
№131   19 липня 2018 року№131   19 липня 2018 року
Світ-Світ- інфоінфо2   Світ Чернігівщини

Бліц-інформ
Долучайтеся 
до благодійного фонду 
«Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним або коштами 

на підтримку діяльності Чернігівського  благодійного 
фонду «Захистимо Україну!», який, у свою чергу, до-
помагає Українській армії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна перераховувати на картку «При-
ватбанку» на ім'я Олександра Ясенчука: 4149 6258 
1049 1173.

Бібліотеки пропонують 
досвід
Круглий стіл «Я пропоную свій досвід» відбувся за-

вдяки обласному відділенню Української бібліотечної 
асоціації в партнерстві з Чернігівською обласною бі-
бліотекою ім. В. Короленка 4 липня в Ріпкинському 
районі на базі Замглайської селищної бібліотеки — 
переможця конкурсу «Краща бібліотека року».

Досвідом ділилися бібліотекарі кількох районів 
області. Розповісти було про що. 

При Бахмацькій бібліотеці багато років діє еко-
логічний клуб «Джерельце». Красилівська бібліотека 
Бахмацького району популяризує звичаї та традиції 
рідного села. Родзинкою Невклянської бібліотеки Го-
роднянського району є краєзнавча робота: створена 
етнографічна кімната «У бабусі на горищі», проводять 
майстер-класи з вишивання бісером, аплікації, вити-
нання, в’язання. При Кіптівській бібліотеці Козелець-
кого району працює клуб мандрівників «Вояж», чле-
ни якого раз на квартал організовують поїздку Укра-
їною.

Жіночий клуб «Берегиня» при Холминській бібліо-
теці Корюківського району допомагає бійцям АТО, за-
ймається відродженням ткацтва. Значну краєзнав-
чу роботу здійснює Володьково-Дівицька бібліотека 
Носівського району. Гуртує місцевих літераторів Іва-
нівська бібліотека Семенівського району. 

Бібліотекарі також відвідали музей Софії Русової 
в Олешні. 

Як зберегти архіви?
12 липня під час робочого візиту до Чернігівської 

області голови Державної архівної служби України 
Тетяни Баранової відбулася її зустріч з головою обл-
держадміністрації Валерієм Кулічем. Обговорено пи-
тання діяльності архівних установ і збереженості до-
кументів архівів області. 

Неможливість якісного зберігання матеріалів у 
Ніжинському відділенні Держархіву області — одна 
з найгостріших проблем. Нині установа розміщена в 
трьох приміщеннях — спорудах двох храмів і колиш-
ньому будинку священика. Ці будівлі не забезпечу-
ють умов для збереження документів, до того ж і самі 
потребують реставрації. 

Кожна з означених споруд має історичну цінність. 
Прагнення повернути пам’яткам їхнє початкове при-
значення, разом з відновленням будівель, декларує 
місцева релігійна громада. Водночас завдяки реор-
ганізації одного з місцевих професійно-технічних на-
вчальних закладів з’явилася можливість перенесен-
ня архіву до вивільнених і більш пристосованих при-
міщень. 

Мова йшла також і про необхідність споруджен-
ня в Чернігові нового корпусу для обласного держав-
ного архіву.

Археологи з Англії 
досліджують 
городище Виповзів 
Археологи та студенти з Англії приїхали на Чер-

нігівщину взяти участь у розкопках городища Випо-
взів. Вони навчаються і працюють в університетах 
Ноттінгема та Бристоля, вихідці з різних країн — Ан-
глії, США, Канади, Ірландії, Норвегії.

Аспірант Ноттінгемського університету Василь 
Підзамецький — канадієць, має українське коріння. 
Він, як і його колеги, вивчає давнє скандинавське по-
селення. На розкопки в Україну приїхав уже вдруге.

Дослідження на городищі проводять десятий рік. 
У складі експедиції також співробітники й студенти 
наших інституту історії, історичного музею та волон-
тери.

Археологічний сезон 2018 року вже приніс ціка-
ві знахідки.

Замовник розкопок — Чернігівський обласний 
історичний музей, куди потім відправляють усі зна-
хідки.

Археологи з Англії також здійснили одноденну 
екскурсію Черніговом.

Група приїхала на 10 днів, але наступного року 
  планують більш тривале дослідження комплексу.

Таке рішення одноголосно ухвалила 
12 липня комісія з присвоєння цього по-
чесного звання, що діє при Чернігівській 
міській раді. 

Кандидатуру Богдана подав культур-
но-мистецький центр «Інтермеццо», вона 
була підтримана рядом установ і органі-
зацій, зокрема це літературно-меморі-
альний музей М. Коцюбинського, Сус-
пільна служба України, наша газета «Світ-
інфо». 

Сергій Ілліч Богдан (12.06.1933 – 
13.11.2016 ) — заслужений лікар Укра-
їни, мав понад півстоліття медичного 
стажу, більша частина якого минула 
саме в Чернігові. Понад 30 років як го-
ловний лікар очолював Чернігівський 
пологовий будинок, де за цей час на-
родилося близько 100 тисяч чернігів-
ців. Неодноразово був обраний депу-
татом міської ради. Очолював міську 
«Просвіту». 

Леонід Іванович Безверхий, який не 
так давно пішов з життя, — перший ди-
ректор Чернігівського радіоприладно-
го заводу, свого часу — одного з гіган-
тів промисловості міста й області. Він 
понад 20 років очолював це підприєм-
ство. Саме завод подав кандидатуру 
Л.Безверхого на почесне звання.

За поданням комісії рішення про при-
своєння почесного звання має ухвалити 
в серпні сесія міської ради. 

Четвертий рік в Україні 
відбувається децентраліза-
ція влади. Чернігівшина по-
сідає одне з провідних місць 
за кількістю об’єднаних гро-
мад. У регіоні функціонують 
37 об’єднаних територіаль-
них громад.

Крім того, Озерян-
ська ОТГ чекає на при-
значення виборів, Ново-
білоуська, Хмільницька та 
Борзнянська завершують 
об’єднання. Носівська, Вер-
тіївська та Любецька — 
першими в регіоні прохо-
дять процедуру приєднан-
ня нових населених пунктів. 
А Деснянська, Козелецька 
та Михайло-Коцюбинська 
чекають на затвердження 
змін Кабінетом Міністрів до 
перспективного плану.

Новгород-Сіверський, 
місто обласного значен-
ня, розпочав переговори із 
сільськими громадами. ОТГ 
уже покривають більше по-
ловини території області. 
Збільшилися доходи, видат-
ки, кількість проектів і мож-
ливості. 

Ірина КУДРИК, директор 
Чернігівського центру роз-
витку місцевого самовря-
дування, створеного за під-
тримки Програми «U-LEAD з 
Європою» та Мінрегіону, пе-
реконана, що один з голо-
вних успіхів реформи децен-
тралізації в області — енер-
гія нових лідерів на місцях. 

— Пані Ірино, яких ре-
зультатів досягла Чернігів-
щина в децентралізації?

— Для мене особисто 

більш важливими є суспіль-
ні зміни. 

Керівниками багатьох 
громад стали нові особис-
тості. У них зовсім інший під-
хід до ведення справ, без 
старих управлінських тради-
цій, тяжкого адміністратив-
ного багажу, вертикального 
управління, до якого звикли 
в лещатах старої управлін-
ської системи. Їм не влас-
тива авторитарність: де-
мократія — це їхній стиль 
управління. 

— Для них це не спра-
ва задоволення власних ін-
тересів, а бажання створи-
ти гідне життя для людей?

— Абсолютно точно. І це 
слово «гідність» визначаль-
не. У старій системі управ-
ління домінував колектив-
ний розум у прийнятті рі-
шень, при цьому існувала 
колективна безвідповідаль-
ність, втрачалася цінність 
людини як особистості. Сьо-
годні навпаки. І перспекти-
ви та можливості є не лише 
в керівників або посадов-
ців. Для багатьох активних 
громадян реформа відкри-
ває нові горизонти. 

— Але ж не всі народжу-
ються лідерами?

— Не всі, але можна 
вчитися та самовдоскона-
люватися. Здорові амбіції 
— дуже гарний стимул для 
кожного лідера.

Керівникам громад уже 
сьогодні доцільно вивча-
ти нові правила гри, шука-
ти кращих людей, бути не-
стандартними, цікавими. 

Адже за рік-два вони завер-
шать «латати дірки»: відре-
монтують дороги, зроблять 
освітлення, втеплять шко-
ли, садочки та інші соціаль-
ні об’єкти. А далі доведеться 
шукати нові ідеї, розвивати 
території.

— Яка роль Чернігів-
ського центру розвитку 
місцевого самоврядування 
в усіх цих процесах?

— Наше основне завдан-
ня — створення самодостат-
ніх спроможних об’єднаних 
територіальних громад. За-
вдяки підтримці Програми 
«U-LEAD з Європою» ми ма-
ємо можливість організову-
вати для представників міс-
цевого самоврядування на-
вчальні візити для обміну 
досвідом у громади як Чер-
нігівської, так і інших облас-
тей. У таких поїздках наро-
джуються проекти, ініціати-
ви, з’являються нові ідеї. Під 
час одного з таких візитів у 
керівників громад зароди-
лася думка створити асоціа-
цію громад. На сьогодні вже 
відбулися установчі збори 
місцевої асоціації органів 
самоврядування «Асоціація 
об’єднаних територіальних 
громад Чернігівщини», ор-
ганізація створена і робить 
перші кроки.

Також ми проводимо фа-
хові тренінги й семінари. На 
одному з таких ми познайо-
милися з Володимиром Они-
щуком, керівником ГО «Аль-
тернатива». У нього була 
ідея організувати для мо-
лодих активістів навчання. 

У результаті в Корюківській 
об’єднаній громаді реалі-
зовуємо пілотний освітній 
проект «Академія громад-
ського активіста». Навчає-
мо молодь співпрацювати 
з владою, участі в житті гро-
мади. Завершальним ета-
пом навчання стане напи-
сання проектів на грантові 
конкурси. 

Дуже важливо, коли піс-
ля проведених заходів є іс-
торія успіху. Наприклад, піс-
ля семінару з проектного 
менеджменту громади отри-
мують грантову підтримку 
чи залучають інвесторів.

— Якою стане Україна в 
результаті децентралізації?

— Результатом рефор-
ми має стати трансформа-
ція суспільства у спільноту 
свідомих та відповідальних 
людей! А ще важливо, аби 
відбулося руйнування у сві-
домості людей страху перед 
владою. Тобто влада і гро-
мада будуть повноцінними 
партнерами, які поважають 
один одного.

Хочеться, щоб люди 
відчували себе по-
справжньому незалежни-
ми. І саме децентралізація 
сприяє цьому. Дуже хочеть-
ся, щоб зв’язок «Я – ГРОМА-
ДА – ДЕРЖАВА» міцнішав, 
а люди не боялися творити, 
будувати нове, мріяти.

Чернігівський ЦРМС

Старовинний будинок, в якому гос-
тювали письменники й митці Тарас Шев-
ченко, Леонід Глібов, Борис Грінченко, 
Лев Жемчужников та інші, не опалюєть-
ся, стеля протікає, стіни руйнуються.

Тетяна Луговська, завідувачка філії 
Чернігівського історичного музею ім. Ва-
силя Тарновського «Садиба родини Лизо-
губів», розповідає про маєток. За радян-
ських часів тут зробили школу. Після спо-
рудженння в селищі нової школи 2014 

року приміщення передали на баланс об-
ласного історичного музею ім. В. Тарнов-
ського. Нині це об’єкт культурної спадщи-
ни національного значення. Завідувачка 
філії показує, в якому він стані: «У цьому 
класі був кабінет директора. Зараз він 
руйнується, як і інші кімнати. Будівля з 
2012 року не опалюється, на це не виді-
ляють коштів. Ось місце, де відбуваєть-
ся підтікання води й руйнування. Уже два 
роки, як оцей шматочок стелі впав. А ми 

не можемо його реставрувати, бо це по-
винні робити спеціалісти».

Говорить Сергій Лаєвський, дирек-
тор музею ім. В. Тарновського: «Ми й не 
маємо права робити там жодних ремон-
тів, оскільки законодавство вимагає ро-
боту на пам’ятці національного значен-
ня виключно реставраторів, організації, 
яка має відповідні рівні допуску до цього. 
Оскільки немає фінансування, ми може-
мо тільки намагатися якимось чином ло-
калізувати ці джерела руйнації. Починаю-
чи буквально з першого року, ми постійно 
звертаємо на це увагу, але, на жаль, жод-
ної копійки на реставрацію не отримали».

Проектно-кошторисну документа-
цію на реставрацію маєтку розрахували 
2015 року. За тодішніми цінами рестав-
рація коштувала приблизно 1 млн 300 
тис. гривень. Тепер, щоб почати пошук 
інвесторів, потрібно зробити новий про-
ект — у ньому буде оновлено обсяг робіт 
і суму.

Маєток Лизогубів у Седневі потребує реставрації 

Ірина Кудрик: «Чернігівщина — це 
енергія нових лідерів на місцях»

На звання Почесного громадянина Чернігова — 
Сергій Богдан і Леонід Безверхий

User
Прямоугольник


