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Із засідання сесії обласної ради

Журналісти запитували Під стінами облради 

Сіверщина за тиждень

Минулого четверга від-
булася одинадцята се-
сія обласної ради сьо-

мого скликання, на якій було роз-
глянуто понад сто важливих для 
життя області питань.  Розпочало-
ся пленарне засідання вшануван-
ням хвилиною мовчання загиблих 
на сході України земляків – гра-
натометника 25-ї окремої пові-
тряно-десантної бригади Віктора 
Маслова та молодшого сержанта 
54-ї окремої механізованої бри-
гади Володимира Мальцева.

Голова обласної ради Ігор Вдо-
венко наголосив, що тільки завдяки 
щоденному героїзму та мужності за-
хисників Вітчизни сьогодні є можли-
вість жити під мирним небом, здійс-
нювати свою професійну діяльність, 
проводити різноманітні заходи, в то-
му числі відзначати знаменні дати і 
професійні свята. 

Одне з таких свят – День місцево-
го самоврядування, яке відзначаєть-
ся  7 грудня.

З вітальним словом до учасни-
ків пленарного засідання звернувся 
голова обласної державної адміні-
страції, депутат обласної ради Вале-
рій Куліч, який разом із Ігорем Вдо-
венком за багаторічну сумлінну пра-
цю, високий професіоналізм та з на-
годи Дня місцевого самоврядуван-
ня нагородив спільними Почесними 
грамотами обласної державної ад-
міністрації і обласної ради голову Ні-
жинської районної ради Олега Бузу-
на та керуючого справами виконав-
чого апарату Чернігівської обласної 
ради Олену Зубок. Кращі працівники 
органів місцевого самоврядування 
були нагороджені відзнаками облас-
ної ради, обласної державної адміні-
страції та Чернігівської міської ради.

Також обласні обранці привітали 
свого колегу-депутата, заступника 
голови обласної державної адміні-
страції Сергія Сергієнка з 50-річчям 
та побажали йому міцного здоров’я, 
натхнення в роботі зі зміцнення еко-
номічного потенціалу Чернігівської 
області.

* * *
Першим депутати одностайно за-

твердили звіт голови обласної ради. 
Тези звітної доповіді «Про роботу об-

ласної ради за період з грудня 2016 
по грудень 2017 року» розміщені на 
веб-сайті обласної ради, опубліко-
вані в газеті «Деснянська правда» та 
вчасно були розіслані всім депута-
там. Потім, традиційно, розглядали-
ся бюджетні питання. Затвердивши 
звіт про виконання обласного бю-
джету за 9 місяців 2017 року та змі-
ни до рішення обласної ради від 20 
грудня 2016 року «Про обласний бю-
джет на 2017 рік», обласні обранці 
погодили головний фінансовий до-
кумент Чернігівщини на 2018 рік. Та-
кож було прийнято рішення про роз-
поділ коштів перевиконання доход-
ної частини загального фонду облас-
ного бюджету.

Таким чином, доходи обласного 
бюджету затверджено в сумі 7098,7 
млн. грн. Видатки обласного кошто-
рису прийнято в сумі 7095,3 млн. грн.

Наступним рішенням сесії було 
затверджено Програму економічно-
го і соціального розвитку області на 
2018 рік. На фінансування ухваленої 
депутатами Програми покращення 
матеріально-технічного забезпечен-
ня заходів територіальної оборони, 
військових частин та правоохорон-
них органів, які беруть участь в анти-
терористичній операції та дислоку-
ються на території Чернігівської об-
ласті, на 2018 рік, передбачається 
за рахунок коштів обласного бюдже-
ту спрямувати 2 мільйони 499 тисяч 
гривень.

Відповідно до Програми сти-
мулювання до запровадження енер-

гоефективних заходів населення, 
об’єднань співвласників багатоквар-
тирних будинків та житлово-буді-
вельних кооперативів Чернігівської 
області на 2018-2020 роки з об-
ласного бюджету відшкодовувати-
меться позичальникам 10% річних у 
націо нальній валюті за кредитами, 
отриманими на заходи з енергозбе-

реження, й за кредитами, виділени-
ми на заходи, орієнтовані на викори-
стання альтернативних газу джерел 
енергії. На виконання заходів Про-
грами у 2018-2020 роках з обласно-
го бюджету заплановано виділити 
по мільйону гривень на кожний рік. 
У 2016-2017 роках уже діяла відпо-
відна Програма, за якою з обласного 
бюджету було відшкодовано частину 

відсоткової ставки в сумі мільйон 26 
тис. грн. За цей період частину від-
соткової ставки було відшкодова-
но 2484 фізичним особам та одно-
му об’єднанню співвласників бага-
токвартирних житлових будинків.

У блоці питань щодо використан-
ня природних ресурсів погоджено 
проекти землеустрою, ліміти вико-
ристання лісових ресурсів, надання 
спеціальних дозволів. Серед іншого 
– внесено зміни до Регіональної ці-
льової програми розвитку водного 
господарства Чернігівської області 
на період до 2021 року, затвердже-
ної рішенням обласної ради від 29 
березня 2013-го.

Крім того внесено зміни й допов-
нення до деяких регуляторних ак-
тів, зокрема до Типового договору 
оренди нерухомого майна, що на-
лежить до спільної власності тери-
торіальних громад сіл, селищ, міст 
області, а також Методики розра-
хунку та порядку використання пла-
ти за оренду майна спільної власно-
сті територіальних громад, сіл, се-
лищ, міст Чернігівської області й ін-
ших документів.

Також відповідно до 
Положення про присво-
єння звання «Почесний 
громадянин Чернігів-
ської області» та рей-
тингового голосуван-
ня, яке проводилося на 
офіційному сайті облас-
ної ради з 1 червня по 
1 вересня ц. р. і в яко-
му взяли участь 87 392 
респондентів, цей по-
чесний титул присвоєно 
Валентинові Мельничу-
ку, Вікторові Ткаченку та 
Дмитрові Іванову.

Крім того на пленар-
ному засіданні народні 
обранці ухвалили низ-
ку Звернень до керів-

ництва держави про перегляд та до-
опрацювання Стратегії реформуван-
ня лісового господарства на період 
до 2022 року, про підтримку рішен-
ня Харківської обласної ради стосов-
но державної допомоги суб’єктам 
господарювання, про недопущення 
зміни джерел фінансування вищих 
навчальних закладів I-II рівнів акре-
дитації у 2018 році.

ОБЛАСТЬ – ІЗ БЮДЖЕТОМ НА 2018 РІК

Після сесії голова обласної ра-
ди Ігор Вдовенко традиційно по-
спілкувався з журналістами.

– Ігоре Станіславовичу, якої ви 
думки про бюджет на наступний рік?

– З бюджетом усе буде гаразд! Де-
путатський корпус працює злагодже-
но, в інтересах жителів Чернігівщини.

– Питання про реорганізацію За-
мглайського дитячого будинку-інтер-
нату –  перетворення його в кому-
нальний заклад – Замглайський пси-
хоневрологічний інтернат». Так, це – 
крок у реорганізації саме інтернатних 
закладів. Але деякі батьки хвилюють-
ся за своїх дітей…  

– Ми все ретельно аналізуємо: які 
там діти, з якими хворобами… Ніхто 
не збирається кидати напризволяще 
цих дітей. Тому не варто хвилюватися 
з приводу реорганізації. 

– Обласна рада звернулася до Ка-
бміну щодо відміни та прийняття в но-
вій редакції Стратегії реформування 
лісового господарства... Саме цього 
сьогодні вимагали люди – і представ-
ники трудових колективів лісгоспів, 
і профспілки, й депутати від Аграр-
ної партії України та ВО «Батьківщи-
на», які зібралися на мітинг напере-
додні сесії біля облради. Також, іще 
трохи раніше, відбувся дуже числен-
ний (більше півтисячі людей!) мітинг 
працівників лісгоспів, які приїхали до 
облради з усієї Чернігівщини. А яка 
ваша особиста позиція? 

– Справа в тому, що концесія пе-
редбачає передачу управлінських 
прав до відповідного органу, який 
збираються створити. Але тоді дер-
жавні лісгоспи на місцях втрачають 
свої юридичні права. До чого це мо-
же призвести? Досить нині проаналі-
зувати ситуацію в харчовій промис-
ловості, наприклад, у спиртовій галу-
зі, коли, внаслідок так званої «рефор-
ми», люди просто втратили можли-
вість закуповувати і продавати… Так, 
відбувся мітинг, у якому взяли участь 
усі трудові колективи лісгоспів нашої 
області. І я як голова обласної ради 
виступив на цьому мітингу й чітко ви-
словив свою позицію. Цілком підтри-
мую звернення до Кабінету Міністрів, 
яке ми сьогодні ухвалили.

– Я часто буваю в наших чернігів-
ських бібліотеках, зокрема в облас-
ній універсальній науковій бібліоте-
ці імені В. Г. Короленка. Це – головна 
бібліотека Чернігівщини. Але якщо й 
виділяються кошти на придбання но-
вих художніх, документальних і науко-
вих книг, передплату газет і журналів, 
то вкрай мізерні. І це в той час, коли 
книжки коштують надто дорого й ба-
гато людей просто вже не можуть собі 
дозволити таку «розкіш» – купити хо-
рошу книжку. То хай би хоч у наших бі-
бліотеках вони були! Крім того потріб-
но вже оцифровувати рідкісні книги, 
котрі перебувають у не надто прива-
бливому вигляді, щоби вони згодом 
зберігалися на електронних носіях і 
ними було зручно користуватися. 

– Згоден, це актуальне питання – 
придбання книг і комп’ютерної техні-

ки для бібліотеки, ремонт бібліотеч-
них приміщень. Тож потрібен повний 
перелік усього, що потрібно зроби-
ти… Аби можна було дивитися й ви-
вчати обсяги цієї допомоги. Так, ма-
єте рацію, треба підтримати обласну 
наукову бібліотеку імені В. Г. Королен-
ка – головну бібліотеку Чернігівщини. 
З цього приводу можна і до облас-
ної ради, й до облдержадміністрації 
звернутися, і безпосередньо до на-
ших депутатів, адже є така форма ро-
боти, як депутатські звернення.

– Багато спілкуюся з педагогами 
та медиками, і вони переживають, 
аби через нинішні реформи не було 
затримок із виплатою зарплат. Вод-
ночас чув такі розмови, що, мовляв, 
не вистачить грошей об’єднаним гро-
мадам… 

– Жодних серйозних підстав так 
говорити сьогодні немає. Думаю, не 
варто переживати.  

– Як ви оцінюєте підсумки виборів 
у новостворених об’єднаних грома-
дах на Чернігівщині?

– Загалом вибори пройшли нор-
мально, люди зробили свій вибір. Уза-
галі, це – нормальний процес. Звісно, 
все це – непросто. Адже так не буває, 
що от ми щось вирішили – і все вмить 
створилося, наче за помахом чарівної 
палички... Так, потрібно багато пра-
цювати, не опускати руки перед труд-
нощами. Неможливо, щоб усе одразу 
вийшло на сто відсотків. 

– Велика увага до нових почес-
них громадян Чернігівщини. Звісно, 
люди –  достойні, думаю, ніхто не по-
ставить це під сумнів. Єдине – я від-
мовився би від всіх отих опитувань у 
соціальних мережах, котрі відбулися 
напередодні. Адже ціна таких опиту-
вань – насправді невисока, бо потріб-
ні результати зацікавлені особи мо-
жуть легко «організувати» – достат-
ньо мати знайомих, які розуміються 
на комп’ютерних піар-технологіях... І 
ще – депутати вчинили виважено, від-
сіявши кілька кандидатур під час го-
лосування. Та, погодьтеся, коли вод-
ночас – аж п’ять претендентів, це 
знижує вагомість звання почесного 
громадянина!

– Наразі ми думаємо, як зміню-
вати положення чи написати нове. 
Справді, є логіка в тому, що це звання 
не має бути легкодоступним, адже то-
ді втрачається його престиж… На мій 
погляд, положення, де п’ять претен-
дентів, – воно вже неактуальне. Чому 
я наполягав, що потрібно голосува-
ти по кожній кандидатурі на сесії? Бо 
змінювати положення треба було ра-
ніше, до сесійного засідання, а не то-
ді, коли з’явилося водночас п’ять кан-
дидатур. А надалі ми зробимо відпо-
відні висновки, щоби не було жодної 
«зрівнялівки», щоби це було дуже по-
чесно! Як на мене, повинно бути не 
більше двох осіб, котрі обиратимуть-
ся. Ми нині готові дослухатися до всіх 
міркувань. Зокрема, чекатимемо про-
позицій і від вас, журналістів. 

Саме під час реєстрації обласних депутатів на чергову 
11-ту сесію облради біля її стін було багатолюдно й го-
лосно, а депутати змушені були йти під палкими погляда-

ми громадян. Таким чином фермери та власники паїв Чернігівщи-
ни вимагали продовження мораторію на продаж українських сіль-
ськогосподарських земель. 

Мітинг-протест розпочався о 10.00 біля будівлі Чернігівської облас-
ної ради. До стін облради напередодні засідання депутатів підійшли де-
сятки людей із різними знаменами: від ВО «Батьківщина» та Аграрної 
партії України, від профспілок і лісгоспів… Отож серед виступаючих на 
мітингу були й сільгоспвиробники, і працівники лісового господарства, 
і представники влади та депутати обласної ради. Керівники Чернігівщи-
ни також чітко заявляють свою позицію: вони – за продовження дії мо-
раторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. У нас, 
на Придесенні, влада – справді з народом!   

Заступник голови облради Арсен Дідур, звертаючись до громадян, 
зауважив: «Ми – за те, щоб у наших людей було спочатку достойне жит-
тя, перезавантаження Верховної Ради та за проведення повноцінної зе-
мельної реформи з відповідним законом із землеобігу, а вже потім мож-
на шляхом референдуму розглядати питання, чи є земля товаром». Ад-
же, за глибоким переконанням пана Арсена, «земля – це не товар, а 
наша душа та філософія народу, тому й має бути вона окремою кате-
горією, закріпленою законом, аби народ міг на ній працювати». Тож Ар-
сен Дідур зазначив, що депутатами облради Сергієм Гайдаєм та Іваном 
Якубом вноситься на сесію пропозиція про звернення до Кабміну щодо 
продовження мораторію на продаж землі.

На мітингу було наголошено, що, незважаючи на зібрані 3,5 мільйона 
підписів проти продажу землі, наш суд заборонив проведення народно-
го референдуму з цього питання.

Депутат облради від ВО «Батьківщина» Володимир Селянський роз-
повів, що він сам – родом із села, де завжди наші прадіди трудилися на 
землі, якої (за його переконанням) нас намагаються нині позбавити, ад-
же навіть фермери неспроможні придбати достатню кількість землі. Са-
ме тому його партія пропонує підтримку розвитку малих селянських гос-
подарств, що можливо лише за умови продовження мораторію на про-
даж землі.

Депутат облради від ВО «Батьківщина» Микола Мисник закликав усіх 
не допустити продажу землі, адже він упевнений, що держава пережи-
ває політичну та економічну кризи, а коли продадуть землю, то зникне 
фермерство разом із селом, адже в наших багатих та родючих чорнозе-
мах давно зацікавлені іноземні підприємці. Крім того для продажу землі 
зовсім не готова наша законодавча база, отож цей мораторій варто про-
довжити ще на 5 років.

«Вважаємо, що питання розпродажу земель – не на часі та є загро-
зою втрати державного суверенітету України. Повернутися до розгля-
ду цього питання можливо тільки після розробки, прийняття й виконан-
ня Дорожньої карти обігу земель сільськогосподарського призначення 
в державі, яка передбачає прийняття не менше 17-ти законодавчих ак-
тів України», – наголосили організатори мітингу.

«Свою позицію я чітко висловив 
на мітингу лісгоспів»

«Ні!» продажу землі

Стор. 3

«Жінка року-2017»

У міському Палаці культури відбувся святковий вечір ушанування 
лауреаток XX міського конкурсу«Жінка року-2017». 

Цьогоріч лауреатка-
ми конкурсу «Жінка ро-
ку-2017» м. Чернігова 
стали вісім жінок. А са-
ме: Інна Аліференко – 
директорка Чернігівської 
обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. 
В. Г. Короленка; Людми-
ла Зіневич – викладачка 
кафедри філософії і су-
спільних наук ЧНТУ, ко-
ординаторка  волонтер-
ського руху «Безкоштов-
ні курси української мо-

ви» в Чернігові; Оксана Коваленко – вчителька математики та інформатики 
спеціалізованої загальноосвітньої школи  I-III ступенів № 2 з поглибленим 
вивченням іноземної мов м. Чернігова (вона ввійшла в топ-20 переможців 
всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2017»); Наталія Кохан – директор-
ка мережі магазинів  «4 сезони», заступник голови  Чернігівської профспіл-
ки підприємців; Світлана Кузіна – голова громадської організації «Кримська  
громада»; Галина Леник – заступник головного лікаря з медичної частини 
пологового будинку Чернігівської міської  ради; Дар’я Рожнятовська – сту-
дентка 3-го курсу факультету електронних та інформаційних технологій ЧН-
ТУ, срібна призерка чемпіонату Європи з кульової стрільби 2017 року; Світ-
лана Ющенко – начальник сектору зв’язків  із громадськістю та ЗМІ Акаде-
мії державної пенітенціарної служби України, голова громадської організа-
ції «Ресурс», координаторка Центру допомоги учасникам АТО при Чернігів-
ській ОДА, підполковник внутрішньої служби, науковець.

Заступник Чернігівського міського голови Олександр Ломако  подякував 
Спілці жінок Чернігова за унікальний досвід і приклад для молодих дівчат, 
коли жінка може досягти будь-якої поставленої мети. Він також побажав 
усім успіхів, тепла у домівках, міцного здоров’я, добра та здійснення мрій.

Віктор КОШМАЛ

«Не заросте травою поле бою…»

В обласній бібліотеці ім. В. Г. Короленка в рамках акції «Мій Крим» 
відбулася презентація книги «Не заросте травою поле бою…» крим-
ськотатарського письменника Юнуса Кандима. 

Сама книга, яка кримськотатарською мовою називається «Куреш мей-
данини від басмаз...», була видана в Сімферополі ще 2002 року, за 3 роки до 
смерті письменника. Нині ж про літературний твір згадали у зв’язку з тим, 
що в Ічні був виданий переклад книги Юнуса Кандима, автор якого – уро-
дженець Ічні Юрій Косенко.

У Чернігові книгу представляли співробітники Українського інституту на-
ціональної пам’яті Сергій Бутко та Сергій Горобець.

Книга Юнуса Кандима  присвячена історії створення Кримської народ-
ної республіки та першому голові Директорії Номану Челебіджіхану. Крим-
ська держава існувала з грудня 1917-го по лютий 1918 року, але за цей час 
вона встигла стати першою мусульманською республікою у світі, а, також 
уперше в історії мусульманських народів, у Курултаї (вищому представ-
ницькому органі кримськотатарського народу) делегатками були 4 жінки. 
Крім того КрНР була визнана Українською народною республікою. 

– Сьогодні ми практично заново відкриваємо кримськотатарський на-
род, його історію, його видатних діячів. Видання, яке презентується, до-
поможе нам зрозуміти національних героїв кримськотатарського народу і, 
власне, ті події, що там відбувалися, – підкреслив актуальність книги Сер-
гій Горобець. 

У бібліотеці імені Короленка залишилися два примірники книги «Не за-
росте травою поле бою...» 

Сергій КАРАСЬ

Святійший Патріарх Філарет відвідав Чернігівську єпархію

10 грудня 2017 року на запрошення архієпископа Чернігівсько-
го і Ніжинського Євстратія Святійший Патріарх Київський і всієї Ру-
си-України Філарет відвідав з архіпастирським візитом Чернігівську 
єпархію. Декілька днів тому, 7 грудня, Православна Церква згадува-
ла пам’ять святої великомучениці Катерини, на честь якої освячений 
кафедральний собор Чернігова, а також преподобного Меркурія Бри-
гинського, чиї мощі спочивають у цьому храмі. 

На алеї біля Катери-
нинського собору Патріар-
ха Філарета зустріли духо-
венство, парафіяни та учні 
недільної школи, які приві-
тали Святійшого Владику 
з візитом, попросили мо-
литви і благословення. Па-
тріарха також тепло при-
вітали керівники міста та 
області – голова обласної 
ради Ігор Вдовенко, Чер-
нігівський міський голова 
Владислав Атрошенко, за-
ступник голови – керівник апарату облдержадміністрації Наталія Романова. 

З нагоди храмового свята і дня пам’яті преподобного Меркурія Чернігів-
ського Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет очолив у 
Катерининському соборі Божественну літургію. Предстоятелеві співслужи-
ли Патріарший намісник, митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцер-
ківський Єпіфаній, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, архі-
єпископ Вишгородський Агапіт і духовенство Чернігівської єпархії. Напри-
кінці літургії Патріарх Філарет виголосив проповідь про подвиг святої вели-
комучениці Катерини та про значення християнського життя як вияву віри в 
Бога через добрі діла. Богослужіння завершилося молебнем перед мощами 
преподобного Меркурія Чернігівського, ігумена Бригинського. 

З нагоди 50-ліття з часу утворення Національного архітектурно-історич-
ного заповідника «Чернігів стародавній» Патріарх Філарет відзначив цер-
ковними нагородами колектив заповідника (орденом святого князя Воло-
димира ІІІ ступеня) й генерального директора НАІЗ «Чернігів стародавній» 
Юрія Соболя та вченого секретаря заповідника Сергія Чернякова (ордена-
ми святих Кирила і Мефодія). За волонтерську й доброчинну допомогу На-
талія Романова вручила козацькій православній громаді храму Святої вели-
комучениці Катерини Подяку голови ОДА Валерія Куліча. Також Святійший 
Владика вручив медаль «За жертовність та любов до України». 

З подарунками дітворі

Народний депутат Олександр Кодола знову побував у Ніжині. Спер-
шу нардеп завітав на урочистості, присвячені Дню української армії, 
які відбувалися у стінах будинку дітей та юнацтва. Тамтешні вихован-
ці влаштували яскраву вітальну програму, пронизану палкими патріо-
тичними почуттями. Зі сцени лунали красиві голоси, у запальних тан-
цях перепліталися пластика й відпрацьована синхронність, а щирі мо-
нологи-зізнання на честь Батьківщини та її захисників окрилювали і 
взагалі нікого в залі не залишили байдужим. 

Відтак Олександр Кодо-
ла передав директорові за-
кладу Валерієві Прийма-
ченку звукопідсилювальну 
апаратуру вартістю 70 ти-
сяч гривень. На прохання 
керівництва будинку дітей 
та юнацтва кошти на її при-
дбання були виділені з де-
путатського фонду соціаль-
но-економічного розвитку.

Ще один довгоочікува-
ний візит – до Ніжинської 
ЗОШ № 4 – нардеп здійс-
нив уже разом із міським го-
ловою Анатолієм Лінником, 
його заступником Григорієм Олійником та представниками міського управ-
ління освіти. Гостей запросили на масштабне відзначення 105-річчя відомої 
у місті школи. А на день народження, як годиться, без подарунків не ходять. 
Тому, вітаючи ювілярів, Олександр Кодола вручив директорові навчально-
го закладу Олегові Манойленку спортивний інвентар, а також сертифікат на 
50 тисяч гривень – на придбання акустичного обладнання та оновлення ак-
тової зали.

 
Прес-служба народного депутата України Олександра КОДОЛИ
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