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ОСВІТА

Складові «старого» законодавства
Коли «Народна думка» раніше вже писала на цю 

тему, то отримала шквал негативних відгуків від 
представників шкіл, які прийняли підняття цієї теми 
за особисту образу. Нам дорікали, чому ми пишемо 
саме про це, адже писати треба про рівень, якість 
освіти і таке інше. Тобто, всі знають, про що треба пи-
сати, крім журналістів. Але хочеться сказати відразу: 
ми пишемо на різні теми, та болючою є саме ця. У на-
ших публікаціях було багато позитивних прикладів, і 
вітчизняній освіті є чим пишатися. Але закривати очі 
на певні вади не варто. Та давайте по черзі. 

Насамперед, треба сказати, що діяльність 
батьківських комітетів ніхто не забороняв. Міністр 
освіти і науки України Лілія Гриневич спростувала 
інформацію про заборону їх діяльності у навчаль-
них закладах. МОН не має відношення до створен-
ня або заборони у школах батьківських комітетів, 
повідомила Лілія Гриневич. Про це можна прочитати 
в її акаунті на Facebook.

— Накази, що втратили чинність (№440 і 205), 
були складовою «старого» законодавства та мали 
рекомендаційний характер і не містили жодних 
загальнообов’язкових норм. До того ж, у міністерства 
немає повноважень на врегулювання питань 
діяльності (прав або обов’язків) батьківського само-
врядування, — заявила вона, додавши щодо ситуації. 
— Ми хочемо це змінити, але для цього потрібен 
Закон.

Що треба напевне знати, і на чому наголоси-
ла міністр — рішення про створення батьківських 
комітетів досі ухвалює сам заклад на загальних збо-
рах (конференції) трудового колективу.

Не від гарного життя
Напевне із часом щось у процедурі зміниться, адже 

зараз міносвіти працює над законом «Про загальну 
середню освіту», де будуть прописані нові процедури 
створення і функціонування батьківських комітетів. 
У цьому році він повинен бути представлений у 
парламент.

Тож міністр сама визнала, що тема дійсно гаряча, 
і що про неї варто писати, адже ми будуємо правову 
державу, де повинно бути все законно. І де гарна ро-
бота вчителів повинна оплачуватися саме державою, 
причому, на високому рівні. 

Тепер хочеться поговорити про забезпечення 
шкіл. Те, що батьківські комітети займалися збором 
коштів фактично на утримання навчальних закладів 
та педагогів, сталося не від хорошого життя. Ми всі 
пам’ятаємо, як держава практично відмовилася це 
робити, тому закупівлею парт та дошок, ремонтом 
вікон, дверей та дахів мусили займатися самі батьки, 
які турбувалися про те, в яких умовах вчитимуться їх 
діти. Та із часом у цьому процесі сталося неймовірне 
викривлення, і гроші вже збиралися для дорогих 
подарунків, доплат і т.п. І робилося це у обо’язково-
примусовій формі, не зважаючи на статки сімей, ве-
личини родини, кількості школяриків в ній. Для бага-
тьох такі побори стали непідйомними. 

Врешті, якщо навіть міносвіти визнало це злом, з 
яким треба боротися, то це, дійсно, гаряча проблема 
нашого суспільства. Батьківські комітети, безумовно, 
мають право функціонувати, але проходити все має у 
правовому руслі.

Новий напрямок діяльності
У спілкуванні із батьками щодо цієї теми довелося 

почути багато думок із цього приводу. Більшість го-
ворить про те, що варто спочатку прийняти розумні 
закони, які повністю забезпечать дітей у школах та 
садочках підручниками, партами, стільцями, ремон-
тами, а вже потім відмовлятися від допомоги батьків. 
Адже, насамперед, це робиться для зручності молод-
шого покоління. 

На жаль, реформи в нашій країні йдуть не дуже 
швидкими темпами. І далеко не відразу ми відчуємо 
зиск від них. Та вже напевно можна сказати, що 
децентралізація дала свої величезні плюси саме для 
закладів освіти. Адже за рахунок кошів, які залиша-
ються на місцях, тепер у багатьох школах та дитсад-
ках проведені не просто косметичні, а капітальні ре-
монти. Купується необхідне обладнання. Мало того, 
деякі громади взагалі беруть на себе фінансування 
закладів освіти, навіть, коли їх відвідує і не так багато 
дітей. Та батьки задоволені, що все поряд і їх малечі 
зручно. 

І у світлі таких змін батьківським комітетам варто 
переорієнтуватися. І вже не трясти гроші із батьків, 
а слідкувати за формуванням бюджетів, визначати 

пріоритети в них, і всією громадою вирішувати, як 
краще витрачати зароблені кошти, аби дітям було 
якнайкраще. 

Саме зараз виписується закон, і, як ми всі знаємо, 
такі документи представляються на загальне обго-
ворення. Тобто, ми всі маємо право формувати такі 
важливі речі, і вносити у них слушні на думку кожно-
го корективи. Ми маємо право звертатися до міністра 
освіти та депутатів всіх рівнів, за яких ми голосували, 
аби наполягти на своїй точці зору. Тоді це все буде 
дієвим, а не залишиться лише на рівні кухонних 
розмов. 

Що стосується коштів, які збираються 
батьківськими комітетами, то закон передбачає 
обов’язкову звітність. І всім батькам варто 
прослідкувати, аби в такому важливому документі 
було вказано про те, що будь-який навчальний за-
клад має розширено звітувати за кожну копійку, 
деталізуючи кожну статтю витрат. Тоді все буде чесно 
і прозоро, власне, як і має бути. І нікого вже не буде 
лихоманити від теми функціонування батьківських 
комітетів. 

Юліана БОГДАНОВИЧ

«ЗОЛОТЕ» СМІТТЯ 
В РОЗДІЛЬНІЙ
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Депутатський звіт 
про відвідини 
виборчого округу

Ремонтники вивезли 
купку сміття  
за 76 тис. грн.

Нещодавно одна наче б то проста тема дуже збурила суспільство. У ЗМІ з’явилася інформація 
про те, що Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич підписала наказ №1649, який скасовує 
діяльність батьківських комітетів у школах. Наказ був підписаний 21 грудня 2017 року. 
Здавалася, що такого у діяльності цих самих комітетів? Та матері та татусі школяриків 
добре знають, що задумана колись гарна ідея із часом була спотворена на стільки, що стала 
справжньою бідою для багатьох сімей, бо перетворилася на інструмент шкільної корупції.

Нескасовані батьківські комітети: 

    

   думка 
  міністра



АКЦЕНТ

Від злету до падіння —  
і знову вперед та на зліт

«Народний фронт» пережив все. На початку 
2014 року, після втечі з країни президента-зрадни-
ка Януковича, він взяв усю відповідальність за долю 
країни на себе, результат — країна була врятована від 
тотальної російської чуми. Восени 2014 року партія 
взяла участь у парламентських виборах, резуль-
тат — перше місце, довіра людей, зміцнення країни 
і ще більша відповідальність за долю України. Весна, 
квітень 2016 року — довготривалий штучний тиск на 
її лідера Арсенія Яценюка з боку «друзів-союзників» 
по парламентській коаліції та самого президен-
та, результат — гучна відставка Яценюка з посади 
Прем’єр-міністра України. Ніхто й зараз серед лю-
дей не може виразно сказати чим саме так насолив 
Арсеній Петрович. Але про це точно знають ті, хто 
його «згриз»: «Сильно розумний і перспективний, 
дивись, ненароком, ще й президентом можуть об-
рати у 2019 році», — напевне саме так думали, та й 
зараз думають, «розумні голови» на вул. Банковій у 
Києві. І як завжди, не обійшлось тут також і без Юлії 
Тимошенко.

Резолюція чергового З’їзду  
Політичної партії «Народний фронт»:  

основні напрямки політики
З’їзд Політичної партії «Народний фронт» 11 ли-

стопада 2017 року ухвалив:
По-перше, схвалити виконання програми 

Політичної партії «Народний фронт» за період з ли-
стопада 2014 року;

По-друге, визначити основні напрями політики 
партії «Народний фронт» на 2018-2019 роки:

Сектор національної безпеки  
і зовнішньої політики

Визначення стратегічним пріоритетом України 
вступ до НАТО та Європейського Союзу:
• звернутися до країн-членів Європейського 

Союзу щодо визначення критеріїв та плану дій, 
необхідних для вступу України до ЄС. Розробити 
та ухвалити закон України щодо порядку вступу 
України до Європейського Союзу;

• звернутися до держав-членів НАТО щодо надання 
Україні Плану дій щодо членства в Альянсі 
відповідно до Декларації саміту НАТО в Бухаресті 
3 квітня 2008 року. Розробити та ухвалити закон 
України про порядок набуття Україною членства в 
НАТО. 
Забезпечення фінансування національної безпеки 

та оборони на рівні не менше, ніж 5% ВВП.
Забезпечення повної взаємосумісності Збройних 

Сил України з НАТО і реформування Збройних Сил 
України відповідно до стандартів НАТО.

Відновлення територіальної цілісності Української 
держави, деокупація і реінтеграція Криму та окре-
мих районів Донецької та Луганської областей у 
відповідності до національних інтересів України та 
норм міжнародного права.

Розширення санкцій України проти Росії — аж до 
повного відновлення територіальної цілісності дер-
жави та відшкодування збитків, завданих Україні та 
її громадянам внаслідок агресії.

Звернення до країн-членів ЄС та Великої сімки 
щодо продовження та об’єднання санкцій проти 
Російської Федерації, введених у зв’язку з незакон-
ною анексією Криму та окупацією окремих районів 
Донецької та Луганської областей.
• Ухвалення та реалізація Закону України «Про 
особливості державної політики з відновлення 
державного суверенітету України над тимчасово 
окупованою територією Донецької та Луганської 
областей».
• Підтримка резолюції Ради безпеки ООН щодо 
введення миротворчих сил на територію Донецької 

та Луганської областей лише за умови чіткої відповід-
ності цієї резолюції Конституції і національним 
інтересам України, а саме: беззаперечне виведення 
збройних сил Російської Федерації з території 
Донецької та Луганської областей, відновлення 
Україною контролю над українсько-російським 
кордоном, відновлення і повноцінне функціонування 
органів державної влади України на всій території 
Донецької та Луганської областей, недопущення 
замороження даного конфлікту.
• Завершення військово-інженерного облаштування 
державного кордону України.
• Запровадження візового режиму для громадян 
Російської Федерації. Запровадження біометричного 
прикордонного контролю для громадян Росії.
• Продовження судових спорів України проти 
Російської Федерації щодо незаконної анексії Криму 
та окупації окремих районів Донецької та Луганської 
областей, з метою засудження Росії як держави-
агресора і для відшкодування збитків, завданих Україні.
• Протидія діяльності пропагандистських суб’єктів, 
що використовуються країною-агресором для 
дезінформації населення та дестабілізації ситуації 
всередині України.

Сталий економічний розвиток  
та енергетична незалежність

Забезпечення сталого економічного зростання 
на рівні 5% ВВП у короткостроковій та 10% ВВП — 
у довгостроковій перспективі, помірної інфляції 
на рівні 10% та дефіциту Державного бюджету не 
більшого за 3%.

Реалізація Угоди про зону вільної торгівлі з 
Європейським Союзом та збільшення обсягів експор-
ту до країн-членів Європейського Союзу та на інші 
ринки.

Проведення прозорої, публічної і ринкової 
приватизації об’єктів державної власності 
нестратегічного значення.

Через внесення відповідних змін до Конституції 
України надання Національному Банку України по-
вноваження в реалізації політики економічного зро-
стання, забезпечення цінової стабільності та ство-
рення робочих місць.

Системна державна політика розвитку інновацій, 
перехід від експорту талантів до експорту продуктів.

Запобігання тиску правоохоронних органів на 
бізнес, в тому числі шляхом розробки та ухвалення 
відповідних законів.

Збільшення частки капітальних видатків держав-
ного бюджету на інфраструктурні проекти, зокрема, 
будівництво доріг.

Забезпечення повної енергетичної незалежності 
України протягом 10 років, а саме:
• забезпечення України газом і нафтою власного 

видобутку.
• нарощування видобутку вугілля.
• підтримка й розвиток державних програм 

енергоефективності.
Залучення провідних західних компаній до 

спільної експлуатації та модернізації української 
газотранспортної системи.

Недопущення енергетичної монополії російського 
«Газпрому» в Україні та країнах ЄС, в тому числі че-
рез блокування проекту «Північний потік-2».

Соціальна та гуманітарна політика країни
Продовження політики декомунізації, відновлення 

історичної пам’яті та утвердження національної 
ідентичності як передумови зміцнення національної 
безпеки.

Розширення захисту державної мови в освіті, 
культурі та медіа.

Продовження реформи освіти і науки:
• бюджетна та нормативна підтримка реформи 

«Нова українська школа»;

• реформування професійної та вищої освіти, 
спрямоване на їх зближення з сучасним ринком 
праці.
Побудова тісної співпраці між наукою та бізнесом. 

Інноваційні наукові дослідження повинні стати од-
ним із основних рушіїв розвитку економіки України.

Продовження реформ у соціальній та трудовій 
сфері:
• впровадження загальнообов’язкового державного 

медичного страхування. Розвиток сільської 
медицини та дистанційної медичної допомоги;

• гарантування справедливості та достойного рівня 
пенсійного забезпечення;

• системна реформа оплати праці з метою 
забезпечення конкурентоздатності України 
порівняно з країнами-сусідами;

• державна політика підвищення продуктивності 
праці й рівня освіченості працівників.

Створення сталих інститутів демократії  
та внутрішня політика

Завершення переходу до парламентсько-
президентської форми правління через приведен-
ня у відповідність до чинної Конституції України 
законів України «Про Кабінет Міністрів України», 
«Про центральні органи виконавчої влади», «Про 
Службу безпеки України», «Про Національну гвардію 
України», «Про телебачення і радіомовлення» та 
інших актів законодавства.

Ухвалення законодавства про посилення кон-
трольних функцій Парламенту.

Запровадження інституту відповідальності 
Президента України та інституту відповідальності 
народних депутатів України.

Проведення чесних і демократичних виборів 
Президента України та Верховної Ради України у 
терміни, визначені Конституцією України.

Початок широкої публічної дискусії щодо 
необхідності внесення змін до Основного Закону 
України в частині забезпечення реального балансу 
стримувань і противаг між інститутом Президента, 
законодавчою, виконавчою та судовою гілками 
влади.

Продовження політики децентралізації. Ліквідація 
інституту голів обласних та районних державних 
адміністрацій та введення інституту префектів.

Завершення судової реформи. Забезпечення 
рівного доступу до правосуддя та захисту прав 
українців.

Забезпечення незалежності та деполітизації 
антикорупційних органів.

Організаційні завдання  
Політичної партії «Народний фронт»

Забезпечення участі партії в чергових виборах 
Президента України та Верховної Ради України, а та-
кож у місцевих виборах всіх рівнів.

Прийняття рішення щодо висунення кандида-
та на посаду Президента України від Політичної 
партії «Народний фронт» на з’їзді політичної партії 
у 2018 році.

Відповідно до коаліційної угоди узгодження 
спільного прийняття коаліцією рішень, запропоно-
ваних фракцією «Народний фронт».

Мобілізація партійного активу з метою вико-
нання завдань партії та формування кадрового ре-
зерву в усі органи державної влади та місцевого 
самоврядування.

*    *    *
Що ж буде далі — покаже і все розставить на свої 

місця час. Та вже зараз «Народний фронт» на всю 
країну і на увесь світ заявив: «Ми вже довели, що ми 
сильна команда, та на що ми здатні в складний час 
для України, і ми готові йти далі!» Вибір за нами — за 
українцями.

Петро ОЛЕКСІЄВ

Генеральна репетиція — 
за рік до президентських та парламентських виборів

Ніби лише вчора тільки-но розпочався 2018 рік, а вже один його місяць позаду. Хоча смак 
святкового салату олів’є, холодцю та інших новорічних страв ще, як кажуть, не забувся, та 
на порозі — незабаром весна. Життя в Україні якось так склалось, що його рахують, скажімо, 
ще й так: від виборів до виборів. Бо ми українці, наполегливо віримо в те, що краще життя 
все ж таки для нас настане. Проте, те краще життя, залежить і від нас: кому ми, черговий раз, 
довіримо на чергових чи позачергових виборах свій скарб — голос виборця. Ми розповідаємо 
про плани різних політичних сил. ПП «Народний фронт» на своєму нещодавньому черговому 
з’їзді, який відбувся незадовго до нового року — 11 листопада, заявила, що «фронтовики» до 
виборів 2019 року готові. І прийняли з того приводу резолюцію.



Ситуация назрела
Так, предприниматель Петр Обухов, которого 

многие запомнили по его депутатской деятельности 
в региональном парламенте совместно с депутатом 
Одесского облсовета Александром Остапенко, пред-
ложили свое видение разрешения столь трудной 
проблемы. 

Как написал Петр Обухов на своей страничке в 
Фейсбук: 

«Для меня не особо важен вопрос цены — 5 гривен 
или 7. Маршрутки — это ужасно неудобно. Нужно раз-
вивать электротранспорт. У него есть ряд проблем, 
которые нужно решить, и тогда маршрутки сами со-
бой отомрут.

Одна из проблем в том, что для многих людей 
маршрутка — единственный доступный вид транс-
порта, которым можно воспользоваться возле их 
дома или работы. Очевидно, что нужно создавать но-
вые маршруты трамваев и троллейбусов в городе.

Сейчас в Одессу направляются 46 новых троллей-
бусов, и, возможно, пришло время создавать новые 
маршруты.

Поэтому я составил карту, на которой отметил все 
районы с многоэтажной застройкой или важными для 
одесситов объектами — аэропорт, пляжи, ТРЦ. Синие 
точки — это существующие остановки трамваев и трол-
лейбусов. Чем краснее квадрат — тем дольше человеку 
пешком добираться до такой остановки. В идеале для 
любой из этих зон остановки должны быть в пешеход-
ной доступности — то есть до 300-400 метров».

Новые маршруты
До рисования новых маршрутов пока дело не до-

шло. А первоначальные наброски выглядят так:
• Троллейбус №14 (идет в аэропорт) нужно пустить не 
по Овидиопольской дороге, а по улице Центральный 
аэропорт — там есть многоэтажки, потребности 
жителей которых покроет электротранспорт. А общая 
длина маршрута не изменится.
• Нужен маршрут, который бы улучшил покрытие 
Черемушек. С Ицхака Рабина/Инглези по Инглези 
до Ивана и Юрия Лип и оттуда на Малиновского и 
дальше в центр по Краснова/Среднефонтанской.
• На Таирова с покрытием тоже не очень — улица 
Ильфа и Петрова, Жемчужины, микрорайоны 
Невского/Шишкина, Школьный и Радужный — там 
электротранспорта нет.

• Не хватает обещанного еще при Гурвице 
троллейбуса на Балковской. А еще лучше вернуть 
туда трамвай на выделенной полосе.
• Не понятно, нужны ли кому-то троллейбусы 8, 12, 
которые едут в промышленные районы. Возможно, 
проще доставлять немногочисленных рабочих в 
эти районы на автобусах предприятий, а не гонять 
туда пустые троллейбусы. 8-ой троллейбус мог 
бы заканчиваться в районе еврейского кладбища. 
Аналогично с трамваями, которые ходят до 
Центролита и в Рыбпорт. Подозреваю, что туда 
ездят единицы и как раз их то можно пересадить на 
маршрутки.

• Самое трудное — на поселке Котовского. Там 
просится кольцевой маршрут троллейбуса вокруг 
всего района. Предлагается сообщение с центром 
города оставить трамвайным. Троллейбус пустить 
только внутри района.
• Предлагается продлить 2 и 3 троллейбусы либо до 
Аллеи Славы, либо даже вниз до дельфинария.

*   *   *
Прислушаются ли к такому мнению чиновники, от-

вечающие за транспорт в Одессе, покажет время. Но 
совершенно очевидно, что нужно создавать одесситам 
возможность нормально передвигаться по улицам 
города. 

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

Отомрут ли одесские маршрутки?

Повышение цен на проезд в одесских маршрутках не снял остроты проблемы. Проезд по городу 
как был затруднен, так и остался. Совершенно очевидно, что приходит время кардинального 
изменения транспортной концепции в Одессе. И уже начинают возникать интересные 
предложения. С некоторыми из них мы и познакомим наших читателей.

КРИК ДУШІ

Фірма-фантом, яка «виграла» тендер
І тут почалися чвари довколо того, хто ж буде 

розпорядником цих коштів: райдержадміністрація 
чи районна рада? Класично — мала б бути 
райдержадміністрація, та мотивуючи тим, що рай-
рада може краще і ефективніше використати кош-
ти, рішенням сесії такі повноваження були надані 
райраді. Остання доручила своєму комунальному 
підприємству «Роздільнатеплокомуненерго» висту-
пити в якості замовника цього об’єкту.

Та сталося так, що КП «Роздільнатеплокомун-
енерго» виступило як в якості замовника, так і в 
якості, фактично, підрядника. Більше того, в пору-
шення усталених законодавчих норм, ця «фірма» 
сама ж виконує і функції технічного нагляду за ходом 
виконання робіт. Отаке собі українське «ноу-хау»: 
«Сам наливаю, сам п’ю та сам гуляю!». Може було би 
й смішно, а чомусь від того ніяк не весело.

Спочатку на PROZORRO тендер виграла, нібито, 
чесно «фірма», яка щойно, наче навмисне під цей про-
ект, зареєструвалася в одному із містечків Черкаської 
області за приватною адресою, у складі якої всього-
навсього двоє осіб. Без репутації, відповідного досвіду 
виконання робіт такої складності, без наявності 
інженерно-технічного персоналу, кваліфікованих 
робітників тощо.

Згодом, під кінець 2017 року до виконан-
ня робіт із капітального ремонту Палацу куль-
тури приступили штатні фахівці та робітники 
КП «Роздільнатеплокомуненерго», які, власне, і от-
римують заробітну плату на своєму підприємстві, а 
працюють над виконанням проекту як працівники 
будівельної організації з м. Черкаси (!). 

Заслужений працівник культури, завідуюча 
відділом культури Роздільнянскої РДА Наталія 
Пояцика у розпачі розводить руками. І, дійсно, 
вона навіть позбавлена контролю над проведенням 
робіт. Бідкається і директор Палацу культури Юрій 
Ніколаєв: 

— Відповідно до кошторису, якого ніхто не ба-
чив, за вивіз будівельного сміття їм необхідно за-
платити 76 тис. грн. А те сміття я особисто разом з 
працівниками Палацу культури, власними силами, 
вивезли близько 10 тачок, і так у всьому. Доводилося і 
самому з тими горе-працівниками виконувати робо-
ти, бо вони ж некваліфіковані.

Ні за яких обставин не допускають і представників 
громадськості до Палацу культури, аби ті могли 
здійснювати контроль за ходом виконання робіт. Усе, 
як кажуть: «Шито-крито».

Та що ж зробили і де кошти?
Робітники забетонували підлогу, підготували під 

оздоблення сцену і почали готувати траншеї для про-
кладання комунікацій. Почали — і відразу ж припи-
нили всі роботи. А до того багато було базікань про 
сучасні технології, температурні режими, акустику 
і таке інше. Натомість усе як завжди: аби вкрасти і, 
навіть, підлогу у Палаці культури збиралися застели-
ти лінолеумом. Це вже, дійсно, сучасні технології.

Горе-будівельники чекали, що під кінець року їм бу-
дуть переказані усі 3 млн. грн., і потому все. Та кош-
ти, відповідно до чинного законодавства, переказує 
фінуправління РДА. І наразі голова РДА Бараненко Н.В. 
проявила принциповість, й дозволила переказати 
лише частину коштів у сумі 476 тис. грн., тобто ту суму, 
на яку надані акти виконаних робіт. За що її зараз й 
звинувачують у всіх гріхах. Ось і виходить, що біда, 
коли нема коштів, а ще більша — коли вони є. 

Хто б мав проконтролювати рух коштів та робіт, 
не допустити цієї афери чи принаймні розслідувати 
вже за фактом? За результатами реформ у районній 
прокуратурі таких повноважень зараз нема. У 

місцевому відділу Нацполіції відповідного опера-
тивного підрозділу також нема. Кажуть, десь в Одесі 
треба когось шукати. Та все ж мовчати про цю аферу 
не можна, і очільниця РДА Бараненко Н.В. звернула-
ся до правоохоронців. Подейкують, що десь відкрили 
кримінальне провадження, та надії мало, виходя-
чи із того, що час іде, а ніяких слідчих заходів ніхто 
не проводить. Усім видається, що за таких обставин 
решта таких довгоочікувних коштів повернеться до 
державного бюджету.

*   *   *
Від редакції. Аби голос та думка народу була по-

чута, редакція видання «Народна думка» спрямувала 
цей матеріал на адресу депутатів Одеської обласної 
ради та Верховної Ради України від ПП «Народний 
фронт», які доклали чимало зусиль аби Палац культу-
ри в Роздільній, який чекав на ремонт багато років, 
нарешті отримав на це кошти. Народні обранці 
пообіцяли, що незабаром відвідають цей культурний 
об’єкт та нададуть необхідну правову та організаційну 
допомогу у відповідності до цього звернення.

Михайло АВДІЄНКО 

Знову про Палац культури у Роздільній

Ще майже рік потому як Кабінетом Міністрів України із державного бюджету було виділено 
3 млн. грн. на капітальний ремонт Палацу культури у Роздільній. Багато було спроб зробити 
піар на цьому. «Народна думка» раніше інформувала про це читачів, але то вже інше.  
Головне — надійшли перші кошти.
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НАША СПРАВА

Люди працюють гарно  
навіть за відсутності коштів

Щонайперше, народний обранець разом з 
помічниками провів прийом громадян. Людей 
турбували питання стану доріг в районі, забез-
печення пільгового медичного обслуговування 
учасників АТО, юридичні аспекти передачі земель-
них ділянок сільськогосподарського призначення у 
власність громадян, забезпечення водою населених 
пунктів Балтщини. З усіх питань вже підготовлені 
та направлені у відповідні державні інстанції 
депутатські запити та звернення. Жодне питання, що 
хвилює виборців району, не залишиться поза увагою 
депутата.

Депутат зустрівся з головою Балтської 
районної ради Олексієм Пантілєєвим, головою 
райдержадміністрації Романом Кацмазою, міським 
головою Сергієм Мазуром. Під час розмови обгово-
рили питання, що стосуються розвитку району, ак-
центувалась увага на проблемах, зокрема, в галузях 
освіти та охорони здоров’я. Визначилися з напряма-
ми, які потребують підтримки на рівні обласної ради. 

Олександр Остапенко зазначив, що робитиме все 
можливе, аби допомогти у вирішенні хоча б першо-
чергових проблем.

— Обіцяти, що все, про що йшла сьогодні мова, 
зможу вирішити, не буду. Але запевняю, що за 

можливості підкладатиму своє плече в усіх питаннях, 
що стосуються мого рідного Балтського району.

Разом з головою райради О. Пантілєєвим депу-
тат побував в Сінному, де сільський голова Зінаїда 
Бурдіян розповіла про те, чим живе село, що турбує 
його мешканців. Разом відвідали сільський ФАП, 
школу, Будинок культури, поспілкувався із місцевими 
жителями.

Найбільша проблема з меблями — вони старі вже аж 
занадто. Школа потребує поповнення комп’ютерного 
обладнання, нових парт, дощок, а сільському клубу 
потрібне опалення. Але загалом усе підтримується в 
доволі гарному вигляді.

— Люди просто молодці! Бо навіть за відсутності 
коштів вміють створити затишок там, де працюють. 
Значить, цінують свою роботу. За це їм щиро вдяч-
ний, — прокоментував О. Остапенко.

Навіть попереду державних реформ
Гарні враження в депутата обласної ради від візиту 

в центральну районну лікарню.
— Тут часто лікується мій батько. Тож знайомий з 

медиками та умовами в лікарні не лише з позиції де-
путата, а і як звичайний громадянин. Пишаюсь, що в 
медицині Балта йде навіть попереду державних ре-
форм, — поділився враженнями гість.

Проте під час спілкування з медиками та 
керівництвом району мова йшла не лише про до-
сягнення, а й більше про проблеми. А їх вистачає. 
Домовились, що спільно намагатимуться вирішувати 
їх за можливості. Спочатку першочергові, а потім й 
складніші.

— Під час візиту в рідний Балтський район було ба-
гато конструктивних, іноді навіть гарячих розмов, — 
прокоментував Олександр Анатолійович. — Проблем 
багато, і ми виробили спільний план дій, аби долати 
труднощі разом.

— Налагоджується співпраця ще з одним депута-
том. І маємо надію, що вона буде плідною й дасть 
позитивний результат, — каже голова райради 
О. Пантілєєв. — Сьогодні на порядку дня стоїть за-
безпечення шкіл меблями та обладнанням. Зокрема, 
опорних шкіл. А також потребують технічного за-
безпечення центр первинної медико-санітарної 
допомоги.

— Знаю принциповість й відповідальність 
Олександра Остапенка. Вже маємо певні домовленості 
по кількох напрямках співпраці. Робота почалась 
й бачу, що вона буде конструктивною, — поділився 
думками і міський голова Балти Сергій Мазур. 

Цими днями Олександра Остапенка обрано новим 
президентом Федерації волейболу Одеської області, з 
чим його і привітали друзі з якими він колись вчився 
в спортивній школі.

Олена КОЖУХАР

Депутат Одеської обласної ради Олександр ОСТАПЕНКО (ПП «Народний фронт») побував з 
робочим візитом у Балтському районі. Як відомо, до своїх обов’язків він приступив зовсім 
недавно. І відразу занурився в роботу. Бо питань, які треба вирішити, безліч.

Олександр ОСТАПЕНКО: 
«Проблем багато, і ми виробили  

спільний план дій, аби долати труднощі разом»

— Насамперед ми повинні затвердити статут, 
фактично, новоствореної організації, щоб він по-
вною мірою відповідав законодавству, — підкреслив 
Олександр Остапенко. — Найважливіше завдання — 
збереження команди майстрів «Заваір» (Березівка), 
яка виступає зараз у вищій лізі чемпіонату України. 
Для команди, яка, по суті, є аматорською, необхідно 
створити нормальний режим тренувань (зазвичай 
команда тренується 2-3 рази в тиждень — прим. 
авт.). І це буде зроблено на базі одного з навчальних 
закладів Одеси, в тому числі і для того, щоб залучити 
молодь.

Також необхідно включити волейбол одним з 
пунктів до обласного бюджету. Вирішення питання 

фінансування допоможе нам розвивати і популяри-
зувати цей вид спорту.

Крім того — і я вже мав розмову на цю тему 
з міністром освіти України Лілією Гриневич — 
необхідно створити спеціалізовану школу, де б діти 
і вчилися, і займалися різними видами спорту, в 
тому числі і волейболом. Ми будемо готувати кон-
цепт такої школи, який би вписувався в концепт 
нової української школи. Для цього буде потрібно 
рік-два, але така школа дасть нам хороший приплив 
підростаючого покоління для команд майстрів.

Також було обрано заступників керівника ФВОО: 
перший віце-президент — Михайло Зотов, віце-
президенти — Віктор Журавок, Володимир Левчук 

та Олександр Табачнюк. До складу виконкому 
організації, крім керівників ФВОО, увійшли Євген 
Бородаєнко, Костянтин Шамутін, Ольга Черкасова, 
Василь Задорожнюк, Андрій Спиць і Анатолій 
Коваленко.

Стосовно ж того, що на звітно-виборній конфе-
ренції було висунуто пропозицію про будівництво 
нового залу або спорткомплексу, в якому б можна було 
проводити змагання з волейболу спортсменів різного 
віку, то для цього необхідно консолідувати зусил-
ля і міської, і обласної влади. Адже для будівництва 
необхідно виділити землю. Можливо, буде рекон-
струйований один з спорткомплексів, який вже існує.

Олексій КУЛАКЕВИЧ

Волейбол області отримав практично новий подих. До цього велися перемовини, аналізувалася 
ситуація, та було вирішено, що треба кардинально змінювати підхід до розвитку цього виду 
спорту. Для цього вже зроблено певні кроки, і обрано нового президента Федерації волейболу 
Одеської області. Ним став депутат Одеської облради Олександр ОСТАПЕНКО.

Обрано нового президента 
федерації волейболу Одещини

СПОРТ


