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Журналісти Чернігівщини побува-
ли у Макіївській громаді, що в Но-
сівському районі. Прес-тур був ор-

ганізований Чернігівським центром розвитку 
місцевого самоврядування, створеним за під-
тримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мін-
регіону. В ході прес-туру журналісти поспілку-
валися з Макіївським сільським головою Пе-
тром Бакланом, побували у пожежному депо, 
відвідали відновлений клуб, навчально-вихов-
ні комплекси у двох селах – Макіївці й Пусто-
тиному.

Макіївська громада була створена у 2015 ро-
ці, це одна з п’яти перших ОТГ Чернігівщини. До 
складу Макіївської ОТГ увійшли шість сіл – Ганнів-
ка, Макіївка, Пустотине, Степове, Вербове та Кле-
нове. За кількістю населення (1801 особа) й розмі-
ром території (105,9 кв. км) ця громада входить до 
десяти найменших в Україні. Але за два роки існу-
вання Макіївській ОТГ вдалося реалізувати чимало 
соціальних проектів, залучаючи як власні ресурси, 
так і кошти з різних джерел. 

Очолює громаду  Петро Баклан. Саме йому у 
2015 році вдалося об’єднати дві сільради – Макіїв-
ську та Ганнівську – й довести, що об’єднання має 
право на існування в такому складі. Петро Андрійо-
вич переконаний, що реформа децентралізації дає 
надію на відновлення села та підвищення добробу-
ту його мешканців. І одним із найважливіших фак-
торів називає формування й наповнення бюджету.

«Спроможний бюджет – одна з головних гаран-
тій місцевого самоврядування. Здобутком об’єдна-
ної громади є значне зростання бюджету. До об’єд-
нання бюджет Макіївської сільської ради становив 
1,2 млн. грн., Ганнівської – 0,3 млн. грн. А Макіїв-
ська об’єднана територіальна громада мала бю-
джет у 2017 році – 14,3 млн. грн.», – розповів Пе-
тро Баклан журналістам під час прес-конференції.

Звичайно ж, зросли й витрати. Громада утри-
мує два навчально-виховні комплекси, три бібліо-
теки, 11 соціальних робітників, що обслуговують 
106 стареньких та непрацездатних громадян. На 
території громади торік було створено місцеву по-
жежну команду, відкрито дошкільну групу в Пусто-
тиному. Шкільний автобус, який придбали за раху-
нок субвенції, підвозить до Макіївської школи шко-
лярів із Ганнівки, а також дітей з околиць Макіївки. 
Почалася робота зі створення сільського кому-
нального підприємства, яке займатиметься бла-
гоустроєм.

ОНОВЛЕНІ ШКОЛИ Й САДОЧКИ

У Макіївському навчально-виховному комплек-
сі, що об’єднує школу й садочок, – 70 учнів, а дит-
садок відвідують 17 малюків. Директорка Макіїв-
ського НВК Надія Позвон розповідає,  що зміни, 
які відбулися за два роки, суттєві: у школі тепло, бо 
замінили вікна на енергозберігаючі. Заклад забез-
печений усім необхідним. «Дуже відчувається під-
тримка громади. Привели до ладу школу. За раху-
нок державної субвенції (мільйон грн.) придбали 
шкільний автобус. Плануємо зробити капітальний 
ремонт даху та модернізувати систему опалення», 
– розповіла Надія Михайлівна. 

У Пустотиному школі більше ста років. Звичай-
но, що приміщення вимагало ремонту й відновлен-
ня. Крім того існувала потреба в дитячому садоч-
ку. У 2017 році за власні кошти і державну субвен-
цію було реконструйовано частину будівлі школи 
під розміщення дошкільного навчального закладу. 
Начальник відділу освіти Макіївської громади Ва-
лентина Перепелиця розповіла, що спочатку садо-
чок був розрахований на 16 місць. Але стабільно 
тут перебувають 20 дітей і, що цікаво, існує черга. 

 «У Пустотиному 46 дошкільнят, а тому потреба в 
садочку є, діти його відвідують постійно. У школі – 43 
учні. Почали формувати перший клас – семеро дітей 
уже записані», – розказала Валентина Іванівна.

ПОЖЕЖНЕ ДЕПО – ЗАПОРУКА 
БЕЗПЕКИ У ГРОМАДІ

У червні минулого року на території громади 
було створено місцеву пожежну команду «Макіїв-
ка». Для її розміщення реконструювали приміщен-
ня автомобільного гаража. Автомобіль був пере-
даний Державною службою з надзвичайних ситу-
ацій. В МПК працюють четверо пожежників, вклю-
чаючи начальника – Віктора Васильовича Могиль-
ного. Чергування відбувається цілодобово: один 
чергує, один у резерві (це значить, що він має по-
стійно бути на телефонному зв’язку). Як пояснив 
керівник МПК, основне завдання команди – лока-
лізація пожежі до прибуття підрозділу Носівського 
ДСНС.

«З червня по грудень 2017 року було здійсне-
но дев’ять виїздів: один – за межі громади, реш-
та – на місці. Сусідам треба допомагати, адже по-
жежа не знає, де чиї межі. Звичайно, що ведеть-
ся мова про фінансування нашої команди сільра-
дами, які не увійшли до нашої громади», – сказав 
Віктор Могильний.

Територія обслуговування місцевої пожеж-
ної команди охоплює шість населених пунктів. До 
цього часу найближча пожежна частина від Макіїв-
ки була в Носівці на відстані 45 км.

МЕДИЧНА СФЕРА: ВАКАНСІЯ ЛІКАРЯ

Медична сфера – одне з найболючіших пи-
тань для Макіївської громади. На її території – 
два ФАПи та амбулаторія.

Валерій Петрик, в. о. завідувача амбулаторії, 
розповів: «Люди звертаються, допомагаю прак-
тично з усіх питань: роблю уколи, крапельниці та 
перев’язки, лікую. Якщо ситуація потребує фахо-
вої медичної допомоги, то везу пацієнтів до ра-
йонної лікарні в Носівку або викликаємо «швидку», 
але з нашими дорогами – це майже година». Та-
кож тут працюють денний стаціонар і стоматоло-
гічний кабінет. Є обладнання для проведення фіз-
процедур». 

Але для створення первинної ланки медицини 
громаді терміново потрібен лікар. Заступник голо-
ви Макіївської ОТГ Віктор Броварець наголосив: 
«Шукаємо лікаря, щоб запрацювала амбулаторія і 
була створена первинна ланка медицини. Грома-
да має можливість забезпечити фахівця житлом, 
достойною зарплатою. І цю проблему треба вирі-
шувати якнайшвидше».

СІЛЬСЬКОМУ КЛУБУ – НОВЕ ДИХАННЯ

Років десять тому сільський клуб у Макіївці був 
занедбаним і, здавалося, доживав свої дні. Але за 
останні два роки він ніби отримав нове дихання. 
Світла зала, нові стільці, сцена, у приміщенні тепло 
– й жодного натяку на занепад. Свята, урочистості, 
збори села, репетиції гуртків – клуб став центром 
відпочинку для жителів громади. 

Директор Макіївського будинку культури Мико-
ла Сидоренко поділився з журналістами творчими 
здобутками та планами: «У нашій громаді живуть 
талановиті люди. І ми як працівники культури на-
магаємося робити все можливе, щоб село жило, 
процвітало, люди співали, брали участь у фести-
валях, конкурсах. У нас є жіночий ансамбль «Роди-
на», народний аматорський фольклорний колек-
тив «Мальви», дитячий шумовий оркестр. Є гуртки, 
де діти займаються естрадним співом. У проекті – 
навчання з народного вокалу для дорослих. Буди-
нок культури має залишатися осередком культури, 
це місце для спілкування, відпочинку, культурного 
розвитку жителів громади».

ПРО ПРОБЛЕМИ І ПЛАНИ

За словами Макіївського сільського голови, 
однією з основних проблем є земельне питання. 
«Одним із основним джерел доходів нашої грома-
ди може стати земля. Тут же чорноземи, а отже, 
вартість оренди значно вища, ніж сьогодні ми от-
римуємо. Саме тому плануємо провести інвента-
ризацію земель громади, щоб навести лад у цьому 
питанні», – зазначив Петро Баклан.

У 2018 році за рахунок субвенції заплановано 
ремонт комунальних доріг та вуличного освітлен-
ня. Загальна вартість робіт – близько 2 млн. гри-
вень, а за власні кошти вже було зроблено про-
ектно-кошторисну документацію.

Підсумовуючи роботу за два роки існуван-
ня громади, Макіївський сільський голова зробив 
ось такий висновок: «Ми йшли в ногу з часом, а то-
му можемо говорити, що за цей короткий період 
змогли значно підтягнути соціальну сферу в наших 
селах. Ми і надалі плануємо розвивати соціальний 
напрям, а також покращувати благоустрій, набли-
жувати до людей адміністративні й соціальні по-
слуги. А для цього збільшуватимемо доходну ча-
стину бюджету за рахунок упорядкування земель-
них відносин та пошуку інших джерел фінансуван-
ня й розвитку». 

А всіх, хто ще сумнівається стосовно того, вар-
то об’єднуватися чи ні, Петро Андрійович запро-
шує до Макіївської громади. 
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У бібліотеці Короленка дарували книги

14 лютого Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Ко-
роленка долучилася до міжнародної до-
бровільної ініціативи з нагоди Міжнародно-
го дня дарування книг, провівши акцію «По-
даруй бібліотеці книгу!». Першою ластівкою 
в цій шляхетній та потрібній справі стала Ні-
на Водницька – перекладачка, викладачка, 
волонтерка й керівниця клубу «Polonicum» 
ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка, передавши в да-
рунок читачам бібліотеки книги й підручни-
ки з вивчення польської, німецької та англій-
ської мов (9 ящиків, 301 примірник ). Літе-
ратура отримана завдяки співпраці з бурмі-
стром гміни Пільзно (Прикарпатське воєвод-
ство, Польща) пані Євою Голембовською та 
генеральним директором фабрики «Снєжка 
– Україна» паном Марком Павлусем.

Шановні друзі бібліотеки, завдяки вам фонд Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Королен-
ка поповнився майже 600 примірниками книг. Висловлюємо глибоку подяку за це, а 
також упевнені, що подаровані книги знайдуть свого читача.

  
Олена ПОПОВИЧ

Премія Леся Курбаса – у Андрія Бакірова

Вітаємо художнього керівника Чернігівського обласного академічного 
українського музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, заслуженого 
артиста України Андрія Бакірова з присудженням Премії імені Леся Курбаса!

Запроваджену Міністерством 
культури України щорічну Премію 
імені Леся Курбаса присуджено 
заслуженому артисту України Ан-
дрію Рінатовичу Бакірову за по-
становку вистави «Вій. Докудра-
ма» Наталі Ворожбит за мотива-
ми повісті М. Гоголя в Чернігів-
ському обласному академічному 
українському музично-драматич-
ному театрі імені Т. Г. Шевченка. 
Таке рішення було прийнято за 
результатами таємного голосу-
вання комітетом з присудження 
премії імені Леся Курбаса у 2018 
році.

Щиросердно зичимо плідних творчих пошуків, нескінченних аншлагів на кожній 
із нових захопливих комедій і вражаючих психологічних драм, прихильності широко-
го загалу глядачів та гідного визнання досягнень у вимогливому театральному світі!

Колектив Чернігівського обласного академічного 
музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка

За ініціативи народних депутатів Олександра Черненка, Сер-
гія Березенка, Олександра Кодоли та Анни Романової в рамках 
проекту «Модельний округ» програми USAID РАДА у співпраці з 

Фондом Конрада Аденауера до Чернігова завітали з ознайомчим візи-
том депутати німецького Бундестагу від партії ДДС/ХСС, яку очолює 
канцлер Ангела Меркель. 

Німецькі гості ознайомилися з роботою українських колег в окрузі, зустрі-
лися з представниками органів місцевої влади й самоврядування, громад-
ського сектору і ЗМІ, аби обмінятися досвідом у галузі взаємодії та співпраці 
громади з депутатами. 

Молоду групу парламентарів німецького Бундестагу представили Марк 
Гауптман – депутат німецького Бундестагу з 2013 року (у минулому скликан-
ні – член  Комітету  з  питань  економіки  та  енергетики; член підкомітету з пи-
тань регіональної економічної політики); Карстен Кьорбер – депутат німець-
кого Бундестагу з 2013-го (член Комітету з питань бюджету й Ревізійного ко-
мітету, заступник члена Комітету з питань економіки та енергетики); Крістоф 
Бернштіль – депутат німецького Бундестагу з 2017 року (член Спілки вій-
ськовослужбовців запасу Бундесверу та Спілки молодих підприємців м. Гал-
ле-на-Заале); Крістоф Плос – депутат німецького Бундестагу з 2017-го (де-
путат ради Північного р-ну м. Гамбурга – транспорт, екологія, працює в ком-
панії «Bauer Media Group»). 

Разом із ними прибули директор Програми USAID РАДА Ігор Когут, за-
ступник Керівника Апарату ВРУ Микола Шевчук, радник Голови ВРУ Андрій 
Малик, керівник представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Га-
бріеле Бауманн, голова Ради німців України Володимир Лейсле та бага-
то інших. 

Спочатку із закордонними гостями плідно поспілкувалися голова ОДА Ва-
лерій Куліч, очільник Чернігівської міської ради Владислав Атрошенко, пер-
ший заступник голови обласної ради Валентин Мельничук, директор Депар-
таменту економічного розвитку ОДА Юлія Свириденко.

Потім був організований «круглий стіл» для громадських діячів та ЗМІ. 

Від Чернігівського регіону за «круглим столом» із закордонними гостя-
ми спілкувалися такі представники громадського сектору: голова правлін-
ня міського молодіжного центру «Жменя» Регіна Гусак, виконавчий директор 
ГО «Голос батьків» Олена Трубенок, директор Чернігівського центру соціаль-
но-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей ОДА Анатолій Пи-
санка, голова ГО «Єдина родина Чернігівщини» Микола Шанський, заступник 
директора з навчально-виховної роботи Чернігівської музичної школи № 1 
Марина Нікандрова, активіст ГО «Самооборона Майдану» Олександр Ясен-
чук та інші.

Депутати Бундестагу розповіли про себе та свою діяльність, про вражен-
ня від України й очікування від співпраці, а потім відповіли на деякі запитання.

«Ми із задоволенням прийняли пропозицію Фонду Конрада Аденауера 
відвідати Україну, бо вважаємо за необхідне «будувати містки» між нашими 
країнами та переконані, що для розвитку громади потрібне активне грома-
дянське суспільство», – заявили німецькі народні обранці, які захотіли цим ві-
зитом засвідчити свою підтримку й запропонувати обмін досвідом. 

У Німеччині, за словами представників Бундестагу, громада відіграє дуже 
важливу роль, адже під час створення чергового законопроекту депутати от-
римують безліч запитань від активних виборців, із якими вони проводять зу-
стрічі в округах і ведуть роз’яснювальну роботу з приводу нових законів, а ті 
громадяни, що не згодні з якимось законопроектом, можуть створити гро-
мадянську ініціативу та звернутися до депутатів за компромісним рішенням.

Народний депутат Олександр Черненко погодився з німецькими колега-
ми й наголосив, що і в Україні думку громади теж чують, адже в його практи-
ці були ситуації, коли свіжі пропозиції виборців устигали вносити поправками 
до законопроектів.

Народна обраниця з Чернігова Анна Романова подякувала німецьким коле-
гам за візит і запросила ще не раз приїздити в гості до «міста легенд».

Активіст ГО «Вільні люди» Олександр Ясенчук нагадав про мораторій на 
вбивство лосів, чого вдалося досягти завдяки громадським активістам, а та-
кож поцікавився у німецьких депутатів про лобіювання інтересів громади в 
Бундестазі, на що ті відповіли, що для цього існує багато інструментів: на дер-
жавному рівні – через депутатів, ЗМІ, петиції, громадянські ініціативи. 

Заступник Керівника Апарату ВРУ Микола Шевчук заявив, що великою 
проблемою нашого парламенту є низький рівень довіри від народу, тоді як 
до Бундестагу довіра досить висока, а тому варто покращувати цю ситуацію 
шляхом прийняття соціальних законів і налагодженням комунікацій між гро-
мадою та парламентом. 

Заступник директора з навчально-виховної роботи Чернігівської музичної 
школи № 1 Марина Нікандрова подякувала депутатам Бундестагу за візит, а 
депутатам ВРУ – за постійну підтримку їхнього навчального закладу (зокре-
ма, Олександрові Черненку – за нові музичні інструменти), а також ДФРР – за 
допомогу в будівництві нового навчального корпусу.

Німецьким гостям сподобалося, що в Україні використовується європей-
ська практика взаємодії депутатів із громадою, але, на їхню думку, варто під-
вищувати рівень довіри до народних обранців шляхом відкритості і прозоро-
сті їхньої діяльності й покращення комунікацій із населенням, для чого слід сти-
мулювати громадський актив, як це робиться в Німеччині, де такі люди одержу-
ють нагороди або фінансову підтримку своїх проектів.

Ігор ГІЛЬОВ

Депутати Бундестагу в Чернігові

Знову тяжка втрата: на Донеччині загинув прилучанин...

19 лютого у Донецькій області загинув сержант Валерій Єгоров, командир 
відділення розвідувального взводу 57-ї бригади. 

Як повідомляє Чернігівський обласний військовий комісаріат, боєць загинув уна-
слідок обстрілу з боку російсько-терористичних бандформувань.

28-річний Валерій Єгоров родом із Прилук. Закінчив у 2008 році Прилуцький гума-
нітарно-педагогічний коледж, здобувши спеціальність педагога-організатора. У 2013 
році закінчив Національний педагогічний університет ім. Драгоманова. 

У грудні 2015 року втретє підписав контракт на проходження військової служби.
Під час виконання бойового завдання група сержанта Єгорова потрапила під об-

стріл із АГС-17. Від отриманого поранення військовослужбовець загинув.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та друзям загиблого Воїна.

«Чернігівщина — подорож крізь віки» – 
новий музей у Калитянському на Козелеччині

При в’їзді до Чернігівської області, у селі Калитянському на Козелеччині, 
відбулося відкриття музею «Чернігівщина — подорож крізь віки». Відвідувачі 
закладу можуть доторкнутися до подій великих епох та дізнатися про героїв 
Сіверського краю, які заклали історичний фундамент його становлення.

Дохристиянський пе-
ріод, Київська Русь, Геть-
манщина, імперські та ра-
дянські часи, сьогодення 
— такий шлях майбутньо-
го туриста. У залах музею 
представлені портрети та 
життєпис видатних особи-
стостей і земляків, що про-
славили Чернігівщину й 
Україну в усьому світі. Та-
кож експонуються макети 
найбільш відомих історич-
них споруд, що є шедев-
рами світової архітектури, 
зокрема палацово-пар-

кового комплексу в Качанівці, Спасо-Преображенського собору, Єлецького Свято- 
Успенського монастиря.

Ідея створення такої окраси Сіверщини належить відомому чернігівському митцю 
Борису Дєдову. Його мрію допомогла втілити у життя меценат, громадський діяч, де-
путат обласної ради Надія Міклухо-Маклай. Загалом над створенням музею працю-
вали близько трьох років.

Завітали на відкриття і в. о. першого заступника голови облдержадміністрації 
Юлія Свириденко, перший заступник голови обласної ради Валентин Мельничук, де-
путат обласної ради, голова постійної комісії з питань освіти, науки, культури та ін-
формаційної сфери Сергій Журман.

— Цей музей — свого роду туристичні ворота Чернігівської області. Ознайомлю-
ючись із його експонатами, відчуваєш гордість за наших земляків. А особливо тих, 
завдяки яким з’являються ось такі місця, — зазначила Юлія Свириденко.

У Носівці планують створити 
рекреаційну зону на березі Носівочки

Народний депутат України Олександр Кодола зустрівся з міністром еко-
логії та природних ресурсів України Остапом Семераком із приводу підтрим-
ки Міністерством проекту Носівської міської ради з реконструкції руслового 
ставка на річці Носівочці.

«Коли до мене звернулися представ-
ники громади Носівки стосовно підтрим-
ки цього проекту, я одразу відгукнувся. Під 
час нашої зустрічі з міністром екології ми 
попередньо домовилися про фінансуван-
ня цього проекту з Державного екологіч-
ного фонду», – поділився нардеп резуль-
татами зустрічі.

Проект має на меті покращення сані-
тарно-екологічного і технічного стану во-
дойми. Його реалізація дасть змогу об-
лаштувати на березі річки зони відпочинку, 
яких так не вистачає сьогодні жителям Носівки. Вартість проекту – понад 4 мільйони 
гривень. Наразі керівництво міськради Носівки готує пакет документів для подачі йо-
го до Мінекології.

Прес-служба народного депутата Олександра КОДОЛИ

День Героїв Небесної сотні 

Віче «Українська революція: від героїв Крут до героїв Небесної сотні» від-
булося 20 лютого на Красній площі Чернігова. Вшанувати пам’ять Героїв Не-
бесної сотні прийшли учасники подій Революції гідності, громадськість, пред-
ставники органів влади та місцевого самоврядування.

Після завершення віче учасники заходу 
долучилися до перегляду документально-
го фільму «Небесна сотня» з циклу «Зима, 
що нас змінила» та фотовиставки Маріан-
ни Харді й Віктора Кошмала в Обласному 
молодіжному центрі.

Цього ж дня заходи, присвячені пам’я-
ті Героїв Небесної сотні, відбулись і в ра-
йонах області. Їх учасники висловили гли-
боку повагу до подвигу людей, які віддали 
свої життя за волю й незалежність України, 
вшанували світлу пам’ять Героїв хвилиною 
мовчання.

Керівники органів державної влади та місцевого самоврядування, представники 
широких кіл громадськості й духовенства, учні і студенти місцевих навчальних закла-
дів поклали квіти на могили Героїв Небесної сотні Віктора Орленка у Талалаївці Ніжин-
ського району та Андрія Мовчана у Великих Осняках на Ріпкинщині.

Крім того в суботу в селищі Дмитрівці Бахмацького району відбулися мітинг-рек-
вієм та покладання квітів до могили Героя Небесної сотні Василя Прохорського.
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