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— Віктор, що насправді відбувається з
децентралізацією навколо Южного?
— Аби це зрозуміти, хотілося б повернутися трохи назад, до подій, які відбувалися понад рік тому,
коли в нашому місті пройшли громадські обговорення. Люди прийняли рішення щодо об’єднання
навколишніх сільрад та громад. Це села, які
розташовані навколо Малого Аджаликського лиману:
Григорівка, Нові і Старі Біляри, Булдинка, Візирка,
Сичавка, Кошари, Любопіль та інші. Ми надіслали
їм свою пропозицію та чекали відповіді. Одночасно
Візирська сільська рада надіслала подібне запрошення до цих сіл і, відповідно, почався процес обговорення їх мешканцями. Якщо в Григорівці та Білярах
збиралося 20-30 людей, які голосували фактично за
все село, об’єднуючись з Візиркою, то в Сичавці все
проходило набагато складніше. Вперше громади там
спробували зібратися влітку 2015 року, аби провести
громадські слухання в сільській раді, куди прийшло
дуже багато людей, яких сільська рада фактично не
могла вмістити. Бажаючих взяти участь в обговоренні
реєстрували без пред’явлення паспортів, лише з їх
слів. Однак, ці люди не проживали в Сичавці та не
були там прописані. Їх привезли з інших сіл, про що є
достатньо публікації в інтернеті. Через те громадські
слухання було фактично зірвано, і депутати сільської
ради вирішили це питання перенести на рік. Згодом
в Сичавці пройшли вибори в сільську раду, обрали голову та депутатів.
— Питання об’єднання громад все ж проходило
громадські слухання?
— 2 серпня 2016 року були призначені перші
зібрання села, але не в загальній кількості, а по вулицях. Зібрали перші чотири вулиці, постанову про
це підписала голова сільської ради, знаходячись у
відпустці. Перші зібрання пройшли в Сичавці досить
спокійно. З тих, що зібралися, а це приблизно 110 людей, 72 проголосували за центр громади в Южному, а
18 проголосували за Візирку, інші ж вийшли з зали,
чомусь не дочекавшись голосування.
Два дні поспіль мало пройти аналогічне зібрання
уже по інших вулицях. Але чомусь його перенесли з
приміщення клубу сільської ради на одну із вулиць. І
там це зібрання зірвали депутати сільської ради, які
підтримують об’єднання з селом Візиркою. Народні
обранці агітували за те, що воно не легітимне, хоча
його призначила голова сільської ради, знаходячись
у відпустці. І тому голова села анонсує проведення
позачергової сесії сільської ради, на якій частина
депутатів скасовує це рішення. Варто зазначити, що
Сичавська сільська рада нараховує 14 депутатів, з
яких 6 підтримує об’єднання з Южним, а 8, разом з головою сільської ради, що є депутатською більшістю,
підтримують об’єднання з Візиркою. Але в цьому є
одне величезне «але»: вирішувати все мають право
лише люди. Отже, виникає цілком закономірне запитання: «Чиї інтереси лобіює більшість місцевих
депутатів?»
— Виходить так, що депутати інтереси та волю
людей проігнорували…
— Разом з тим, під час всіх обговорень, депутати
сільської ради з активістами, які прагнуть об’єднання
з Южним, як і належить, збирали підписи у людей,
вказуючи їх паспортні, а також усі інші необхідні
дані. Було зібрано 920 підписів людей із загальної

Южне та Сичавка —
чи бути їм разом?

?

Процес створення об’єднаної територіальної громади дійшов і до Южного. Те, що там
відбувається, виглядає як справжній трилер, і треба молити Бога, аби все скінчилося миром та
порозумінням. Про усі ці події в місті та навколо нього розповідає його мешканець, справжній
патріот — Віктор ЛІ, волонтер та громадський діяч.
кількості 1600 жителів Сичавки, які в ній прописані і
мають право голосу. Таким чином, більшість уже висловила свої побажання об’єднатися з Южним. Але,
повертаючись до подій серпня, варто нагадати, що
Сичавська сільська рада більшістю голосів депутатів
скасувала рішення, яке прийняла голова сільської
ради. Далі народні обранці порушили питання проведення, так званого, референдуму, хоча ми закликали їх цього не робити. Пояснювали, що це не передбачено законодавством, бо закону про референдум
не існує. А законом передбачено, що має бути лише
відкрите голосування. Та попри те самі ж депутати
сільської ради разом з головою прийняли рішення
про проведення референдуму, яке вони назвали
проведенням таємного опитування щодо питань
децентралізації.
30 жовтня 2016 р. це опитування було проведено, під час нього здійснювався підкуп, відбувався
підозрілий рух транспорту, який приїжджав з інших
сіл з людьми, які прописані в Сичавці та працюють
в компанії «ТІС». Це усім відомі, так звані, каруселі.
— «ТІС» — дуже відома компанія…
Так, компанія «ТІС» юридично зареєстрована в
селі Візирка, і саме тому у неї є інтерес приєднання
до Сичавки, адже ця земля розташована біля моря.
Та треба розуміти, що фактично не сільська рада
об’єднується, а компанія «ТІС» об’єднує навколо себе

землі, які хоче потім використовувати. За землі,
які зараз компанія «ТІС» орендує у села Візирки,
вона платить буквально копійки, без проведення
необхідних попередніх тендерів. Варто враховувати
те, що бюджет Візирки, складає близько 9 млн. грн., а
бюджет Сичавки — майже в два рази більший.
В Сичавці є своя поліклініка, воно знаходиться
буквально через дорогу від Южного, в якому існує
необхідна розвинута інфраструктура: школа, лікарня,
дитячий садок, робота для мешканців, врешті-решт. І
тому люди, власне кажучи, і побажали об’єднатися з
Южним, це виглядає логічним. У Візирці немає нічого
ж, і все треба створювати та будувати заново: немає
бюджету, поліклініки, лікарні, пожежної частини.
Якщо щось в Візирці трапляється, там викликають
машину з «ТІС», тобто, фактично Візирка не є автономним селом і адміністративним центром.
Необхідно зазначити, що існуюча методика
Кабінету Міністрів України, в якій йдеться про те,
що в першу чергу об’єднання має проходити навколо міст обласного значення, яким є Южний, або
районних центрів, такими як Доброслав (колишнє
Комінтернове — ред.), або колишніх районних
центрів. І потім, якщо село не виявить бажання
об’єднатися з кимось згідно цих трьох позицій, то
тоді, і лише тоді, сільські ради вже мають право надсилати такі запрошення. Цілком очевидним є те, що в
цій ситуації відбулося порушення закону. І не лише з
Продовження на 2-й стор.

РЕФОРМЫ

Нередко заслуги децентрализации выдаются,

как заслуги некоторых депутатов

Децентрализация вызвала много непониманий и споров. Как и большинство реформ, она
проходит в Украине непросто. Она стала также и поводом для политических спекуляций. Как
процесс проходит на юге Одесчины, рассказывает Петр ДЕЛИГИОЗ, общественный деятель,
руководитель Измаильского представительства МФО «Депутатский контроль».
— Петр, как обстоят дела на юге области?
Интенсивно ли проходит децентрализация в
районе?
— К сожалению, само объединение громад пока
еще не произошло. Измаильщина ощутила плюсы
децентрализации только благодаря средствам, оставшимся в местных бюджетах, которые именно из-за
этого существенно возросли.
— Хотя процесс проходит непросто, все же плоды бюджетной децентрализации на местах уже
видны?
— Да, конечно. Стало намного больше денег, которые можно направить на развитие населенных пунктов. Хорошо видно, насколько увеличилось, по сравнению с прошлыми годами, объемы выполняемых
работ по благоустройству.
— Так почему не происходит переход на следующий этап децентрализации, а именно уже
объединение громад? И какого мнения люди по
поводу этой реформы?
— Децентрализация была одной из предвыборных программ власти. Чтобы набрать больше очков
на выборах, оппозиция выступила против данной
инициативы. А, как известно, тех, кто находится в
оппозиции любят больше, чем власть, и к ним больше прислушиваются. Боясь потерять свое место, инициативу по децентрализации не поддерживали многие председатели местных советов, не думая о последствиях. А еще дело в дезинформации населения.
Информация не доходит в должном объеме до людей.
Заслуги децентрализации выдаются как заслуги некоторых депутатов разных уровней, руководителей

На фото: Петр ДЕЛИГИОЗ, общественный деятель,
руководитель Измаильского представительства
МФО «Депутатский контроль»

населенных пунктов, а не заслуги самой реформы.
Людям никто не показывает положительные стороны
этого процесса. Это все привело к тому, что у многих
осталось негативное отношение к данной реформе.
— В чем основная причина того, что не образовываются громады?
— Одной из основных причин скептики называют
многонациональность края. Считается, что людей
разных национальностей невозможно объединить в
громаду. Хотя в Бессарабском многонациональном
крае всегда мирно и дружно уживались все. К примеру, в селе Богатое Измаильского района спокон
веков жили молдаване и болгары в понимании друг
с другом, в других селах точно также смешаны национальности. Да, при объединении громад возникают объективные трудности: к примеру, отсутствие
транспортного сообщения между центрами громад и
другими селами, входящими в громаду. Но с появлением спроса на какую-либо услугу всегда появляется
и предложение, также можно изменить существующие маршруты. То есть при желании все вопросы
полностью решаемы. Я думаю, что это больше надуманные причины. С национальностью они точно никак не связаны.
— Положение неопределенности не может
длиться вечно. Стоит ли ждать осуществление реформы жителям Бессарабии?
— Люди уже начинают понимать, что процесс децентрализации необратим, и вникают в суть реформы, потихоньку меняют свое мнение. Преимущества
неоспоримы: спектр вопросов, которые можно решить на месте, как простому человеку, так и громаде, увеличится в разы. Не нужно будет ходить и кланяться вышестоящим распорядителям бюджетных
средств, чтобы решить вопрос. Ко всем плюсам, что
дает децентрализация, можно добавить и наличие
государственных программ, которые финансово поддерживают объединение громад. И это еще один инструмент для того, чтобы улучшить инфраструктуру
населенных пунктов.

Инга БАБАЯН
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Южне та Сичавка — чи бути їм разом?
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боку Візирки, де черговість проігнорували, а також з
боку усіх тих сіл, які запрошення прийняли. Тому що
вони повинні були прийняти і розглядати спочатку
одне запрошення, а потім вже інші, і не одночасно, а
почергово.
Отже, 30 жовтня 2016 року в Сичавці було проведено таємне опитування, під час якого були «каруселі»,
підкупи і все інше. При цьому був застосований, так
званий, «бюлетень» — це звичайний аркуш формату А-4 з однією печаткою сільської ради. Контролює
цю печатку голова сільської ради, яка підтримує
село Візирка. Отже, легітимність такого опитування
дорівнює нулю.

Багато цих сесій сільської ради фактично проводить депутат обласної ради Олег Кутателадзе, який
має відношення до керівництва компанії «ТІС». І
це вже є конфлікт інтересів: з одного боку він є депутатом обласної ради, а з іншого — представник
компанії, яка претендує на всі ці села. В той день депутат також був в сільській раді, його охорона навіть
намагалася відштовхувати людей від нього. І все це є
на відео та аудіо записах. Потім голова сільської ради
почала проводити сесію сільської ради на вулиці.
Якимось чином вона нарахувала 10 депутатів, хоча
насправді було лише чотири. І вони знаходилися на

— А що показав, так званий, референдум?
— На, так званому, «референдумі» 515 людей проголосували за село Візирка, а 409 за місто Южний як центр
об’єднаної громади. Згодом розпочалася серія позачергових сесій Сичавської сільської ради. Одночасно
активісти перекрили вхід в Сичавську сільську раду,
не пускаючи туди депутатів на нелегітимну сесію. Та
депутати на чолі з головою сільради розсилають проект рішення за два дні до сесії, а за день до неї провели засідання комісії, ігноруючи Закон України «Про
місцеве самоврядування».

вулиці, а не в приміщенні сільської ради, прийняли
рішення про визнання результатів цього опитування.
Саме в той час обурені люди законно перекрили рух на автомобільній дорозі Одеса — Миколаїв.
Одночасно сільська рада знову провела сесію вже
всередині приміщення, та знову голосувала за те ж
рішення повторно, нібито його легалізуючи. Усю цю
сесію проводив О. Кутателадзе. Активісти, які перекрили дорогу, зустрілися з головою обласної ради
Анатолієм Урбанським, який пообіцяв конфлікт
вирішити. Але через кілька днів до голови облради

приїхали активісти вже від села Візирка, і він їм теж
пообіцяв вирішити конфлікт.
— А можна якось охарактеризувати позицію
мера Южного?
— Вона пасивна, він кілька разів приїжджав, але
не проводив сильної агітаційної, пропагандистської
роботи серед населення, аби люди дійсно зрозуміли
необхідність об’єднання з Южним. І, взагалі, в
цілому представники міської ради не вели активну роботу в цьому напрямку. Я був дуже обурений,
що з числа депутатів міської ради та чиновників
ніхто не приїжджає, про що й казав їм. Правда,
потім відреагували, і якось приїхали два депутати
южненської міської ради. Їх я і запитав, чому не проводилось активної роботи. А у відповідь — то не їх
обов’язок. Таким чином, жителі Сичавки фактично

залишились самотніми заручниками цієї ситуації:
мер Южного не проводить активної роботи, а міська
рада, якщо й проводить, то дуже мляво, формально,
а депутати майже відсторонилися від того. Пасивна
присутність міської ради теж спонукає до цього.
На даний момент ситуація виглядає так, що є
нелегітимне рішення сільської ради, проти якого вже
подано позов до суду, що прийнятий до розгляду. Є
велике сподівання, що здоровий глузд візьме гору, та
закон і правда у суді переможе.

Владислав ОЗАРІНСЬКИЙ

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

— Лариса Юріївна, як ви прийняли для себе
рішення балотуватися на цю посаду?
— Воно до мене прийшло 5 років тому, тоді я балотувалася вперше. Нас було 9 кандидатів, і я була друга
за результатами голосування. Не вистачило лише одного кроку, і все ж я чекала наступні 5 років для того,
щоб заново спробувати свої сили.
— Отже, це було свідоме рішення. Але все ж,
скажіть — чому?
— Тому що я родом з цього села, в ньому проживають мої батьки. Мама працювала вчителем математики, зараз на пенсії, тато — водій швидкої допомоги, де трудився 19 років. Сама ж дуже вболіваю
за своє село, воно для мене рідне. Трудилися разом
із чоловіком, у якого вища сільськогосподарська
освіта, в районному центрі, та так склалося доля, що
на той час тут не було роботи. Запропонували місце
в Татарбунарах, і ми залишилися лише через це. Я за
освітою економіст, працювала 11 років головним бухгалтером фінансового управління Татарбунарської
райдержадміністрації. І в зв’язку з обранням мене
Тузлівським сільським головою, повернулася в рідне
село вже на свою нову роботу. Його ми не проміняли
на столицю, обласний чи районний центр. В душі я
сільська, і мою батьківщину не проміняю ні за що.
— Годі й запитувати, чи любите ви своє село. Ви
в нього закохані… Скажіть як економіст, які зміни
сталися в громаді за рік вашої роботи на цій посаді?
— Бюджет Тузлівської сільської ради був у трійці
лідерів Татарбунарського району за наповненням
районного бюджету, до складу якого входять бюджети 18 сільських рад, і один бюджет міської ради
— 19-й бюджет. Наш бюджет наповнюється, зокрема,
завдяки тому, що до складу сільської ради входить
курорт «Лебедівка». До нас приєдналась Безім’янська
сільська рада, бюджет якої в порівняні з Тузлівським
дуже низький, їм навіть не було вже чим платити заробітну плату та важко фінансувати захищені
статті. Після того, як за підтримки держави відбулося
об’єднання громад, у нас залишився податок на доходи з фізичних осіб в розмірі 60%. Раніше сільська
рада цих відсотків не мала взагалі. А вже зараз ці
кошти залишаються у нашій об’єднаній громаді,
це близько 1,5 млн. грн. на рік. Також держава
виділила нам субвенцію на розвиток інфраструктури
в розмірі 2 845 200 грн. Ми пройшли нелегкий шлях
аби освоїти ці кошти. Та варто зазначити, що не всі
сільські ради готові отримувати такі великі суми, і
причини наступні. По-перше, ми довго чекали, бо не
був зрозумілий порядок отримання цих грошей, які
повинні бути висновки чи погодження, кому вони
здаються, і хто їх затверджує та надає погодження. По-друге, не вистачало роз’яснення від держави,
щодо чіткого механізму по отриманню та витрачанню даної субвенції.

— Що вам вдалося зробити за цей рік?
— Почну з інфраструктурної субвенції, у нас
8 об’єктів. Капітальний ремонт дитячого садка
«Барвінок» в селі Безім’янка, де окрім дитячого садка з інфраструктури є ще Будинок культури і дорога. І аби не було розмов, що всі гроші осідають в
центральній садибі, з депутатами було погоджена
сума субвенції, і з трьох об’єктів вибрали дитячий
садок. До капітального ремонту його відвідувало
5-6 дітей, а на сьогодні вже 17 діток, і для Безім’янки
це велике досягнення. Капітальний ремонт на суму
178 тис. грн. ми зробили за рахунок інфраструктурної
субвенції, та додатково з коштів бюджету розвитку
виділили ще 75 тис.грн. для придбання в садок нових меблів (стільці, столики, шафи, іграшкову стінку),
килими, дитячий майданчик. В школі ІІ-ІІІ ступеню
зробили капітальний ремонт внутрішньої вбиральні,
сума складає 118 тис. грн. та капітальний ремонт системи опалення — встановили новий котел на суму
197 тис. грн. в приміщенні НВК ІІ-ІІІ ст. за рахунок
інфраструктурної субвенції.
Замінили 56 вікон на 140 тис. грн., поточний ремонт котельні в приміщені І ступеню з придбанням
нового мотору та насосу на суму 23 тис. грн., а також

Повернення в рідне село

На фото:
Лариса КОРНОВАН-МОЙСЄЄНКО,
голова Тузлівської сільської ради
Тузлівська об’єднана територіальна громада, що в Татарбунарському районі, утворилася в серпні
2015 року рішеннями Тузлівської сільської ради і Безім’янської сільської ради, об’єднавши
4 та 3 села кожної сільради відповідно. Відтоді нова громада нараховує 2600 людей. Про життя
свого об’єднання розповідає Лариса КОРНОВАН-МОЙСЄЄНКО — її сільський голова.
проведено поточний ремонт приміщень всієї школи в
повному обсязі з підготовки до початку навчального
року. Капітально відремонтували другий автобус, це
обійшлося в 198 тис.грн. Обладнано малий спортивний зал (завдяки спонсорській допомозі). Придбано
олімпійський килим, за підтримки обласного депутата були виділені кошти з обласного бюджету в сумі
35 тис. грн. Департамент освіти безкоштовно передав на баланс НВК 15 сучасних комп’ютерів на суму
190 тис.грн. Придбано меблі в кабінет директора,
святкові подарунки, спортивний інвентар та багато
іншого. Незважаючи на те, що з 1 січня 2016 року діє
постанова Кабінету Міністрів України про те, що учнів
1-4 класів треба перестати годувати, у нас ці діти
харчуються безкоштовно.
— Що собою являє господарство громади?
— Взагалі, на її території до складу центру входить
одна амбулаторія та три фельдшерсько-акушерські
пункти. Штат працівників становить 15 чоловік.
Загальні видатки на утримання центру, амбулаторії
та ФАПів за 2016 рік склали 1 046 815 грн. З 1 квітня
2016 року на базі нашої сільської амбулаторії ми створили власний центр первинної медико-санітарної
допомоги, це аналог районного центру. Також в
новоствореному центі зробили чимало роботи. Це
капітальний ремонт внутрішньої вбиральні, яка не
ремонтувалася з 1948 року, сума складає 128 тис. грн.
за рахунок інфраструктурної субвенції. Для якісного
медичного обслуговування мешканців громади
придбано медичне обладнання на суму 130 тис. грн.
По інфраструктурній субвенції використано
1 млн. 400 тис. грн. на дороги. Було зроблено
капітальний ремонт дороги, що складає 3200 кв. м по
двох вулицях. Також за рахунок субвенції в селі Весела
Балка запущено чотири проекти — це будівництво
700 м електромережі з бюджету сільської ради.
За рахунок інфраструктурної субвенції на суму
169 тис. грн. здійснено реконструкцію башти
Рожновського та капітальний ремонт водопостачання на суму 660 тис. грн. Бюджет 2015 року, загальний та спеціальний, склав 2 млн. 990 тис. грн., бюджет Безім’янської сільської ради склав 270 тис. грн.
Бюджет 2016 року склав приблизно 13,2 млн. грн. з
урахуванням субвенцій та дотацій.
— Це з урахуванням державної підтримки?
— Так, це з інфраструктурною субвенцією
2 млн. 845 тис. грн., медична субвенція —
1 млн. 524 тис. грн., а також базова дотація —
886,8 тис. грн. Освітня субвенція складає близько
2 млн. 738 тис. грн., до того ж, у нас єдина школа на
балансі.
Виходить так, що з 13 млн. 222 тис. грн. доходів
загального фонду, 60% (7,99 млн. грн.) складає державна підтримка (офіційні трансферти), власні доходи складають 5 млн. 229 тис. грн. Сама ж громада
заробляє на орендній платі з юридичних та фізичних
осіб, це 46%, податок на доходи фізичних осіб —
30%, єдиний податок — 14% та інші податки. Тобто,
наш загальний доход, з урахуванням трансфертів,
виріс в чотири рази, в порівнянні з минулим часом.

Звичайно, що все це стало можливим тільки за рахунок децентралізації, прихильником якої я є.
— Цифри які ви озвучили, саме для тих, хто цього
не знає або не хотів знати...
— По фінансуванню є свої плюси і мінуси, тобто, якщо
враховувати медичну субвенцію, то нам вистачає власних коштів на наш центр. Ми 48% коштів залишаємо
собі, а 52% — перераховуємо на Татарбунарську районну лікарню. Але одна з проблем це те, що люди потребують цілодобового стаціонарного лікування, а у нас
є лише 10 ліжок денного стаціонару. І це ми не можемо самостійно вирішити, бо це вже компетенція державного рівня. Що стосується субвенції на освіту, то
нам її катастрофічно не вистачає. Загальні видатки на
утримання НВК за 2016 рік склали 4 млн. 495тис. грн., в
тому числі 1 млн. 757 тис. грн. власних коштів. Школу
необхідно підтримувати, адже діти — це наше майбутнє.
— Ви учасник реформ, і багато залежить від вас,
як від посадової особи. Що б ви побажали нашій
українській владі?
— Українській владі бажаю швидшого реагування на існуючі в нас проблеми, щоб приймали всі
необхідні закони. Тому що в питанні децентралізації
немає єдності, а підтримки від районної ради немає
взагалі. Я цього не приховую, а говорю так як є.
Адже розумію, що для когось ця реформа нова, вона
вибиває землю з під ніг, хтось втрачає посади. Та в
самій реформі я бачу тільки плюси. Звичайно, дуже
важко її реалізовувати, бо навздогін згори увесь час
надходять якісь роз’яснення та нормативні документи. Хотілось би більш плідної праці в цьому напрямку з владою, щоб ця реформа не залишилась
на нинішньому рівні. А для того, щоб її завершити,
центральній владі треба жорсткіше працювати в цьому напрямку по відношенню до тих, хто не хоче цього
об’єднання, хто затягує процес та перешкоджає йому.
На даному етапі я би прибрала в законі термін
«добровільне об’єднання», бо є перспективний план,
люди визначились. Ми працювали по сусідніх громадах, виїжджали на обговорення, зустрічалися з
людьми. І наша громада згідно перспективному плану мала би приєднати до себе ще три сільські ради.
А фактично до нас приєдналася тільки одна громада, і ми отримали нинішній статус ОТГ — об’єднаної
територіальної громади. Наші сусіди не розуміють,
що все одно буде об’єднання, їм краще самим визначитися, з ким краще їм далі йти
— А що ви побажаєте українському народу?
— Терпіння і мудрості. Але влада повинна розуміти,
що те терпіння може ненароком і луснути. І аби цього не сталося, людям треба з якимось розумінням
підходити до влади, але й владі прислухатися до
свого народу. На останок хочу подякувати всім, хто
не тільки на словах, а й конкретними справами
підтримує нашу громаду, щоб вона стала сильною та
процвітаючою. Щиро бажаю, щоб всі позитивні здобутки і досвід ми продовжили і примножили. Вдячна
людям за довіру, підтримку, розуміння і співпрацю.

Андрій ОВЕРЧЕНКО

Ширяївський район — справа не закінчена

«Опустіть руку, вам погано?» — це запитання Президента України Петра Порошенка під час
нещодавнього його приїзду до Одещини не обговорював та постив на сторінках соцмереж
тільки той, хто не має інтернета чи телевізора. Адресоване ж воно було голові Ширяївської РДА
Тарасу БОЙКО, який потім докладно розповів, що йому таки було погано, і чому саме, про що
розповідала «Народна думка». Та ось як і про що йшлося вже у розмові із очільником країни,
виявилось куди вагомішим за всі ті пости. Президент дав доручення губернатору області
розібратися із гарячими питаннями, які примусили молодого керівника на такий вчинок.
— Тарас Орестович, після цього випадку, ви
зустрілися вже із Максимом Степановим. Скажіть,
будь ласка, як відбувалася ваша зустріч з новим головою Одеської обласної державної адміністрації?
— Після зустрічі з Президентом України мене запросив до себе голова Одеської обласної державної
адміністрації Максим Степанов, де також були присутні
начальник Головного управління національної поліції
(ГУ НП) в Одеській області Дмитро Головін та представник прокуратури. Питання, які ми обговорювали,
стосувалися саме того, про що говорили з Президентом
України Петром Порошенком під час представлення
голови Одеської ОДА. Йшлося про порушення, які були
під час виборів 18 грудня 2016 року до Ширяївської
об’єднаної територіальної громади, чим вони були
спровоковані, як вони відбулися і яким був їх вплив
на результат виборів. І чому правоохоронні органи не
вживали достатньо заходів для того, щоб ці порушення
вчасно припиняти та попереджати, не допускаючи до
фальсифікації результатів виборів.
В мене з собою була написана заява на ім’я голови Одеської ОДА, в якій я детально розповів про ті
всі викладені мною факти при зустрічі з президентом, і я їх повторив також для працівників правоохоронних органів. За цими заявами були зареєстровані
повідомлення в поліції, і на які до сьогоднішнього
дня в мене немає жодної відповіді. Кожне з моїх чотирьох звернень в правоохоронні органи супроводжувались певними фактами та доказами. І найголовніше
те, що по кожному зверненню були вказані особи, які
здійснювали ці правопорушення. Сподіваюсь, що для
правоохоронних органів це буде як лакмусовий папірець
їх придатності для роботи. Подивимося, як вони
відреагують на всі повідомлення, хоча вже сплив термін
їх розгляду. Але нехай навіть і так, бо через бездіяльність
правоохоронців аби хоч якось активізувати роботу довелось звертатися до Президента України.
— Як в цілому можна оцінити реакцію ваших
співрозмовників на зустрічі?
— При розгляді кожного з моїх звернень у присутніх
відчувався певний скепсис, хоча до кожного свого
повідомлення я додав ще по декілька доказів. У випадку, якщо все ж таки всі звернення будуть розглянуті формально і провадження по них будуть закриті, я чіткіше та
кардинальніше сформулюю свою думку щодо цієї зустрічі.
На сьогодні я ще в роздумах про те, наскільки вона була
ефективною, чи це не була просто формальність. Щоб
мене не звинувачували в популізмі, я зачекаю на результати розслідувань, щоб кожен мій закид в бік правоохоронних органів і влади був аргументованим.
По кожному з чотирьох моїх звернень є особи та
свідки, не виключено, що в даних умовах покази свідків,
можливо, будуть нівельовані. Це вже буде говорити про
фаховість наших правоохоронних органів, чи спроможні
вони будуть довести всі ці кримінальні провадження до
реальних обвинувальних висновків і до розгляду в суді.
З іншого боку, їх можна розглянути формально, взяти
ще декілька пояснень додатково від інших людей, які
були присутні при цих подіях, таким чином закрити
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провадження за відсутністю доказів. Це теж буде результатом роботи, але який відповідно вже буде негативним
та таким, який відобразить небажання чи недостатню
увагу з боку правоохоронних органів до фактів, що були
викладені мною при зустрічі з Президентом України.
— Але це попередньо, треба дочекатися реакції,
якою вона вже буде...
— Звичайно, зараз всі повідомлення, які ми розглядали, були зареєстровані протягом 15-18 грудня. З того
часу вже минуло більше місяця. Зараз, в зв’язку з цим,
складно буде відновити ті обставини подій. Важче буде,
навіть, віднайти деяких осіб, на яких я вказував. І знову ж таки, повторюсь, залежно від результатів розгляду
кожного повідомлення в правоохоронні органи, можна
буде свідчити про те, наскільки серйозно поставилися
правоохоронні органи до доручення президента щодо
того, аби вони розібралися в ситуації.
Для Ширяївського району це не таємниця - кожна людина знає про факти, які були вказані мною в
повідомлені до правоохоронних органів, зокрема, щодо
підкупу. Вони правдиві, це здійснювалося відкрито і не
приховувалось, та ні для кого це не було секретом. Тому,
якщо правоохоронні органи дадуть негативний відгук
на всі ці розслідування, то, відповідно, для людей це
буде певним сигналом про те, що вони залишаються неефективною ланкою в управлінні державою.
— Про що ви ще повідомили керівника області?
— У нас була ще одна заява на ім’я голови ОДА, вже
за фактом діяльності обраної об’єднаної територіальної
громади, тому що до сьогодні не прийнятий бюджет
Ширяївської селищної ради. А районна рада, в свою чергу,
також не здійснює ніяких заходів для того, щоб передати
об’єкти, які знаходяться на території громади, громада не
передає фінансування на ці об’єкти, всі кошти надходять
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з 1 січня в бюджет громади. Я поінформував Максима
Степанова про те, що районна адміністрація та департамент фінансів не в змозі вирішити це питання, тому
що на співпрацю керівництво об’єднаної територіальної
громади не йде. Але прийняття бюджету і забезпечення
функціонування установ — це є їх прямі функції.
— Отже, не можна пояснити чому вони не виконують свої обов’язки?
— Логічно — ні, тому, що все це створює лише зайві проблеми. І, навіть, якщо вони приймуть бюджет найближчим
часом, фінансове управління районної адміністрації змушене буде працювати, практично, в цілодобовому режимі,
щоб запустити повністю всі механізми функціонування
бюджету. Треба буде змінювати бюджет, проводити його
у відповідність з Бюджетним кодексом України, що потягне за собою переписування повністю всіх кошторисів,
призначень, реєстрації тощо. Це дуже копітка робота, яка
займає дуже багато часу. Згідно з вимогами Бюджетного
кодексу, після внесення змін до бюджету, у фінансового
управління є два тижні. Але в ситуації, яка склалася, у нас
немає двох тижнів. Для того, щоб виплатити зарплату за
січень і оплатити енергоносії, це все потрібно зробити
протягом трьох днів, замість двох тижнів. Ви можете собі
уявити, які проблеми створюються на рівному місці?
— Як повів себе під час зустрічі начальник головного
управління національної поліції в Одеській області?
— Як керівник правоохоронної структури, в чий бік
звучать звинувачення про бездіяльність під час виборів
— він був незадоволений, його можна зрозуміти. Але з
свого боку я хотів би бути максимально об’єктивним,
тому що фактично є звернення і факти, але немає
реакції. Тут не стоїть питання про те, що я хочу якимось
чином принизити чи недооцінити роботу правоохоронних органів. Потрібно деякі моменти виправляти і
підтягувати роботу.
— Чи йшлось про якісь терміни розгляду вашої заяви?
— Поки що голова ОДА попросив, щоб відповіді
обов’язково надійшли йому у вигляді доповіді, і на мою
адресу як заявника. Є терміни, вказані в кримінальнопроцесуальному кодексі. Якщо вони хоча б вкладуться в
ці терміни, то буде також непогано.
— Чим ще Максим Степанов поцікавився у вас під
час зустрічі?
— Я прозвітував голові ОДА про деякі досягнення у
своїй роботі за 2016 рік, про те, що нам вдалося зробити.
Більше мене цікавило майбутнє Ширяївського району.
Ми домовилися про те, що детальніше про це поговоримо пізніше, коли пройдуть перші адаптаційні періоди на
новому робочому місяці.
— Отже, крапку на своєму спілкуванні ви не
поставили?
— Звичайно, Ширяївський район, незалежно від того,
де і на якій посаді я буду знаходитися, завжди буде займати певне місце як в моїй професійній діяльності, так і
в моєму житті. Тому, на даний час, тим більше після мого
звільнення, я би хотів, щоб Ширяївська державна районна адміністрація перейшла під керівництво фахової,
справедливої, чесної людини. Щоб я був спокійний за те,
що в Ширяївському районі зберігається рівновага між
гілками влади.
— Продовження вашого спілкування з керівництвом
області буде безумовно, а у нас, в свою чергу, як з вами,
так і з керівництвом ОДА теж…
— Так, я думаю, що буде ще декілька питань, які треба буде висвітлити, враховуючи проблеми фінансування
у Ширяївському районі. І в найближчі кілька місяців це
буде головним, справа не закінчена.

Федір ПАВЛОВСЬКИЙ
КРАСИВЫЙ ШТРИХ

Четверть века — работа для детей

Вот уже 25 лет Екатерина ЧЕРНЕНКО работает в Центре детского и юношеского творчества
в Арцизе. А 7 лет назад она возглавила в нем новое направление — студию бумажного
моделирования. Почему оно стало таким популярным, мы узнали, как говорится, из первых уст,
побывав в самом Центре в Арцизе и пообщавшись с руководителем студии.
— Екатерина Георгиевна, казалось бы, что еще
можно придумать с бумаги, ведь ее уже так давно
изобрели…
— Оказывается, что еще можно, ведь не зря говорят,
что творчество безгранично. В нашей студии образовался кружок «Бумажная пластика», «Квиллинг». Занятия
проводятся для детей школы №5 и школы №1. Мы делаем красивые объемные работы в технике «квиллинг»,
создаем композиции в рамочках на различные темы.
Свои лучшие работы дети демонстрируют на районной
выставке, которая ежегодно проходит в апреле. Лучшие
работы и экспонаты отбираются на областную выставку
декоративно-прикладного творчества в Одессе.
Дети завоевывают призовые места, получают грамоты и дипломы. Также у нас проводятся конкурс «Чистые
росы», в котором участвуют юные таланты. Они демонстрируют много своих творческих работ и часто получают призовые места. Недавно у нас прошел конкурс
«Таланты многодетной семьи», где я представляла девочку из многодетной семьи, занявшей второе место.
Наградой же были ценные подарки. Есть также кружок
для самых старших детей, на котором они учатся изготавливать сувениры.
— Бывает ли возраст у таланта, или начинать никогда не поздно?

— Возрастной диапазон участников студии достаточно большой: от 6 до 17 лет — это начальная школа
и до 11 класса. Дети постарше делают уже более сложные работы, к примеру, из газетных трубочек мы плетем корзины, рамочки. Потом в эти рамочки они будут
вставлять композиции и представлять их на выставках.
Традиционно перед началом учебного года мы участвуем в выставках в Одессе.
Наш Центр детского и юношеского творчества всегда активен в различных мероприятиях. В прошлом году
проходил этно-фестиваль в Холмском, где мы представляли творчество нашего района, провели мастер-классы. Там действовала детская площадка, на которой работали наши педагоги. В прошлом году в конце августа
наш город праздновал юбилей — 200-летие со дня основания. И мы принимали в этом празднике также активное участие. В специальной палатке разместилась большая выставка детского творчества. Также в парке были
выставлены столики, где проводились мастер-классы.
Все желающие могли подойти и обучиться различным
видам творчества.
— Вы сказали, что в Центре работаете 25 лет — это
четверть века. А сколько всего детей занимается у вас?
— Я точно сказать не могу, потому что общая цифра
меняется. Какие-то дети заканчивают учебу и уходят, на
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их место приходят другие. В целом у нас около тысячи
учащихся. Это много, ведь сейчас все сокращают, а раньше охват был еще больше. Наш центр работает по всему
району, в сельских школах есть наши филиалы. И хотя
педагоги у нас числятся совместителями, но там они
проводят всю необходимую, качественную работу.
Наши сотрудники любят свое дело. Жаль только, что
зарплаты у нас ниже, чем в школах. Но творчество приятно всем, детям нравится, и они идут к нам с большой
охотой. У нас есть также танцевальные и театральные
кружки, кружки декоративного искусства — много всего.
Работаем с удовольствием и для детей.
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