИЛИ: 1. Ініціювати процедуру добровільного 
об’єднання територіальної громади міста Заводське  та тери-
торіальних громад сільських населених пунктів:

- Гиряві Ісківці, Веселе, Зірка, Млини, Степне, Слобідка, 
Старий Хутір, Червона Балка, Чижі, Шевченкове (Гирявоіско-
вецька сільська рада);

- Піски,Шевченки, Яремівщина (Пісківська сільська рада);
- Токарі, Гамаліївка, Долинка, Пучківщина, Руда (Токарів-

ська сільська рада).
2. Адміністративним центром об’єднаної територіальної 

громади визначити місто Заводське, а її назву – Заводська 
міська територіальна громада.

3. Доручити міському голові Сидоренку В.В. провес-
ти громадські слухання щодо ініціювання добровільного 
об’єднання територіальних громад  відповідно до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні».

4. Доручити виконавчому комітету Заводської міської ради 
вивчити обсяги та спосіб державної підтримки об’єднаної те-
риторіальної громади.
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<< СТОР. 3 Д О К У М Е Н Т И

Про внесення змін до бюджету на 2016 рік

Керуючись підпунктом 23 пункту 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні».

ВИРІШИЛИ: 1. Збільшити доходну частину спеціального 
фонду бюджету на 2016 рік по доходах в сумі 635 000,00 грн, в 
тому числі:

- по коду 24170000 «Надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного пункту»   635 000,00 грн.

2. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюдже-
ту на 2016 рік по видатках в сумі 635 000,00  грн., в тому числі: 

- КФК 100203 «Благоустрій  міст, сіл, селищ»  КЕКВ 3132 
«Капітальний ремонт інших об’єктів»  - 635 000,00 грн на про-
ведення капітального ремонту дороги по вул. Панаса Мирного 
в м.Заводське.

3. Бухгалтерії міської ради внести зміни в помісячний розпис 
бюджету на 2016 рік.

4. Затвердити довідки про зміни доходної та видаткової час-
тини бюджету за листопад 2016 року. 

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

17 листопада 2016 року рішення №1

Д Е Н Ь  П А М ’ Я Т І  Ж Е Р Т В 
Г О Л О Д О М О Р І В

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступни-
ка міського голови Добрулю С.В. та на голів постійних комісій 
міської ради.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

17 листопада 2016 року рішення №27

РІШЕННЯ РАДИ    

Про проведення капітального ремонту доріг в 2017 році

Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», беручи до уваги доручення, дані на 
нараді у голови районної державної адміністрації щодо розро-
блення районної Програми з будівництва, реконструкції та ре-
монту автомобільних доріг у 2017 році.

ВИРІШИЛИ: 1. Визначити перелік вулиць на території м. За-
водське, на яких в 2017 році буде проведено капітальний ремонт 
дорожнього покриття, а саме:

- вул. Сульська -  1664 м;
- вул. Суворова – 240 м;
- вул. Калинова – 530 м;
- вул. Кільцева -  250 м (залишок);
- вул. Заводська – 250 м;
- проїзд з вул. Лермонтова до вул. Кільцевої – 125 м.
 2. Міському голові подати до відділу економічного розвитку, 

торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації пропозиції по 
капітальному ремонту вищевказаних об’єктів на 2017 рік.  

 3. Контроль за виконання даного рішення покласти на по-
стійну депутатську комісію міської ради з питань будівництва, 
транспорту, зв’язку, земельних відносин, екології та охорони 
навколишнього природного середовища (голова комісії Івахно 
С.Ю.).                                                                             

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

17 листопада 2016 року рішення №2

РІШЕННЯ РАДИ    

РІШЕННЯ РАДИ    

Про взяття на баланс територіальної громади 
м. Заводське міні-футбольного майданчика

з одночасною передачею в КП «Комунсервіс»

Керуючись статтею 136 Господарського кодексу України, 
пунктом 30 частини першої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення належ-
ного утримання об’єктів фізичної культури і спорту.

ВИРІШИЛИ: 1. Взяти на баланс територіальної громади       
м. Заводське міні-футбольний майданчик по вул. Шкільній, 1 в 
м. Заводське.

2. Встановити балансову вартість об’єкта в сумі 1 098 394,49 
грн.

3. Передати на баланс КП «Комунсервіс» міні-футбольний 
майданчик по вул. Шкільній, 1 в м. Заводське.

4. Міському голові створити комісію по прийманню-передачі 
вказаного об’єкта.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на по-
стійну депутатську комісію міської ради з питань будівництва, 
транспорту, зв’язку, земельних відносин, екології та охорони на-
вколишнього природного середовища (голова комісії Івахно С.
Ю.).                                                                           

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

17 листопада 2016 року рішення №4

Про затвердження проектно-кошторисної документації

Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» та беручи до уваги позитивний експертний 
звіт ТОВ «Експертиза МВК».

ВИРІШИЛИ: Затвердити проектно-кошторисну докумен-
тацію на об’єкт будівництва «Реконструкція будівлі водолікарні 
з гуртожитком по вул. Шкільна, 13 приміщення 1, м.Заводське, 
Лохвицького району, Полтавської області» по програмі «Ство-
рення Центру надання адміністративних послуг в адміністра-
тивно-територіальній одиниці м. Заводське» в сумі 1 476 167 грн.

 
В.СИДОРЕНКО

міський голова 
17 листопада 2016 року рішення №5

РІШЕННЯ РАДИ    
Н Е М А Є  Т И Х  В И -

С О Т ,  Я К І  Б  Н Е 
З Д О Л А В  Н А Р О Д , 

Щ О  В  С Е Б Е 
В І Р И Т Ь . . .

Революція  Гідності є не просто згадкою, вона триває 
і донині.. Адже завдання, поставлені народом у ті дні, ак-
туальні  і сьогодні.  Три роки тому кілька сотень сміливих 
дівчат та юнаків,без участі політиків зібралися на Євро-
майдані, щоб висловити мирний протест проти дій режи-
му Януковича.  Звіряче побиття молоді сколихнуло тоді 
всю Україну. Про  випробування долею на той час  ніхто 
не мав уявлення.  А 21-ше листопада назавжди увійшло  в 
історію, як День Гідності і Свободи. До подій цього свята у 
Заводській міській бібліотеці №1 було влаштовано книж-
кову виставку – пам’ять «Події,що змінили долю Украї-
ни». До неї було подано цитату Євгена Плужника: 

Хором земля й небеса:
– Благословенні довіку,
Хто себе кров’ю вписав
В книгу безсмертя велику.
А ще для користувачів Інтернет – центру, що діє в бі-

бліотеці, було проведено патріотично – інформаційну бе-
сіду на тему «Майдан. Хроніка подій». У ній бібліотекарі 
зазначили,що «..Україна – це територія гідності і свободи. 
Такими нас зробила не одна, а дві революції – Майдан 
2004 року, який був Святом Свободи, і Революція 2013 
року, Революція Гідності. Це був надзвичайно важкий іс-
пит для України, коли українці продемонстрували свою 
європейськість, гідність, своє прагнення до свободи».

« .. День Свободи в Україні відзначався 22 листопа-
да починаючи з 2005 року – у річницю початку першого 
Майдану, так званої "Помаранчевої революції".

Відтепер 21 листопада в Україні щорічно відзначати-
меться День гідності і Свободи.» 

Старт першого Майдану має чітку дату — 22 листопа-
да 2004 року, коли на наступний день після другого туру 
президентських виборів масово вийшли на центральну 
площу країни прихильники опозиційного кандидата Ві-
ктора Ющенка, які були не згодні з наміром влади при-

судити перемогу своєму кандидату — прем’єру Віктору 
Януковичу.

Люди виходили на Майдан не стільки за Ющенка чи 
проти Януковича, скільки заради відстоювання свого 
права на вибір. Адже головною мотивацією для старту 
«помаранчевої революції» став надмірний для країни рі-
вень фальсифікацій на користь провладного кандидата.

Скільки б політологи не намагалися довести, що Май-
дан заздалегідь було сплановано і проплачено західними 
спецслужбами, його масовість можна пояснити тільки 
стихійністю та самоорганізацією учасників. В окремі дні 
в центрі Києва налічувалося до 1  млн. протестантів. Тим 
більше, що в протилежному таборі, який володів усіма 
державними ресурсами для цього, не змогли організувати 
щось подібне. 

Революція Гідності 2013 року стала часом пробуджен-
ня людей,їх здатності піднятися над власними інтересами 
заради кращого майбутнього. Ця велика віра вела впе-
ред попри кулі снайперів,кийки «беркутівців» та тисячі 
кримінальних справ,які порушували проти  майданівців.  
«Серце Європи б’ється в Києві»,- сказав французький фі-
лософ зі  сцени на Майдані. 

У ході бесіди бібліотекарі розповіли про етапи Євро-
революції в Україні та відзначили,що Сотні сердець згорі-
ли за перемогу і запалили ще мільйони сердець. За рідну 
Батьківщину, за наше з вами майбутнє сини України по-
клали свої голови на київському Майдані, на донецьких 
землях. І наш з Вами обов’язок перед «Небесною сотнею» 
— продовжити боротьбу і виграти бій за кращу долю 
українського народу.

Слава Україні! І вічна пам’ять героям!
На заході прозвучали  пісні про Євромайдан та поле-

глих на ньому у виконанні групи «Мандри»,Оксани Біло-
зір та інших авторів.

Ще одну знакову для Україну річницю – дні пам’яті Го-
лодомору бібліотекарі відзначили книжковою полицею 
під назвою « Рік тридцять третій… Голод.. Голод». Чита-
чі бібліотеки зможуть ознайомитись із виданнями про 
голодомор як в Україні,так і на території  Лохвиччини та 
Полтавщини,зі спогадами земляків,які пережили цю тра-
гедію. 

Л.ЄРМАКОВА
завідуюча міською бібліотекою №1

В останню суботу листопада в Україні відзначають День пам'яті жертв голодоморів. Штучно організований і зумисне 
підтримуваний тоталітарним комуністичним режимом голод в Україні (а також в окремих регіонах Росії і Казахстану) 
з метою придушення антирадянських настроїв та виступів проти колективізації на селі призвів до величезних втрат 
та відчутних наслідків для наступних поколінь. Внаслідок того голоду 1932-1933 років близько 3,9 мільйона людей по-
мерли (90% із них були етнічними українцями), а 0,6 мільйона через це просто не народилися.

25 листопада 2016 р. на цвинтарі масиву "Брисі" біля пам'ятного знаку "Жертвам голодомору" були проведені скор-
ботні заходи та громадська панахида до Дня пам'яті жертв голодоморів.
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Ч Е Р Н І В Ц І  Г О С Т И Н Н О  З У С Т Р І Л И  Д О Ш К І Л Ь Н И К І В 
З І  В С І Є Ї  У К Р А Ї Н ИГостинність і доброзичливість господа-

рів Координаційної ради ВГО «Асоціація 
працівників дошкільної освіти» 20-21 жов-
тня 2016 р. в Чернівцях, неймовірна краса 
міста і віддана любов до нього мешканців 
залишили  відчуття вдячності й захоплен-
ня у всіх освітян-дошкільників України.

Надзвичайно приємними були турбо-
та організаторів. Показником привітності 
й щирості чернівчан стало закріплення 
за кожним гостем «педагога-супутника» 
для того, щоб зустріти і провести, а також 
допомогти зорієнтуватися в місті, часі та 
придбанні квитків.

Про високий рівень зустрічі нашої деле-
гації свідчить і той факт, що нас прийма-
ли у сесійній залі міської ратуші  на чолі 
з  міським головою Олексієм Каспруком, 
представниками департаменту обласного 
управління освіти і науки та управління 
освіти і науки Чернівецької міської ради.

Програма перебування була    насиче-
ною. Залишається тільки дивуватися, як 
було все ретельно і детально продумано і 
ми встигли подивитися роботу педагогів із 
дев’яти дошкільних навчальних закладів. І 
в кожному було безліч цікавих педагогіч-
них знахідок і родзинок, а ще своє малень-
ке «Диво»:

- ДНЗ №41 – розвивально-ігрове серед-
овище (модерновий методичний кабінет) 
та методичний аукціон «Упровадження 
здоров’язбережувальних технологій на 
основі звичаїв та традицій Буковинського 
краю»;

-  ДНЗ №25  – колосальний досвід на-
вчання дітей англійської, польської, єврей-
ської мов;

-  ДНЗ №9  – трембіти  на вході до  до-
шкільного  закладу (неймовірно магічний 
звук  найдовшого у світі музичного інстру-
мента), дивовижний концерт у виконанні 
українських музик «Карпатська тайстра» 
та мами вихованця – заслуженої артистки 
України Ірини Стиць; подаровані герданки 
на пам’ять;

- СДНЗ №17 та №37 – потужний розви-
вальний та здоров’язбережувальний про-
стір для дітей із вадами зору і мови (су-
часне обладнання для профілактики зору 
та супервиставка бізібордів для роботи з 
дітьми-логопатами);

- ДНЗ №33 – майстер-класи з нечуваних 

ще й небачених технік і методик (зокрема, 
інструктація з пластиліну і бісеру; техніка 
«Тай-Дай» тощо;

- ДНЗ №20 – новий підхід до мультиплі-
кації, розвивальні вправи для дітей;

- ДНЗ №53 – матеріали міського дизайн-
проекту «ДНЗ майбутнього» спільно з ар-
хітекторами.

Педагоги, як діти: полюбляють бави-
тися не менш, ніж вихованці. Огром по-
зитивних емоцій отримали ми під час 
блискавично проведеного Оленою Савчук 
методичного аукціону ідей, креативних 
«мультяшних» ігор у ДНЗ №20 та ін.

Цікавими і корисними (як завжди!) 
були виступи наших метрів: 

- Н.В. Омельяненко, голови ВГО "Асоці-
ація працівників дошкільної освіти, шефа-
редактора управлінських видань напряму 
МЦФР: Освіта" Цифрового видавництва 
МЦФР (тема «Культура управлінської ді-
яльності». Ключова ідея: «Щоб дійти до 
мети потрібно йти…»);

-  Т.Л.Гурковської,  головного редактора 
журналу «Практичний психолог: Дитячий 
садок» (тема «Традиційна гра у сучасних 
умовах». Ключова ідея: «Завдання вихова-
теля – навчити дітей гратися»);

-  З.П.Дорошенко, старшого викладача 
кафедри дошкільної освіти КЗ «Запорізь-
кий обласний інституту післядипломної 
педагогічної освіти» (тема «Стратегічне 
планування діяльності дошкільного на-
вчального закладу». Ключова ідея: «Не-
обхідно керівнику і педагогам оволодіти 
стратегічним мисленням»);

-  Т.Б.Ухіної,  заступника директора ви-
давництва «Мандрівець» (Тема «Новинки 
забезпечення дошкільних закладів». Клю-
чова ідея: усі разом виявляємо, поширю-
ємо та популяризуємо досвід педагогів-
«дошкільників»).

Багато хто з нас був уперше в Чернівцях, 
тож щиро дякуємо господарям за можли-
вість ознайомитися з його мальовничими 
вулицями і неповторними  пам’ятками, зо-
крема,  з Чернівецьким національним уні-
верситетом ім.Ю.Федьковича – перлиною 
Буковини і окраси України.

Душа і серце  й досі переповнені соняч-
ною радістю та піднесенням. А ще отрима-
ний досвід «переплавиться» всередині і – 
народяться нові проекти, форми роботи з 
педагогами, батьками, дітьми.

Пам’ятаєте, як у Б.Шоу: «Якщо у вас із 
товаришем є по одному яблуку, і ви обмі-
няєтеся, то кожен із вас залишиться з од-
ним яблуком. Якщо ви обміняєтесь ідеєю, 
у вас у кожного буде по дві ідеї». 

Здається, ось це і є найголовнішим ре-
зультатом таких зустрічей членів Асоціації 
– збагачення ідеями, енергією, бажанням 
йти до нових обріїв і вершин, а ще – піз-
нання одне одного в нашій великій і ще-
дрій Україні.

О.ДРОБ’ЯЗКО 
завідувач ДНЗ №2 «Теремок», голова 

Полтавського обласного осередку ВГО

О С І Н Н Є  Д И В О
Осінь завжди заворожувала своє таєм-

ничою красою: вранішньою пеленою тума-
ну, прозорими краплями роси, погідним 
листопадом, чудернацькими плодами де-
рев та кущів. Та якщо уважно придивити-
ся і трішки пофантазувати, то можна по-
бачити навколо себе неймовірні речі.

Вже стало доброю традицією у ДНЗ №2 
«Теремок» зустрічати осінню пору святко-
вим ранком вихованців середньої групи та 
виставкою поробок із природного матері-
алу, в якій беруть участь родини малюків. 

Справжні осінні дива були представ-
лені у холі дитячого садочка, що пере-
творився на  виставкову залу. Фантазія й 
творчість тат і мам вразила як вихованців,  
так і працівників та гостей закладу: тут - і 

хатинка з моху, і пуделі із картоплі й ко-
льорової капусти, і дід Мазай із зайцями 
з березової колоди, і аплікації із сухого 
листя, і чудернацькі дід з бабою із гарбу-
зів, і гриби з каштанів, і букети із шишок, 
і кіт із сіна, і троянди із кленового листя… 
Малюки жваво обговорювали саморобки 
і  акцентували, як вони разом з батьками 
та бабусями й дідусями створювали ці ше-
деври, навіть ділилися технологіями виго-
товлення.

Щира подяка усім родинам, що пред-
ставили свої витвори на осінній виставці, 
проявили ініціативу і розкрили свої при-
ховані таланти.

А.ЗАСЛАВЕЦЬ
вихователь-методист
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Після участі в Школі філософії для ді-
тей та в Школі культурної дипломатії при 
Малій академії наук, я мріяла про участь в 
заходах подібного формату. Але навіть не 
могла собі уявити, що моя мрія може так 
швидко здійснитися. До початку осінніх 
канікул на свою електронну пошту я отри-
мала запрошення взяти участь у відборі до 
Школи християнської дипломатії. Не роз-
думуючи, я заповнила анкету та з нетер-
пінням стала чекати результатів відбору. 
Повідомлення про те, що я успішно про-
йшла відбір і стала не просто учасником 
школи, а помічником тренера, стало для 
мене вражаючим подарунком на День на-
родження.

Осіння школа з християнської дипло-
матії, яка відбулася в с. Зарваниця Тере-
бовлянського району Тернопільської об-
ласті з 28 жовтня по 3 листопада 2016 року  
була організована спільно Національним 
Центром «Мала академія наук України» 
та Управлінням освіти і науки Тернопіль-
ської обласної державної адміністрації для 
підлітків 12-15 років на базі Колегіуму-ін-
тернату «Знамення» (єдиний в Україні ко-
легіум для дівчат). В школі передбачалося 
поглиблене вивчення предметів духовно-
просвітницького напрямку.

Учасників школи з різних областей 
України (з Полтавщини нас було четве-
ро),  на залізничному вокзалі м. Тернопіль 
привітно зустріли виконуюча обов’язки 
начальника відділу культури і освіти Тер-
нопільської ОДА Зварич Ганна та пред-
ставники регіонального відділення Малої 
академії наук. Організатори забезпечили 
нас зручним автобусом, яким ми доїхали 
від вокзалу до колегіуму-інтернату, де ми 
мали проживати та навчатися.

Перше, що вразило по приїзду до міс-
ця призначення – краса осінньої природи 
в поєднанні з величним Собором Зарва-
ницької Матері Божої. Для християн усьо-
го світу Зарваниця добре відома  чудот-
ворною іконою і цілющим джерелом, біля 
якого з'являлася  Божа Матір. Зараз на 
цьому місці споруджено Марійський духо-
вний центр «Зарваниця» — комплекс цер-
ковних споруд з  Собором Зарваницької 
Матері Божої, що належать  Українській 
греко-католицькій церкві. Щороку сотні 
тисяч паломників приходять сюди на про-

щу, не тільки з України, а й з багатьох єв-
ропейських країн. За словами архієпис-
копа Володимира (Поліщука) - Духовна 
перлина  Зарваниця  несе своїй міжнарод-
ній пастві, особливо молоді, новий духо-
вний стимул для розуміння Правди Божої, 
миру, духовної злагоди у суспільстві і кож-
ній сім'ї, надихає на справи добрі, розумні 
та вічні.

В перший же день з учасниками Всеу-
країнської школи християнської дипло-
матії зустрівся Єпископ-помічник Терно-
пільсько-Зборівський Теодор (Мартинюк). 
Владика Теодор заохочував вчити іноземні 
мови, розповідав про викладацьку робо-
ту з студентами з семи країн світу і також 
про ті церкви, вірними яких є ті студенти. 
Також цікавою була розповідь про Ми-
трополита Андрея Шептицького, його 
участь в культурно-просвітницькому жит-
ті Галичини, підтримку греко-католицької 
церкви в Україні, про зв’язок релігії та по-
літики, роль релігійних діячів в суспільно-
політичному житті та історії взагалі.

Дуже цікавими лекціями з історії нас 
захоплював Григорій Стариков, кандидат 
історичних наук, науковий співробітник 
Інституту археографії та джерелознавства 
ім. М.С. Грушевського Національної Ака-
демії Наук України. Ми дізналися багато 
нового про історичні періоди та події – по-
чинаючи з стародавніх часів, періоду Київ-
ської Русі, початок Великої Вітчизняної ві-
йни, Голокост, трагедію Бабиного Яру. Той, 
хто не знає історії, не може в повній мірі 
зрозуміти сьогодення.

Крім лекцій з історії ми приймали 
участь в тренінгових заняттях за методи-
кою «Філософія для дітей», координато-
ром яких була Юлія Кравченко, кандидат 
філософських наук, методист Національ-
ного Центру «Мала академія наук». Арт-
сесії допомагали нам краще пізнати себе, 
поринути у свій внутрішній світ, розкрити 
таланти та можливості, про які ми можли-
во і не здогадувалися. Пані Юлія для кож-
ного з нас стала близьким другом, з яким 
можна поділитися і своїми сумнівами, і 
своїми досягнення, і завжди знайти розу-
міння і підтримку. 

Пані Юлії та пану Григорію допомагали 
проводити навчання  локальний коорди-
натор проекту  «Інтеграція через діалог»  

Всеукраїнської асоціації  викладачів істо-
рії та суспільних дисциплін «Нова доба» 
Галина Копилова і методист Херсонської 
МАН Наталія Козуб.

За час участі в школі ми стали єдиною 
командою – нам було цікаво разом навча-
тися, відпочивати, створювати проекти. І 
коли прийшов час прощатися, ми не могли 
стримати своїх сліз та емоцій.

Наостанок  співорганізатори проекту 
Всеукраїнська осіння Школа християн-
ської дипломатії – Тернопільська облдер-
жадміністрація підготували нам пода-
рунок – екскурсію до Збаразького замку, 
який розташований на Замковій горі не-
подалік Тернополя. Замок багатий істо-
ричними подіям.  Знаменним для міста і 
фортеці стає 1649 рік, коли під його сті-
нами укладається Зборівський мир між 
Богданом Хмельницьким, війська якого 
через зраду союзників – татар на чолі з Іс-
лам-Гіреєм III (1604 – 1654) так і не змогли 
захопити форпост взятий роком раніше, 
і польським королем Яном II Казимиром 
(1609 – 1672), якого представляли за-
хисники замку на чолі з Єремією Вишне-
вецьким (1612 – 1651). За умовами мирної 

угоди Польща визнала існування козаць-
кої України, взамін збереження кріпацтва 
на землях польської корони (у тому числі 
Волинського та Подільського воєводств). 
До наших днів Збаразький замок дійшов у 
практично первозданному вигляді з незна-
чними добудовами.

Після нашого від’їзду участь в школі не 
закінчилася, кожен з нас створює свій со-
ціальний проект культурно-просвітниць-
кого напрямку, який необхідно втілити в 
своєму регіоні.

Школа християнської дипломатії дала 
мені багато корисного – неоціненні знання, 
щирих друзів, нове бачення себе, бажання 
поділитися отриманими знаннями з учня-
ми та вчителями своєї школи. І я вдячна в 
першу чергу організаторам школи, особли-
во Юлії Кравченко, за грандіозний вклад в 
новітні методи навчання. Також дякую за 
матеріальну підтримку Заводській міській 
раді, яка взяла на себе витрати на проїзд 
до місця навчання та назад, а за мораль-
ну підтримку вчителю історії Заводської 
ЗОШ № 2 Роман Інні Василівні. 

М.ПАНЧЕНКО
учениця ЗОШ №2

Кажуть, спільні справи об’єднують  лю-
дей. Мене і моїх однокласників об’єднала 
давня мрія – побувати у Львові. У листо-
паді наша мрія здійснилася. Разом з бать-
ками і вчителями ми побували у місті за-
хідноєвропейського зразка, яке в народі 
називають «столицею» духмяної кави та 
шоколаду. 

Не дивлячись на довгу дорогу, позитив-
ний настрій не покидав нас ні на хвилин-
ку, бо ми були в очікуванні неймовірного 
казкового дня. Потрапивши на площу «Ри-
нок», час для нас зупинився і ми поринули 
у таїнство міста. Нас зачарувала архітекту-
ра, здивували вузенькі вулички з бруків-
ки, по яких їздять трамваї старої та нової 
моделей, полонили душу настінні фрески 
соборів, костьолів, церков, вразив краєвид 
нічного Львова, який відкрився із ратуші, 
до якої ми дібралися, подолавши 408 схо-
динок,  та найвищих точок міста, на яких 
розташовані старовинні замки.   

Цікавою була зустріч із сурмачем, який 
щоранку  і щовечора біля вежі сповіщає 
про початок та закінчення дня. 

Найцікавішим для мене видався Львів-
ський оперний театр імені Соломії Кру-
шельницької,  де  ми із задоволенням і 

захопленням прослухали оперу Джузеппе 
Верді «Травіата». Вигляд театру ззовні і 
зсередини вразив до глибини душі, а гра 
акторів була неперевершена. 

Екскурсанти відвідали будиночок са-
жотруса, який розташований на даху од-
нієї із будівель, побачили знаменитий 
львівський годинник, побували на Лича-
ківському кладовищі, де поклали квіти на 
могили  патріотів України, які віддали своє 
життя за незалежність України на Сході, 
вклонилися пам’ятникам народному ар-
тисту України Володимиру Івасюку та «Ка-
меняру»  І.Я. Франку.

У Львові багато пам’ятників ви-
датним особам: письменнику і поету                                      
Т.Г. Шевченку,  першому друкарю Івану 
Федорову, українським військовим діячам. 

Повертаючись додому, відвідали Під-
горецький замок – пам’ятку архітектури 
епохи пізнього Ренесансу, який виконано 
у  стилі бароко.   

Ми дуже вдячні екскурсоводу львів’янці 
пані Мар’яні та завідувачу Заводського ди-
тячого садочку «Теремок» Дроб’язку О.В.  
за змістовно проведену екскурсію, батькам 
і вчителям за поїздку  та гарний настрій.  

Я і мої друзі переконалися, що Львів – 

це той куточок України, у якому ти просто 
починаєш вільно себе почувати, розумієш 
красу, навіть дрібнички, забуваєш про бу-
денні негаразди і образи, дивишся на кра-
су міста і розумієш, що побував у казці. 

Кожного дня у думках поринаємо у сво-
єрідний світ Львова, який для нас колись 
був тільки мрією, а тепер – приємний спо-

гад. 
Радимо тим, хто не був у Львові, відві-

дати це красиве місто, щоб переконатися у 
правдивості наших вражень.

І.КРАВЧЕНКО
учениця 11 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №2
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В И С Т А В К А  Р О Б І Т 
П О Д Р У Ж Ж Я  Г Р Е Б Е Н Ю К І В

Похмурими днями «радує» містян листопад і, немов би всупереч йому у Заводській 
бібліотеці №1 розпочала діяти  світла і життєствердна виставка живописних робіт по-
дружжя Гребенюків Валентини та Олександра. Вона продовжує серію виставок робіт 
місцевих художників – професійних та аматорів -  «Світ прекрасного у творчості  зем-
ляків».

Виставка називається «Крила янгола над містом». Чому саме так? Про це можна ді-
знатись відвідавши її. Запрошуємо всіх, кому цікавий світ прекрасного.

Ц І Н У Й Т Е  К О Ж Е Н 
Д Е Н Ь  І  М И Т Ь

Саме під такою назвою 16 грудня о 
18.00 в Заводському МБК №1 відбудеться 
концертна програма за участю народного 
артиста, відомого композитора Ніколо Пе-
траша, заслужених артистів України Олега 
Подольського та Олександра Алфьорова 
(шоу-дует «Viva») та заслуженої артистки 
України Ніни Мирводи. Більше як 2 го-
дини ці артисти даруватимуть позитив і 
гарний настрій глядачеві. Цей концерт ще 
довго зігріватиме душу присутніх, адже в 

ньому прозвучить велика кількість відо-
мих хітів. Особливо хочеться зупинитися 
на творчості Ніколо Петраша. Це автор 
більше як двохсот хітів, 45 із них він ство-
рив із відомим поетом Юрієм Рибчин-
ським. Бо хто не знає відомих пісень «Одо-
лжила», «Птица-сердце», «Птица вольная» 
у виконанні Таїсії Повалій, «Напополам» у 
виконанні Ірини Білик, «Дівчина-весна», 
«Україна», «Перемога», «Ріка-печаль» у ви-
конанні Наталії Бучинської, «Україна - це 
я» у виконанні Катерини Бужинської, «Я 

ніколи нікому тебе не віддам» у виконан-
ні Олександра Пономарьова, «Гори, гори 
ясно» у виконанні Алли Кудлай та багато 
інших відомих пісень – «Лодочка», «Бать-
ку», «Кто выдумал любовь».

В п’ятірку кращих шоу-дуетів баяніс-
тів Європи входить і шоу-дует «Віва».  
Майстри своєї справи, віртуози Олег По-

дольський та Олександр Алфьоров, є ще 
дванадцятиразовими переможцями най-
престижніших міжнародних фестивалів 
та конкурсів. В концерті вони виконають 
запальні композиції, які не залишать бай-
дужими нікого з присутніх.

Прикрасою концерту стане і виступ за-
служеної артистки України Ніни Мирво-
ди, яка є співачкою не лише з унікальним 
голосом, а й надзвичайно позитивною 
енергетикою. 

Отже, не пропустіть можливості і заві-
тайте на цей чудовий концерт!

Довідки за телефонами: (095)175-27-21, 
(067)747-98-07, (066)159-81-76  Юлія.

Т У Р Н І Р  З  В О Л Е Й Б О Л У 
У  М . К А Н Е В І

Настала осінь. Надзвичайно чудова пора для подорожей,змагань,нових відкриттів. 
Ось і наша команда волейболісток Заводської ЗОШ І-ІІІ  ступенів №2 29-30 жовтня, за 
підтримки Заводської міської  ради та  завдяки фінансовій допомозі  батьків взяла участь 
у Всеукраїнському турнірі з волейболу до міста Канева.

Здавалося б дорога мала видатися довгою та виснажливою . Але ж ні,час,проведений 
в комфортабельному авто з командою, пролетів дуже швидко. Коли ми під’їжджали до 
Канева, оповитого козацькою історією, не могли залишити поза увагою неймовірної кра-
си краєвиди.

І ось час змагань. Боротьба за перемогу була дуже напруженою. Надзвичайно 
приємно,що зусилля нашої команди не залишилися марними. Ми змогли вибороти 3 
місце серед команд Канева, Світловодська, Черкас, Києва, Кременчука, Вінниці. Кращим 
гравцем нашої команди була визначена Дробиш Софія.

Завдяки спортивним змаганням команда здійснила екскурсію на Тарасову гору, вша-
нувала пам'ять Великого Кобзаря.

Дякуємо усім, хто повірив у наші сили, підтримав та хвилювався за нас вдома. А своїм  
вихованцям  побажаю  великих  злетів  та  перемог!

С.МОРОЗ 
вчитель фізичної культури ЗОШ №2
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П Е Р Ш И Й  Б І Й  -  І 
П Е Р Е М О Г А  Д О С Т Р О К О В О !

Так розпочалася кар’єра, сподіваємось  
успішного, наймолодшого боксера БК 
«Алекс» - Терна Дмитра. На відкритій  пер-
шості ОДЮСШ «Олімпійські  Надії» , ака 
пройшла в м.Полтава 29 жовтня 2016р.

Також перші місця зайняли боксери За-
водського БК «Алекс»  Лесик Сергій,  Крят 
Влад,  Гайдар Ростислав та друге місце у 
рівному бою посів Буряк Ігор.  Одразу  в  
двох  чемпіонатах  прийняли  участь  бок-
сери  БК «Алекс» м.Заводське.  Чемпіонат  
Полтавської  області  серед  юніорів (2001-
2002 р.н.) та  молоді  (2000-1999  р.н.)  прой-
шов  у  м.Полтава  з  10 по 12 листопада . На  
ньому  виступив лідер збірної Полтавської 
області з боксу в категорії 57 кг серед  юні-
орів,  переможець  регіонального  чемпі-
онату  України 2016р.  Оніщенко  Руслан. 
На жаль Руслан програв двобій, в зв'язку з 
хворобою  та вибув  зі  змагань  зайнявши 
трете місце. Але він всеодно включений до 
збірної, яка буде захищати честь Полтав-
ської області та нашого міста на чемпіонаті 
України в м.Одеса в грудні цього року. По-
бажаємо Руслану нових перемог.

А  от  сусідня  Сумська  область  про-
водила  чемпіонат з боксу серед юніорів,  

молоді та юнаків , яких в нашому клубі 
близько 6-7 чоловік (2004-2003  р.н.).  Тож  
на запрошення наших друзів і організа-
торів турніру  з  м.Ромни,  де  і  проходив  
чемпіонат  з  11  по  13 листопада, прийня-
ли  участь наші юнаки. Переможцями чем-
піонату Сумської області  з  боксу  серед  
юнаків 2004-2003 р.н. стали : Лесик Сергій 
в категорії  48кг, Крят  Владислав  в  катего-
гії  43 кг, друге місце,провівши три напру-
жених поєдинки за три дні, зайняв Буряк  
Ігор  в  категорії  44.5  кг. 

Вітаємо  переможців  та призерів чем-
піонату!

Також  наш  клуб «Алекс»  та   «кольори»  
нашого  міста на найвищому рівні в боксі 
- професійному захищає боксер компанії 
UBP Оніщенко Богдан. Він на Великому   
вечорі  боксу «PRO Boxing Show - 2016» в 
Києві,  який  проводила  провідна укра-
їнська  промоутерська  кампанія   Union  
Boxing Promotion, одержав переконливу  
перемогу  над  досвідченим  суперником.
Вітаємо Богдана та бажаємо йому нових 
великих перемог та чемпіонських титулів!

О.ОНІЩЕНКО
тренер клубу «Алекс»

В І Т А Є М О  З  П Е Р Е М О Г О Ю
З 24 по 30 жовтня 2016 року у м.Кропивницькому проходив чемпіонат України з фут-

болу серед спортсменів з вадами слуху. 8 команд з різних областей були поділені на дві 
підгрупи по чотири команди.

До групи "А" входили: Полавська, Миколаївська, Одеська та Івано-Франківська об-
ласті.

До групи "Б": Київська обл., м.Київ, Рівненська та Запорізька області.
У першому турі наші земляки із Полтавської обл., серед яких був і Віталій Федоронь-

ко, перемогли одеситів з рахунком - 2:0. У 2 турі перемогли Івано-Франківську  з рахун-
ком - 3:1 та Миколаївську області з рахунком - 8:0. У півфіналі полтавчани з рахунком 
- 3:0 перемогли Київську обл., і нарешті у фіналі  наші земляки змагалися із одеситами, і 
перемогли з рахунком - 1:0.

В.ФЕДОРОНЬКО 
викладач фізичної культури Лохвицького технологічного технікуму ПДАА

Р О З К Л А Д  Р У Х У  П О Ї З Д І В  П О  С Т А Н Ц І Я 
С У Л А

Номер поїзда Маршрут Обіг Час 
приб.

Час 
вiдпр.

760 
«СТОЛИЧНИЙ 

ЕКСПРЕС)
Кременчук → Бахмач з 11/12/2016 щоденно, крім 

вівторків та 1/01/2017 03:50 03:53

6541 Ромодан → Ромни щоденно 06.04 06.05
6542 Ромны → Ромодан щоденно 09.08 09.09
6544 Ромны → Ромодан щоденно 12.49 12.51

6543/6931 Ромодан → Бахмач щоденно 13.51 13.53
760 

«СТОЛИЧНИЙ 
ЕКСПРЕС»

Бахмач → Кременчук з 11/12/2016 щоденно, крім 
вівторків та 1/01/2017 13:51 13:53

6545/6933 Ромодан → Бахмач  щоденно 18.22 18.23
6934/6546 Бахмач → Ромодан щоденно 22.26 22.27


