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РЕФОРМИ 

Тепер обслуговування стане якіснішим
Для того, щоб поставити правильний діагноз, від 

якого залежить лікування, замало кваліфікованого 
спеціаліста, потрібне ще й сучасне високотехнологічне 
обладнання та апаратура, лабораторія і т.п. Деколи 
життя людини залежить від вчасно наданої їй 
екстреної медичної допомоги, та вчасного транспор-
тування хворого в клініку. 

— Великомихайлівська центральна районна 
лікарня цього року поповнилась довгоочікуваним 
новим високоточним обладнанням, — поділився но-
виною головний лікар ЦРЛ Антощук І.В.

За сприяння народного депутата України Сергія 
Фаєрмарка, депутата Одеської обласної ради 
Олександра Остапенка та наполегливості голови 
районної ради Катерини Лаптієнко, лікарня отрима-
ла апарат ультразвукової діагностики General Elektrik 
Logig G. А операційний блок, зокрема, отримав об-
ладнання для проведення лапароскопічних операцій 
та два операційних столи. Станція екстреної допо-
моги нещодавно пригнала новенького «Форда» — ма-
шину швидкої допомоги. 

Нарешті, в Великій Михайлівці хворі зможуть от-
римати хірургічну та гінекологічну допомогу завдяки 
новому методу, що впроваджується — лапароскопії. 
Для отримання висококваліфікованої професійної 
допомоги при складних оперативних втручанням, за 
необхідності, будуть залучені фахівці з обласних ме-
дичних закладів. Жителі району, і не тільки, зможуть 
пройти більш якісне та ширше обстеження на новому 
апараті УЗД. А за допомогою сучасного оснащення 
нової швидкої — отримати вчасну медичну допомогу. 

Завідувач хірургічним відділенням Валентин 
Ворсуляк пояснив, що за допомогою нового об-
ладнання, яке тепер має центральна лікарня, хворі 
матимуть змогу отримати оперативне втручан-
ня за допомогою малоінвазивної методики. Під 
час застосування такої прогресивної медичної 
технології, через невеликі проколи черевної стінки 
визначається патогенний орган чи процес в черевній 
порожнині з наступним оперативним лікуванням. 
Переваги даного методу лікування очевидні, і поля-
гають в тому, що хворий не потребує великих трав-
матичних операційних доступів, в зв’язку з чим 
післяопераційний період зменшується до трьох днів. 
Хворий швидко реабілітується, і його працездатність 
відновлюється. 

Це передовий метод проведення операцій, який 
поступово витісняє класичні методи хірургічного 
втручання.

Персонал пройшов стажування
Завдяки придбанню цього обладнання в районній 

лікарні планують запровадити малоінвазивні мето-
ди лікування жовчо-кам’яної хвороби, апендиксу, 
дивертикуліту кишківника.

Курси спеціалізації лікарем-хірургом пройдені. 
Медичний персонал операційного блоку вже 
пройшов стажування на робочих місцях на базі 
університетської клініки при медичному університеті 
Одеси.

Завідуюча акушерсько-гінекологічним відділен-
ням Людмила Антонівна Добуш повідомила, що про-
ведення подібних операцій будуть впроваджені і у 
жінок під час гінекологічних захворювань: безплідді, 
кістах яєчників, міомі матки, позаматковій вагітності, 
гнійних утвореннях труб і т. п. Лапароскопічний до-
ступ особливо актуальний для пацієнток молодого 
віку, для яких розмір розрізу має велике значен-
ня і несе в собі косметичну складову. За допомогою 

Що може бути найціннішим у людини? Звичайно ж, здоров’я та життя. Здоров’я дітей, батьків, 
рідних та близьких. І коли приходить біда, то для того, щоб вилікуватись, потрібно багато яких 
складових.

Обладнання, яке рятує життя

На фото: ВЕНЖИК Т.В. — головний лікар медико-санітарної допомоги, АНТОЩУК І.В. — головний лікар ЦРЛ, 
ЛАПТІЄНКО К.М. — голова Великомихайлівської райради,  

СТЕБЛОВСЬКИЙ В.І. — головний лікар екстреної медичної допомоги
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РЕФОРМИ 

В рамках конкурса Совместной Операционной 
Программы трансграничного сотрудничества 
«Румыния-Украина 2014-2020», с целью привлече-
ния грантовых средств, было разработано и подано 
10 проектов — Чистая река; Трансграничная инфра-
структура здравоохранения; создание системы эф-
фективного управления культурным наследием в 
исторических городах Украины; сеть центров отды-
ха в Еврорегионе Нижний Дунай; туризм и культура 
в бассейне Черного моря; культура, туризм и спорт в 
Еврорегионе Нижний Дунай; развитие велосипедно-
го туризма в бассейне Черного моря; Муниципальная 
энергетическая реформа; развитие устойчиво-
го культурного туризма в бассейне Черного моря; 
Зеленый туризм и историческое наследие — ступень-
ка для развития бассейна Черного моря.

Измаил уже выиграл четыре проекта. На данный 
момент в стадии завершения реализации находится 
проект USAID «Муниципальная энергетическая ре-
форма в Украине», который предусматривает модер-
низацию дошкольного учебного заведения «Теремок» 
с установкой на крыше гелиоколлекторов для подо-
грева воды, установку индивидуального теплового 
пункта с температурным регулированием в системе 
теплопередачи, замену окон на энергоэффективные, 
модернизацию освещения и закупку кухонного обо-
рудования. Также начинается реализация еще трех 
проектов, выигранных Измаилом — развитие устой-
чивого культурного туризма в бассейне Черного 
моря, Чистая река и Зеленый туризм и историческое 
наследие — ступенька для развития бассейна Черного 
моря. Предполагаемые мероприятия в рамках проек-
тов: капитальный ремонт напорных коллекторов и 
самотечной канализации и реконструкция канализа-
ционных насосных станций в г. Измаил, благоустрой-
ство «Парка победы» города, замена существующего 
твердотопливного котла на современный энергоэф-
фективный, приобретение мощного теплового насо-
са, который обеспечит отопление и кондициониро-
вание здания, замена деревянных окон на энергосбе-
регающие и модернизацию освещения.

Также Измаил планирует подать еще два проек-
та — предотвращение и борьба с организованной 
преступностью и продвижение местной культуры и 

традиций посредством трансграничных учебных ре-
месленных мероприятий.

По каждому из проектов у исполнительного коми-
тета есть отдельный план для финансирования своих 
мероприятий. Софинансирование в рамках своего 

бюджета составляет 8% от общего бюджета проекта, а 
92% — грантовые средства, что позволяет благоустра-
ивать город и тратить минимум средств из местного 
бюджета. 

Инга БАБАЯН

Измаил участвует и выигрывает  
в европейских проектах

В течение последних лет Измаил стал более активно использовать возможности 
финансирования, которое предоставляют программы Европейского Союза.

спеціальної медичної техніки на великому кольо-
ровому екрані можна побачити змінені органи та 
тканини, які вимагають оперативного втручання за 
допомогою застосування витончених інструментів. 
Курси із лапароскопії вже пройдені лікарями в ме-
дичному центрі «Оберіг» Медичного університету 
ім. Богомольця, сертифікат на право проведення 
лапароскопічного втручання на жіночій статевій 
сфері отримано. Тепер — до роботи.

— Новий апарат ультразвукової діагностики має 
чотири види датчиків, — розповіла молодий лікар 
Марина Кашинська. — Датчик транскраніального об-
стеження дає змогу обстежити судини головного моз-
ку, шиї. На сучасному апараті можна провести обсте-
ження артерій та вен верхніх та нижніх кінцівок, фе-
топлацентарний кровоток в кольоровому зображені. 
Проводяться також ректально-вагінальні обстежен-
ня. Обладнаний апарат і фотопринтером, який дає 
змогу отримати знімок. Обстеження хворого на та-
кому апараті в сукупності з іншими дослідженнями 
дає змогу поставити правильний діагноз, підібрати 
необхідний курс лікування, що є запорукою швидшо-
го одужання хворого.

«Швидка» високої прохідності
Головний лікар екстреної медичної допомо-

ги Віктор Стебловський показав та розказав про 
автомобіль швидкої медичної допомоги Ford Transit, 
який вони нещодавно отримали.

Просторий медичний салон автомобіля створений 
з урахуванням вимог ергономіки, зручності, безпеки, 
та забезпечує комфортні умови роботи медичного 
персоналу.

Оснащений згідно останніх європейських 
стандартів всією необхідною апаратурою, та має в 
своїй комплектації: ЕКГ з можливістю телеметричної 
передачі даних обласному спеціалісту, аспіратор, 
редуктор-інгалятор, дефібрилятор (з окремим ЕКГ-
каналом та РК-екраном), апарат ШВЛ, апарат для 
наркозу, глюкометри, пульсоксиметри, кисневі бало-
ни, сучасні реанімаційні набори для дітей та дорос-
лих, зокрема й акушерські.

Також має сучасну систему вентиляції та опален-
ня, що забезпечує необхідний температурний ком-
форт для персоналу та пацієнтів, чудову термо- та 
звукоізоляцію.

Окрема цінність даного реанімобілю полягає в 
тому, що він повнопривідний, а це забезпечує високу 
прохідність по поганих дорогах та за несприятливих 
погодних умов.

Чи є на теперішній час якісь проблеми? Є. Необхідні 
лікарі, хоча б один-два. Є чотири лікарські ставки, а 
лікарів немає.

— Найбагатшою державою у світі є та, в якій гро-
мадяни мають право на повноцінне людське жит-
тя, — зауважила голова Великомихайлівської рай-
ради Катерина Лаптієнко. — Українська медицина 
потребує особливої реформи у цьому напрямку. Ми 
поставили перед собою першочергове завдання — 
забезпечити центральну районну лікарню сучасним 
медичним обладнанням. Вчасно і правильно визна-
чений діагноз — запорука людського здоров’я. На 
сьогодні нам є чим похизуватися — це модернізована 
апаратура для УЗД, устаткування для проведен-
ня лапароскопічних операцій, найновітніший 
реанімобіль для екстреної медичної допомоги, 
операційні столи та інше.

За сприяння у виділені коштів висловлюю вдячність 
народному депутатові України Сергію Фаєрмарку, 
який впевнений, що найбільшою турботою про гро-
мадян є турбота про їхнє здоров’я. Ми розпочали то-
рувати великий медичний шлях і я переконана, що 
Сергій Олександрович разом з командою однодумців 
подарує не одне щастя для великомихайлівців, а ща-
стя — це і є здоров’я.

Людмила КРУГЛОВА

НАШЕ ДЕЛО



— Олександре Анатолійовичу, триває ваша депу-
татська діяльність. Вже було багато поїздок на ви-
борчий округ, в тому числі і Балту. Як відомо, Балта 
отримала певну суму грошей з вашого особистого 
депутатського фонду. Як вони розподіляються, 
хто що отримав?

— Обласний бюджет виділив депутатам обласної 
ради на мажоритарних округах певну суму грошей — 
3 млн 700 тис. грн., які кожен депутат може витрати-
ти за своїм баченням для розвитку тієї території, за 
якою він закріпляється. Як на мене, то я абсолютно 
впевнений, що витрачати треба на стратегічні цілі: 
на культуру, на розвиток економіки і території, і так 
далі. Бо знаю багато прикладів, коли ці гроші витра-
чаються на облаштування дитячих майданчиків, на 
пам’ятники Шевченку. Звичайно, це добрі справи, 
але вони ніяк не впливають на розвиток території. Я 
прийняв наступне рішення: майже 3 млн грн. виділив 
на реконструкцію кінотеатру «Родіна», який знахо-
диться в страшенно занедбаному стані. А це, по суті, 
єдине місце, де можна проводити культурні заходи, 
де можна просто кіно показати людям. Це осередок 
культури, зокрема, і нашої української. 

— На скільки місць цей кінотеатр?
— На 400, для Балти це досить велике приміщення. 

Очевидно, поряд буде пам’ятник воїнам АТО. Тому 
треба подбати, аби таке велике місто, як Балта, 
мала центр своєї культури. Суму, що залишилася, я 
виділив на розвиток системи водопостачання в селі 
Ракулове. А також на обладнання в Будинку культу-
ри в селі Сінне для того, щоб там було тепло взимку. 
200 тис. грн. підуть на розвиток фізкультури і спор-
ту Балтського району. Там розроблено стратегічний 
перспективний план. У Балті буде зведено величез-
ний Палац спорту, на що місцева міська рада виділяє 
гроші. А поряд обладнають спортивні майданчики 
для того, щоб діти могли займатися волейболом. Ми 
запланували обладнати два майданчики для пляжно-
го волейболу на стадіоні, на що я і виділив кошти. Як 
на мене, то це буде розвивати громаду, поліпшувати 

якість життя громадян міста Балта. В цьому я і бачу 
стратегічну перспективу.

— Чи достатньо коштів на заплановане? Чи бу-
дуть задіяні ще якісь джерела фінансування?

— Звичайно, на це підуть не лише гроші, які я 
розподілив. Я поспілкувався з іншими колегами, і 
мені вдалося домовитись з депутатами, які не мають 
ніякого відношення до Балтського району, в тому 
числі і депутатами Верховної Ради. Консолідовано ми 
зібрали понад 7 млн грн. для того, щоб добудувати та 
обладнати цей Будинок культури. Аби там можна було 
показувати кінофільми, проводити акції і концерти. 
Для цього також буде придбана сучасна звукова апа-
ратура і все інше необхідне. Ось це і є комплексний 
підхід, коли кошти витрачаються на якийсь певний 
проект, а не просто розпорошуються рівним «шаром» 
по землі, і у підсумку ніхто нічого не отримує. 

— То у вас є тісна співпраця з депутатами різних 
рівнів і ця схема працює?

— Дійсно, ця схема працює, і дуже добре, що 
люди розуміють, коли їм пояснюєш принципи саме 
розподілу цих грошей. Що це, перш за все, стратегія, 
а не просто «лавки», «зупинки» та «майданчики». Це 
куди потрібніші саме зараз речі, які будуть багато 
років впливати на якість життя людей. Депутати по-
годжуються з цим, і я дуже вдячний їм за це.

— А є щось в подальшому в планах, що буде на-
ступним? Балтська громада розвивається і це 
дуже добре. Але проблем багато всюди…

— Без всякого сумніву, є куди і є що розвивати, 
і мені дуже приємно, що якраз Балтська громада 
розвивається динамічно. У нас вже є плани, а на на-
ступний рік громада ще буде втілювати у життя різні 
проекти, і ми знайдемо де зосередити свої зусилля. Я 
просто не хочу сьогодні говорити наперед, але точно 
це буде. 

— Ви депутат облради, з якими питаннями 
взагалі до вас звертаються найбільше?

— Найболючіше питання — це питання врегу-
лювання ринку землі. Бо люди розуміють, що ау-
диту землі в багатьох населених пунктах немає. А 
цими наділами безкоштовно користуються різні 
недобросовісні люди, які не платять оренду та обби-
рають своїх громадян. Третина звернень стосується 
свавілля місцевої влади, місцевих сільських голів, 
сільських рад з приводу розподілу землі загального 
користування, під випас та інші речі. Як на мене, то 
очевидно, що з цим треба навести лад.

— Яким саме чином наводити лад?
— По-перше, є органи і державної влади, і 

правоохоронні органи, які повинні за цим слідкувати. 
А по-друге, якщо говорити про фундаментальні речі, 
то треба вводити ринок землі, яка буде в обігу як то-
вар. У такому випадку зразу усунуться всі маніпуляції 
з нею. Бо сьогоднішній стан існування вічного 
мораторію якраз і породжує поле для корупції. 

Олеся ОЗАРІНСЬКА 

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Олександр ОСТАПЕНКО: 
«Кошти треба витрачати на об’єкти, 
які покращать якість життя людей»

Люди варті достойного життя у будь-якому куточку нашої країни. І робити його можна 
власними руками. Отримала свій шанс значно поліпшити дозвілля і Балта, де кінотеатр 
«Родіна» перетвориться в сучасний культурний центр. Ініціатива депутата Одеської обласної 
ради Олександра ОСТАПЕНКА та керівництва Балтської міської ради підкріплена виділенням 
з обласного бюджету понад 4,5 млн грн. на проведення зовнішніх і внутрішніх реставраційних 
робіт будівлі і закупівлю сучасного обладнання.

Почнемо із пояснення, про що взагалі йдеться. Томос 
(грец. τόμος) — указ, декрет, окружне послання предстоя-
теля помісної православної церкви у деяких важливих пи-
таннях церковного устрою. Шляхом надання томосу деякої 
частини «материнської» (кіріархальної) церкви офіційно 
проголошується автономія в управлінні або автокефалія.

Надання Україні Вселенським Патріархом 
Варфоломієм Томосу відносно Української помісної 
автокефальної церкви стане фундаментальним 
рішенням та актом великої справедливості, що дасть 
можливість українським православним стояти поруч з 
усім православним світом.

Про це заявив член Комітету ВР з питань куль-
тури і духовності, представник фракції «Народний 
фронт» Віктор Єленський, коментуючи недавню зустріч 
Президента України з головами фракцій щодо звернення 
до Вселенського Патріарха Варфоломія з проханням ви-
дати Томос відносно Української помісної автокефальної 
церкви.

Народний депутат зазначив, що: «Вселенський 
Константинопольський патріарх Варфоломій вважає 
ненормальною ситуацію, коли мільйони українців не 
вважаються такими, що перебувають за спаситель-
ною огорожею церкви тільки тому, що вони не хочуть 
підпорядковуватися і йти у фарватері політики патріарха 
московського Кирила, який в свою чергу йде в фарватері 
кремлівської пропаганди і взагалі кремлівської 
політики».

Таким чином, за словами Віктора Єленського, після 
довгих перемовин та ознайомлення з ситуацією в Україні 
Патріарх Варфоломій вирішив піти назустріч право-
славним в Україні і надати їм Томос про автокефалію 
Української православної церкви.

Єленський зазначив, що перед цим до Патріарха мають 
звернутися православні єпископи, Президент та Верховна 
Рада України. Як зазначив народний депутат, єпископи 
Української православної церкви Київського патріархату 
та Української автокефальної православної церкви вже 
направили свої звернення до Вселенського Патріарха. 
Найближчим часом це зробить Петро Порошенко.

«Якщо Патріарх таке рішення ухвалить (надання Україні 
Томосу відносно Української помісної автокефальної церк-
ви. — Ред.), це буде дуже фундаментальним рішенням, це 
буде актом великої справедливості. І це дасть можливість 
православним в Україні стояти поруч з усім православ-
ним світом», — наголосив Віктор Єленський.

Як повідомив представник фракції «Народний 
фронт», відповідне рішення Вселенський Патріарх може 
ухвалити досить скоро — на найближчому Синоді, що 
відбудеться у травні ц. р.

У той же час Віктор Єленський зауважив, що офіційна 
Москва та РПЦ будуть, які і багато років до цього, всіляко 
протидіяти такому рішенню Вселенського Патріарха, аби 
за будь-яку ціну не допустити незалежності Української 
православної церкви.

«Москва постійно, масштабно і дуже наполегливо 
опирається та блокує всі без винятку спроби та намаган-

ня України та українських православних здобути автоке-
фальний статус. Цим займається російська дипломатія, 
російські спецслужби та адміністрація президента 
Російської Федерації. І вони це не приховують. Вони 
вважають, що це один з важливих зовнішньополітичних 
векторів діяльності Російської Федерації — блокува-
ти Україну, в тому числі у церковному питанні», — 
підсумував парламентар.

* * *
Варто підкреслити, що церква повинна перестати бути 

інструментом політичних маніпуляцій та політичного 
впливу. Адже Господь створив церкву для того, аби вона 
поклонялась йому і величала ім’я Ісуса Христа. Церква —
це не кілька священників, а зібрання людей, які вірять 
у свого спасителя. Тож варто відкинути усі ридання за 
московським патріархатом, і зосередитися на тому, що 
нам заповідав Творець. Бо не людям треба поклоняти-
ся, а саме йому. Тим більше, що ті люди благословляють 
танки та гармати, які потім стріляють по українських 
територіях, гублять нашу землю та людей. Треба глибоко 
замислюватися над такими речами, і розуміти їх суть. А 
якщо не хочете ходити до жодної церкви, бо заплутались, 
то моліться вдома. Бог чує людину у будь-якому куточку 
землі, якщо в неї чисте серце. І це головне. 

Останніми днями країну сколихнула звістка про визнання Української помісної автокефальної церкви. 
Це питання обговорювалося не раз. Навколо нього точилися гарячі суперечки. І ось процес пішов.

Українці зажадали духовної свободи
ГОСТРІ ПИТАННЯ

На фото: Олександр ОСТАПЕНКО

На фото: кінотеатр «Родіна» (м. Балта) до ремонту
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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Я, Кодимський Сергій Олександрович, народив-
ся 10.12.1985 р. Освіта вища, закінчив Одеський 
Національний університет ім. Мечникова, приватний 
підприємець.

Хочу зайняти цю посаду з конкретною ціллю — ство-
рити разом з членами громади самодостатню ОТГ, з 
якою можна пов’язати своє майбутнє, поламавши стару 
систему «кумівства» та «відкатів». 

Розуміючи проблематику району, я бачу чіткі завдан-
ня, які потрібно виконати першочергово:
• розібратися в «діяннях» наших теперішніх керівників, 
з притягненням їх до відповідальності;
• забезпечити прийняття збалансованого бюджету, 
спрямованого на вирішення конкретних проблемних 
питань, перелік яких буде обговорюватись з мешканцями 
громади на громадських зборах, а не вирішуватись в 
кабінетах за зачиненими дверима;
• впровадити пропорційний розподіл бюджетних 

коштів між населеними пунктами нашої територіальної 
громади для нормального забезпечення всіх сіл;
• поетапно вирішити питання благоустрою: 
налагодження водопостачання та освітлення вулиць, 
ремонт доріг, озеленення сіл та селища, облаштування 
місць загального відпочинку та дитячих майданчиків;
• передбачити в бюджеті селища кошти на роботу 
шкільних гуртків та секцій, розвиток позашкільної 
освіти, створення умов для розвитку й підтримки 
здібних та обдарованих дітей;
• вирішення питання автобусних маршрутів загального 
користування між населеними пунктами Окнянської ОТГ;
• сприяння розвитку місцевого сільгоспвиробництва, 
малого та середнього бізнесу. Адекватне регулювання 
податків на базі попередньо проведених обговорень з 
представниками підприємців;
• оптимізація цін і тарифів на послуги, які надаються 
населенню, їх прозоре обґрунтування;
• вирішення питання комплексного надання 

ритуальних послуг за доступними цінами, підтримка 
належного стану кладовищ;
• збільшення фінансування на придбання 
безкоштовних ліків для пільговиків, особливо для 
інвалідів і ветеранів, учасників АТО;
• та ще багато іншого, що потрібно зробити для 
процвітання громади. 

І це не обіцянки перед виборами — це чіткий план дій, 
це те, чим повинен займатись кожен голова громади.

Працювати потрібно так, що б не було соромно диви-
тись в вічі своїм землякам, друзям та дітям.

Передвиборча програма кандидата на посаду 
голови Окнянської селищної ОТГ 

Сергія КОДИМСЬКОГО

Депутатський досвід
Розуміючи всю важливість і відповідальність такої 

події, я свідомо висуваюсь кандидатом в депутати 
Окнянської ОТГ, і дуже сподіваюсь на вашу підтримку, 
шановні виборці. Маючи досвід роботи депутатом в 
Окнянській районній раді, я глибоко переконана, що 
новостворена рада громади повинна працювати на-
багато активніше і ефективніше. Я завжди відстоювала 
відкритість та прозорість у прийнятті важливих рішень. 
Вважаю, що кожен представник громади повинен 
мати змогу бути присутнім при прийнятті депутатами 
відповідальних рішень, впливати на їх прийняття. А та-
кож мати змогу спостерігати за роботою депутатів, за 
їх активністю, принциповістю, відповідальністю. Так, 
я знаю як нелегко задавати незручні запитання поса-
довцям, на які вони не бажають відповідати, голосувати 
«проти» коли всі голосують «за». Я багато разів відчувала 
це на собі — це як пливти проти течії. Це важко, але це 
потрібно робити, якщо ми хочемо змінити ситуацію на 
краще. Маю велику надію, що до новоствореної ради 
громади оберуть саме таких депутатів, які зупинять про-
цес пробивання дна і започаткують період зростання. 

Ми йдемо на вибори  
з програмою команди однодумців

Саме тому я йду на вибори з нашою командою, 
кандидатами в депутати, яким сама довіряю, і яким 
довіряють люди. Вони мають сміливість сказати «ні» 
вкрай неефективному використанню бюджетних 
коштів, і мають бажання використати свій досвід, час 
і вміння для успішної розбудови громади. Ми будемо 
працювати заради того, аби податки, які сплачуються 
в бюджет громади, розподілялись прозоро, ефективно і 
йшли на розвиток громади. Разом ми будемо створюва-
ти такі умови, аби наші діти мали змогу і бажання тут 
залишатись, працювати і створювати свої сім’ї. А для 
цього нам треба зробити дуже багато. Це, насамперед, 
ремонт наших непроїздних доріг, приведення до належ-
ного санітарного стану території громади, ліквідація 
стихійних сміттєзвалищ, встановлення контейнерів для 
сміття, побудова каналізації в селищі, облаштування 
селищного пляжу належним чином. Надзвичайно ак-
туальною є проблема водопостачання та освітлення ву-
лиць. І ще дуже і дуже багато треба зробити. Ми будемо 
цим займатись, ми це зробимо, і це цілком реально.

Позитивний досвід  
створення об’єднаних громад

Є дуже добрий досвід селища Доброслав (колишнє 
Комінтерново). Я протягом трьох років спостерігаю за їх 
досягненнями під керівництвом Людмили Прокопечко 
— результати вражають. Це і перше місце в області по 
благоустрою та розбудові селища, це чудове перетворен-
ня селища із типового закинутого, засміченого — в пре-
красне розквітле та затишне містечко. Там облаштовано 
декілька парків, японський сад з сакурами, Долина квітів, 
сквер для відпочинку літніх людей і т. д. В Доброславі за 
три роки зафіксовано п’ять рекордів України! Отже, все 
це можливо, головне — наше бажання. До речі, бюджет 
Доброслава — 13 млн грн. А це не набагато більше, аніж 
Окнянський бюджет, отже — все реально.

Приклади успішно створених громад не поодинокі. Й 
тому ми, окнянці, повинні повірити в себе, що ми — не 
гірші від інших. Ми маємо зараз наскільки навчитись 
себе поважати, що почуття власної гідності просто зму-
сить нас, як кажуть, гори перевернути. І тоді, вже зовсім 
скоро, до нас будуть приїжджати наші сусіди, і не тільки, 
за успішним досвідом, та не приховуючи того, щиро 
говорити: «Ми пишаємося вами, шановні мешканці 
Окнянської громади, бо ви — зразок для інших!»

Наталія СРІБНИЦЬКА,  
депутат Окнянської районної ради

29 квітня відбудуться вибори до Окнянської ОТГ. Це дуже важливий крок в житті кожного члена громади, 
тому нам треба, насамперед, це усвідомити, і обовязково прийти на виборчі дільниці, і проголосувати. 
Членам громади необхідно відповідально поставитися до свого вибору, усвідомивши, що від цього 
залежить майбутнє новоствореної громади, а отже, і майбутнє кожної родини, яка входитиме в об’єднану 
громаду. Правильний вибір голови ОТГ і депутатів дає змогу громаді швидше і якісніше розвиватись, 
ставати успішною. Таким чином громада має можливість самостійно і під свою відповідальність 
вирішувати більшість питань місцевого значення. А депутати є тією силою, яка спроможна подати 
імпульс розвитку нашій громаді, або ж й навпаки - загальмувати його. Та нашою метою є перспективний, 
творчий рух вперед.

Ваша довіра — 
моя відповідальність

ЗАДОРОЖНЮК Світлана Олександрівна, нар. 13.11.1950 р. 
Освіта вища.
1970 р. — Красноокнянська райспоживспілка, бухгалтер, го-
ловний спеціаліст.
1993 р. — Котовське відділення ОДПІ, головний державний 
інспектор.
2008 р. — ТОВ «ТІМДРЕСС ДЕБЕТЕКС» — головний бухгалтер.
2015 р.  — до сьогодні — директор ТОВ «ТІМДРЕСС ДЕБЕТЕКС».
СРІБНИЦЬКИЙ Анатолій Васильович, нар. 23.10. 1955 р. 
Освіта професійно-технічна.
1978 р. — Красноокнянське об’єднання громадського харчу-
вання, заступник директора.
1987 р. — директор АТП ОПС.
З 1992 р. — директор МПП «Істок».
Депутат Окнянської селищної ради.

ПАЛАМАРЧУК Марина Олегівна, нар. 23.01.1975 р. 
Освіта вища. Закінчила Східноєвропейський університет 
економіки та менеджменту, юридичний факультет.
2000 р. — Красноокнянський відділ РАГС, головний 
спеціаліст.
2013 р. — Окнянський районний центр зайнятості, 
юрисконсульт.
2015 р. — провідний фахівець з питань зайнятості.

ЖУЛАВСЬКА Вікторія Володимирівна, нар. 11 червня 
1983 р. Освіта вища.
Закінчила Вінницький торгово-економічний інститут.
2007 р. — Чорнянська сільська рада, головний бухгалтер.
З 2016 р. — відділ освіти і культури Окнянської РДА, голов-
ний бухгалтер.

БАБІЙ Анатолій Васильович, нар. 19.05.1963 р. Освіта 
вища. Закінчив Одеський сільськогосподарський інститут.
1990-1991 рр. — КСП «Іскра», інженер.
1991-1996 рр. — КСП «Калініна», інженер — механік.
1997-1998 рр. — КСП «Перемога», головний інженер.
1998 -2000 рр. — КСП «Іскра», головний інженер.
В даний час займається сільським господарством.

КОДИМСЬКИЙ Олександр Сергійович, нар. 20.10.1956 р. 
Освіта професійно-технічна.
1978 р. — механік в колгоспі «Україна». 1981 р. — 
Красноокнянська «Сільгосптехніка» інженер-технолог. 
1993 р. — голова фермерського господарства «Надія».

ПЛОШНИЦЯ Олексій Станіславович, нар. 05.10.1968 р. 
Освіта вища.
1993 р. — Красноокнянська «Сільгоспхімія», інж.- програміст.
1993 р. — Агропромбанк «Україна», начальник відділу 
автоматизації.
1998 р. — Шведське спільне підприємство «Віта», декларант.
З 2007 р. — приватний підприємець.

ПАЛАМАРЧУК Олександр Олександрович, 
нар. 28.09.1972 р. Освіта вища. Закінчив ОДУ ім. Мечникова. 
З 1994 р. — вчитель іноземної мови в Новосамарській 
ЗОШ І-ІІІ ступеня.

Зараз настала саме та пора, коли відповідальність на місцях, за долю усієї країни треба брати на себе. Ми 
не боїмось викликів сьогодення. І тому йдемо до селищної ради Окнянської ОТГ сильною, професійною 
командою, яка має у своєму складі різнопланових спеціалістів високого рівня. Тож, шановні земляки, 
виборці, знайомтесь з нашими кандидатами в депутати до Окнянської селищної ОТГ.

Сильна команда для складних часів

29 квітня 2018 року відбудуться вибори до Окнянської селищної ОТГ

На фото: Наталія СРІБНИЦЬКА

На фото: Сергій КОДИМСЬКИЙ


