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Верховна Рада підтримала проект по-
станови № 3650 про ліквідацію 490 існу-
ючих районів і створення замість них 138 
нових.  За відповідне рішення проголосу-
вали 238 народних депутатів. Спочатку 
Раді пропонували створити 129 нових 
районів, пізніше їх кількість збільшили до 
136. Водночас сьогодні, було проголосова-
но за створення 138 нових районів.  Про 

те, що зміниться з прийняттям цього 
документу для жителів Київщини, для 
місцевої влади і чи так має виглядати де-
централізація «Нова Доба» поговорила із 
для міською Головою Яготина – Наталією 
Дзюбою. Це стародавнє, козацьке місто, 
згідно прийнятого рішення, відтепер буде 
частиною Бориспільського району й втра-
тить функції райцентру. 

Нова Доба – Наталя Миколаївна, чи 
можна почути вашу оцінку нового май-
бутнього статусу міста Яготин і міської 
громади у нових умовах?

Наталя Дзюба - Зарано говорити про 
зміни, адже насамперед, ми не знаємо 
які функції виконуватимуть райони. 

МІСЦЕВІ ВИБОРИ НА КИЇВЩИНІ: 
ОБИРАЄМО ЧЕСНО

ЧЛЕН ЦВК ВЗЯВ УЧАСТЬ У КРУГЛОМУ СТОЛІ 
ЩОДО МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ Верховна Рада внесла зміни до Ви-

борчого кодексу. Цьому передувала 
адміністративна реформа – істотне 
укрупнення громад і районів. Унаслі-
док реформи кількість депутатів знач-
но скоротиться, а отже – зросте кон-
куренція. 

Кандидати зможуть балотуватися 
щонайбільше до двох рад одночасно, 
хоча раніше могли змагатися одразу за 
4 мандати. 

Для кожного кандидата чи кан-
дидатки обов’язковою буде застава. 
Найбільше проблем із заставою ма-
тимуть самовисуванці, тому що в них 
ще немає виборчих рахунків, а заставу 
потрібно внести до реєстрації. Зако-
нотворці не додумалися владнати це 
питання.

Рух ЧЕСНО підготував огляд най-
суттєвіших змін, аби пояснити вибор-
цям і місцевим політикам, за якими 
правилами відбудуться вибори восени 
2020 року. «Нова Доба» друкує цей екс-
пертний матеріал для жителів Київщи-
ни аби місцеві вибори у нашій області 
відбулися як прозорі й чесні.

«Місцеві вибори – 2020: 
нова система, нова тери-
торіальна основа», круглий 
стіл з такою назвою відбув-
ся у Києві, його організу-
вав Український кризовий 
медіа-центр у межах Про-
грами USAID «Децентралі-
зація приносить кращі ре-
зультати та ефективність» 
(DOBRE). Учасниками 
заходу також були народні 
депутати України Віталій 
Безгін, Роман Лозинський, 
член ЦВК Андрій Гевко. Під 
час круглого столу була об-
говорена низка актуальних 
питань, пов’язаних з органі-
зацією місцевих виборів, 
які призначені на 25 жовтня 
поточного року. Зокрема, 
йшлося про нові правила 
майбутніх місцевих виборів, 
визначені у Виборчому ко-
дексі України та нещодав-
но ухвалених поправках до 
нього. При цьому спікери 

наголошували на змінах 
в адміністративно-тери-
торіальному устрої, що та-
кож накладе свій відбиток 
на організацію підготовки 
та проведення виборів. 
Учасники заходу також 
зупинилися на питаннях 
щодо зміни виборчої адре-
си виборця або визначення 
такої адреси за фактичним 
місцем проживання, від-
повідальності за порушення 
виборчого законодавства, 
можливостей впровадження 
інноваційних технологій у 
виборчому процесі тощо. 

Пряма мова А. Гевко: 
«Ми добре розуміємо, що 
за таких умов непросто від-
буватиметься і організація 
голосування, і підрахунок 
голосів виборців дільнични-
ми виборчими комісіями, і 
встановлення підсумків го-
лосування територіальними 
виборчими комісіями. Тож 
за такої ситуації ключовою 
і базовою річчю має стати 
довіра між всіма суб’єктами 
виборчого процесу. Саме на 
встановлення такої довіри 
налаштовуватиме всіх 
суб’єктів Центральна ви-
борча комісія», – наголосив 
Андрій Гевко.

Продовження на стор.2-3

ПЕРЕДВИБОРЧІ НОВИНИ

ЦВК: ВИБОРИ – 2020; ГОЛОСУВАННЯ ЗА 
ФАКТИЧНОЮ АДРЕСОЮ ПРОЖИВАННЯ, А НЕ 

ЗА РЕЄСТРАЦІЄЮ (ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ)
У зв’язку з набранням 

чинності Законом Украї-
ни “Про внесення змін до 
деяких законодавчих ак-
тів України щодо вдоско-
налення виборчого зако-
нодавства”, яким внесено 
зміни, зокрема, до Закону 
України “Про Державний 
реєстр виборців”, Комісія 
внесла зміни до деяких 
своїх постанов, а саме:

– від 18 травня 2020 
року № 88 “Про Поря-
док розгляду звернення 
виборця щодо зміни ви-
борчої адреси відповідно 
до частини третьої статті 
8 Закону України “Про 
Державний реєстр вибор-
ців”;

– від 2 червня 2020 року 
№ 96 “Про форми заяв та 
повідомлення про вклю-
чення виборця до Держав-
ного реєстру виборців, 
заяв про внесення змін до 
персональних даних ви-

борця у Державному реє-
стрі виборців”;

– від 11 червня 2020 
року № 103 “Про Поря-
док визначення виборчої 
адреси виборця, який не 
має зареєстрованого міс-
ця проживання”.

У вказаних актах Комі-
сії, зокрема, виключено 
вимогу щодо докумен-
тального підтвердження 
фактичного місця про-
живання виборця. У від-
повідній заяві необхід-
но лише вказати адресу 
житла, за якою виборець 
фактично проживає та яку 
просить визначити його 
новою виборчою адресою.

Продовження на стор.4

НОВИЙ РАЙОННИЙ ПОДІЛ: 
ЧИ СТАНЕ КРАЩЕ ЖИТИ 
НА КИЇВЩИНІ?

Сьогоднішня влада  - не обтяжуючи 
себе громадськими консультаціями, од-
нією постановою перетворила країну на 
територію великих шматків, різні екс-
перти озвучують різні твердження щодо 
доцільності подібного штибу перетво-
рень, але їхня кулуарність й швидкість, 
а також низький рівень обговорення із 
громадськістю державних рішень, які 
всіх нас стосуються, наштовхують на 
роздуми про передвибочу доцільність 

цих реформ. Але сталося – те що стало-
ся, й «Нова Доба» попросила відомого 
експерта у галузі місцевого самовряду-
вання - Олександра Солонтая,  проко-
ментувати цю важливу постанову.

ОЛЕКСАНДР СОЛОНТАЙ: 
ДЛЯ УКРАЇНИ НАЙКРАЩА 
МОДЕЛЬ – ЦЕ КРАЇНА ГРОМАД»

Продовження на стор.7
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ НА КИЇВЩИНІ: ОБИРАЄМО ЧЕСНО
Продовження, початок на стор. 1

Партійний бар'єр
Якщо у вашій громаді понад 10 тисяч вибор-

ців, то вибори відбудуться за партійною систе-
мою – кандидати до ради будуть у партійних 
списках. Округи у великих громадах істотно 
збільшаться. Якщо ж виборців менше, зали-
шиться мажоритарка і самовисуванці. 

ОТГ та районування затвердили нещодавно. 
Ось моделювання на прикладі Київщини, де 
буде виключно партійна система, а які громади 
матимуть кандидатів-самовисуванців.

Оскільки партіям тепер доведеться шукати 
кандидатів навіть у малих містах, виникає ве-
лика кадрова проблема. Ситуацію ускладнює 
паралельне балотування. 

Паралельне балотування
Паралельне балотування – це можливість 

висуватися одночасно і в мери міста, і в депу-
тати міськради, і до райради, і до облради. 

Для розуміння того, скільки кандидатів 
могли йти до однієї й більше рад, і чому партії 
могли не перейматися розширенням лав своїх 
кандидатів, ось такий вигляд мало паралельне 
балотування на Київщині: 

Юристи наголошують, що балотуватися – це 
конституційне право громадян бути обрани-
ми, й обмежувати його ніхто не може.

Ще два місяці тому народний депутат від  
«Слуги народу» Віталій Безгін у коментарі Руху 
ЧЕСНО запевнив, що паралельне балотування 
скасують, бо це «феодалізація виборів». 

До заборони «феодалізації виборів» не дій-
шло. Але наклали певні обмеження. Тепер кан-

дидат може висуватися не більш ніж до двох 
рад.

Цікаво те, що, як розповіла інша народна 
депутатка від «Слуги народу» Аліна Загоруйко, 
кандидатам у мери малих міст, де виборців до 
75 тисяч, дозволили паралельно балотуватися 
в депутати міськради/райради/облради. 

А от кандидатам у мери великих міст, де ви-
борців понад 75 тисяч, можна водночас висува-
тися лише до міської ради, а рівень райради чи 
облради для них закритий. 

ЧЕСНО вже писав, що ЦВК не зареєструє 
партію, якщо партія не дотримається гендерної 
квоти. У кожній п’ятірці кандидатів від партії 
має бути щонайменше 2 представники іншої 
статі. 

Раніше гендерна квота обов’язковою не була. 
Саме тому партії, які завжди висували більше 
чоловіків, ніж жінок, наразі інтенсивно шука-
ють кандидаток.

Застави й нерівні умови
На місцевому рівні запровадили застави, 

яких на попередніх виборах не було. Хоча, 
наприклад, перші вибори мера Києва за часів 
незалежної України відбувалися з внесенням 
застави та збиранням підписів. 

Цьогоріч підписи виборців збирати не по-
трібно, але грошову заставу повинні внести усі 
кандидати. Це стосується і самовисуванців з 
малих громад, і кандидатів від партій.

Для кандидата в мери малого міста, де кіль-
кість виборців не перевищує 75 тисяч осіб, за-
става є сталою й становитиме приблизно 4 700 
гривень. 

Кандидат у депутати, який балотується у 
громаді до 10 тисяч виборців, теж має сплатити 
сталу суму – близько 940 гривень

Ті ж кандидати в мери, які балотуються у ве-
ликих громадах, як і кандидати в депутати від 
партій, мають обчислити свою заставу з огляду 
на кількість виборців. По суті на кожну 1000 
виборців треба внести 209 гривень.

В партійних кандидатів є поточні рахун-
ки партії, з котрих можна внести заставу для 
реєстрації. Але не розв’язано питання щодо 
самовисуванців, які до моменту реєстрації не 
набули статусу кандидата, але вже повинні 
вносити заставу як кандидати.

Для розуміння: для кандидатів у мери вели-
ких міст ідеться про чималі суми застави.

Як спотворили ідею відкритих списків
Громадський сектор вимагав від парламен-

тарів ухвалити Виборчий кодекс, аби на пар-
ламентських виборах не було мажоритарної 
системи, яка дає політикам змогу вдаватися до 
гречкосійства, тобто по суті здійснювати не-
прямий підкуп виборців. 

Така низька якість політики впливає надалі 
на рівень розвитку громад і країни загалом.

Саме тому виборці мали б у бюлетені самі 
визначати, за якого кандидата від партії вони 
готові проголосувати. Тобто партії мали втра-
тити монополію на висування конкретної лю-
дини в одному окрузі та дати виборцям змогу 
самостійно обрати кандидата, якого вони хоті-
ли б бачити в раді.

На заваді відкритим спискам стала виборча 
квота, яку затвердили на рівні 25%.

Виборча квота – це кількість голосів вибор-
ців, необхідних для отримання одного депутат-
ського мандата. Виборчу квоту визначає тери-
торіальна виборча комісія.

Простими словами, якщо партія поставила 
кандидата у списку 50-м, а за результатами ви-
борів до ради проходять тільки 10 депутатів, 
то, щоб потрапити в цю десятку, потрібно не 
просто набрати більше голосів, ніж інші колеги 
з партійного списку, а більше за квоту. 

Отже, партії зберегли свій вплив на форму-
вання прохідної частини списку до ради.
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ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

Господарства Київщини при-
ступили до збору урожаю. На-
разі готовність техніки складає 
99,8%, забезпеченість паливо 
– мастильними матеріалами 
–102% від потреби. В ході зби-
ральної кампанії планується 
залучити близько 2,5 тис. оди-
ниць збиральної техніки, 740 
валкових жаток та 470 прес–
пакувальників, що дасть змогу 
провести роботу в оптимальні 
агротехнічні строки. У 2020 році 
валовий збір зернових культур 
очікується на рівні 3 млн.618 
тис тонн, що повністю покриє 
продовольчу потребу регіону.

Станом на 20 липня поточно-
го року усіма категоріями госпо-
дарств зібрано:

• Пшениці – 2,62 тис тон, при 

середній урожайності 42,3 ц/га, 
(обмолочено 2,5% від посівної 
площі);

• Ячменю – 11,88 тис тонн, 
при середній урожайності 32,8 
ц/га, (обмолочено 5,4% від по-
сівної площі);

• Гороху – 1,1 тис тонн, при 
середній урожайності 27,0 ц/га, 
(обмолочено 10,0% від посівної 
площі).

За статистичними даними Го-
ловного управління статистики, 
вся посівна площа по зерновим 
культурам планується на рівні 
682.1 тис га, з них:

• під озимі зернові-188,2 тис 
га;

• ярі зернові та зернобобові 
культури -493,9 тис.га;

• картоплі -30,3 тис га, овочів 
-13,8 тис га.

Нагадаємо, з метою попе-
редження негативних наслідків, 
розпорядженням голови Київсь-
кої ОДА від 25 червня 2020 
року №300 затверджено перелік 
заходів, що забезпечать пожеж-
ну безпеку на період жнив.

НА КИЇВЩИНИ ПОЧАЛИСЬ ЖНИВА. ГОТОВНІСТЬ 
ТЕХНІКИ СКЛАДАЄ 99,8%

Ремонт частини Великої 
Окружної в Києві почнуть вже 
цієї осені . Восени 2020 року пла-
нують почати ремонт частини 
Великої Окружної в Києві, закін-
чити повинні в 2021 році. Про це 
мер Києва Віталій Кличко заявив 
на онлайн прес-конференції 24 
липня. Восени розпочнуть робо-
ти на ділянці Великої Окружної 
дороги від вулиці Київської до 
Одеської площі.

“Ми кілька років чекали пере-
дачі цієї ділянки Великої Окруж-
ної з балансу області на баланс 
міста. Нарешті це сталося. І тепер 
ми можемо оновити і цю частину 
великого магістрального об’єкта 

“, – сказав Кличко.
Також мер повідомив, що тор-

ги на виконання проєктних робіт 
вже пройшли і проєктування по-
чалося. Наступний етап – дорож-
ньо-будівельні роботи, які пла-
нують розпочати восени 2020 
року, а закінчити в 2021 році.

РЕМОНТ ЧАСТИНИ ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ  
ДОРОГИ У  КИЄВІ ПОЧНУТЬ ВЖЕ ЦІЄЇ ОСЕНІ

У липні 2020 року оптова 
ціна на природний газ для 
потреб населення, теплови-
робників та інших захищених 
споживачів, яким “Нафтогаз” 
постачає газ у рамках ПСО, 
зросла на 16 копійок до 2,30 
грн за кубометр (без врахуван-
ня ПДВ, націнки газзбутів та 
витрат на транспортування газу 
магістральними і розподільни-
ми трубопроводами). Про це 
повідомляє Українська правда. 
Зазначається, що така ціна – на 
7% більша порівняно з червнем 
2020 року.Загалом з початку 
року ціна ПСО знизилась на 
51%, а порівняно з аналогіч-
ним періодом минулого року 
падіння вартості блакитного 
палива сягнуло 53%.

“Як прогнозували аналітики 
Нафтогазу, ціни на головних 
європейських газових хабах в 

останню декаду червня та на-
початку липня почали зроста-
ти, досягнувши максимальних 
значень з середини травня.  
Стримуючими факторами для 
українських цін є значні запаси 
газу у вітчизняних сховищах та 
рекордний розрив між попи-
том та пропозицією. Зокрема, 
станом на липень у ПСГ Украї-
ни накопичено понад 21 млрд 
куб. м газу, що на 42% вище 
показників минулого року”, 
– йдеться у повідомленні.  
“Світові ціни на газ традицій-
но падають в період низького 
попиту і ростуть напередодні 
опалювального сезону. І, попри 
коронавірус, економічну кризу 
і скорочення попиту, 2020 рік 
не став винятком з цього се-
зонного правила. Втім, ціна все 
ще рекордно низька порівняно 
з попередніми періодами і ми 
вже сьогодні можемо припу-
стити, що в другому півріччі, в 
розпал опалювального сезону, 
вартість газу все одно буде 
нижче, ніж в 2019 році. За попе-
редніми розрахунками – на 20, 
а то і на 30%”, – заявив голова 
правління “Нафтогазу” Андрій 
Коболєв.

У ЛИПНІ ЦІНА НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ 
ЗРОСЛА НА 7% – “НАФТОГАЗ”

Як не заплутатись у бюлетені
Окрім занадто високої квоти, спотворенню ідеї відкритих списків може сприяти й бюле-

тень. 
Його форма така, що закликає виборця обов’язково поставити галочку за партію. А от 

обрати кандидата від неї можна «за бажанням».
Тобто парламент вирішив не спонукати виборця визначитися з кандидатом від партії, 

якого він підтримує. І це дуже зручно, бо знову дає люфт для партій, аби заповнити це поле 
за виборця.

Вписування цифр у бюлетень залишає більше можливостей для впливу на волевиявлен-
ня виборців. Тому пропонувалося зробити місце для позначки навпроти кожного кандида-
та, щоб членам дільничних та територіальних виборчих комісій не доводилося трактувати 
результати голосування, що неабияк затягує час підрахунку голосів. 

Скорочення кількості депутатів
2015 року Україна обирала на місцевих виборах приблизно 160 тисяч депутатів, які мали 

протягом 5 років безоплатно працювати на користь громад.
Після адмінреформи кількість депутатів значно скоротиться внаслідок зменшення кіль-

кості рад після укрупнення громад і формування ОТГ. Ба більше, зменшиться кількість 
депутатів райрад, оскільки Рада проголосувала за нове районування областей в Україні.

Райради мали б узагалі зникнути, але законотворці не встигали внести зміни до Консти-
туції, тому адміністративну реформу не вдалося виконати так, як того вимагають здоровий 
глузд і логіка.

Розподіл за районами перетворився на дуже непрозорий і заполітизований процес. Гро-
мадам навесні обіцяли, що, згідно з методологією Кабміну, вони стануть райцентром. Але 
за кілька тижнів до голосування районні центри змінювались у ручному режимі, що спри-
чинило шквал протестів під парламентом з боку громад.

Обчислити кількість депутатів, яка має бути в новоутвореній ОТГ чи новоутвореному 
районі з огляду на кількість виборців, можна так:

Зауважимо, що законотворці все ще не передбачили компенсації за роботу в місцевих 
радах. Отже, громади знову шукатимуть політиків-волонтерів, які 5 років поспіль розпо-
ряджатимуться не лише бюджетом, а й невідновлюваними ресурсами громади – землею, 
лісами, водоймами.

Ірина Федорів, Рух ЧЕСНО
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Наталія Дзюба; Яготинський міський голова
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НОВИЙ РАЙОННИЙ ПОДІЛ: 
ЧИ СТАНЕ КРАЩЕ ЖИТИ НА КИЇВЩИНІ?»

Наталя Дзюба і ветерани міста Яготин

Моя позиція це звичайно збереження 
Яготинського району, я неодноразово ра-
зом з депутатським корпусом зверталась до 
Кабінету Міністрів України з пропозицією 
щодо визначення міста Яготин районним 
центром, але відповідно до методичних 
рекомендацій формування адміністратив-
но-територіальних одиниць місто Яготин 
та Яготинський район не підпадають під 
норми. Адже, за їхньою методологією аби 

бути адміністративним центром потрібно мати чисель-
ність населення більша ніж 50 тис. осіб, відстань до об-
ласного центру 30 км та бути містом обласного значення.

Розумію, що переформатування територіального 
устрою це реальність сучасних перетворень. Ми звісно 
не можемо бути осторонь всіх цих питань, тому якщо 
говорити про утворення районів, наша приналежність 
до Бориспільського є кращим варіантом, адже є зручне 
транспортне і залізничне сполучення  електропотягом.

В об’єднаній громаді всі населені пункти мають роз-
виватися, і місто і навіть найменше село не повинно 
залишатися поза увагою. Одне з найголовніших завдань 
– забезпечити відчутне поліпшення життя не тільки жи-
телів міста, але й мешканців усіх населених пунктів, які 
входять до ОТГ. А це політика прозорості та відкритості 
у прийнятті рішень, забезпечення рівного доступу гро-
мадян до адміністративних послуг, які необхідно мак-
симально наблизити до кожного жителя, і це реально 
зробити.
Звісно будуть відбуватись зміни, зокрема:

• ефективніше управління, адже більше населення ре-
гіону передбачає конкуренцію серед кандидатів на поса-
ди та відповідно можливість обрати більш кваліфікованих 
керівників;

• у разі об’єднання змінюється штатна структура і 
можливе більш раціональне використання кадрового 
ресурсу та прийняття більш зважених рішень для всього 
регіону;

• завдяки новій бюджетній політиці об’єднані грома-
ди отримують додаткові фінансові ресурси для розвитку 
інфраструктури – на баланс ОТГ переходять об’єкти со-
ціальної інфраструктури, на розбудову якої громада отри-
мує прямі цільові субвенції;

• значний додатковий ресурс: в громадах залиша-
тиметься 60% податку на прибуток фізичних осіб, 25% 
екологічного податку, 5% акцизного податку. Крім цього, 
всі кошти, отримані за надання адміністративних послуг, 
також будуть йти до місцевого бюджету(ст. 64 Бюджетно-
го кодексу України).

• краща організованість та прозорість управління зро-
блять громади привабливими для інвесторів, що забезпе-
чить економічний розвиток та нові робочі місця тощо;

• право самостійно вирішувати найважливіші місцеві 
питання. Органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування зможуть ефективно здійснювати покла-
дені на них функції.

Бориспіль на даний час лідер на Київщині за показни-
ками соціально-економічного та культурного розвитку, 
має багатогалузеву промисловість, будівельну індустрію, 
розвинуту систему комунального господарства, транс-
портних засобів, систему сучасного зв’язку тож ми розви-
ваємось лиш до кращого, адже є багато чого запозичити в 
управлінській та господарській діяльності.

Н.Д.: Яким чином Яготин буде представлений у новій 

Бориспільській райраді й чи буде це більш якісним пред-
ставництвом порівняно із минулою системою?

Наталія Дзюба: Відповідь на дане питання можлива 
лише після остаточного врегулювання неузгодженостей 
та уточнень у виборчому законодавстві.

Якщо говорити про систему виборів то виникає багато 
питань, які не задовольняють, адже щоб пройти в район-
ну раду кандидат має набрати не менше 3 тис. голосів від 
свого району. 

ОТГ з центром у м. Яготині обов’язково долучати-
меться до Бориспільської районної та Київської обласної 
влади.

Закон визначає, якими будуть рівні територіального 
устрою в Україні. По суті, кількість рівнів не змінюється. 
Зараз у нас є область, район і є базовий рівень, який скла-
дається з міських і сільських рад. Згідно змін будуть об-
ласті, округи (фактично це той же район, тільки збільше-
ний з окремими районами відповідно до європейського 
стандарту територіального поділу NUTS-3), і на базовому 
рівні буде така адмінодиниця, як громада. Обрані депу-
тати до Бориспільської районної (окружної) ради мають 
і будуть представляти інтереси відповідної громади у від-
повідній раді.

Н.Д.: Чи є нова конфігурація більш зручною для жи-
телів Яготина? Які проблеми? Логістика?

Наталія Дзюба: Для мене, як міського голови, що 
дивиться стратегічно на процес приєднання, цілком зро-
зумілим є те, що місто повинно розвиватися. А для цього 
доведеться розвивати приміську зону, яка буде долучати-
ся до міста, і, звісно, отримає більше фінансування — на 
спільне вирішення проблем. Зокрема, проблеми транс-
портного сполучення. Тобто у сучасних умовах міський 
транспорт уже сполучений із приміськими територіями, а 
у разі приєднання отримає шанс на розвиток. Оскільки за 
невелику суму можна буде із найближчого села дістатися 
до адміністративного центру (м. Бориспіль) та навпаки, 
що не зможе не порадувати сільських жителів.

Тобто можна планувати майбутні транспортні марш-
рути, які безперечно призведуть до розвитку як сільських 

територій, так і самого міста.
Крім того, доступ до міської інфраструктури та загалом 

її розвиток, можливе збільшення цін на землю та житло і 
більша інвестиційна привабливість.

Також у складі міської ОТГ є можливість долучитися 
до вирішення питань у частині повноцінного управління 
місцевим розвитком та отримати додатковий ресурс. А це 
дуже важливо. Крім того, інтереси сільської ради у місь-
кій ОТГ буде представляти староста як член виконкому 
міської ради (в. о. старости буде колишній сільський/се-
лищний голова).

Додам, що перевагами можна назвати і видатки на 
фінансування дорожнього господарства на території на-
селеного пункту (зокрема, поточне утримання, ремонтні 
роботи) будуть здійснюватися за рахунок бюджету міської 
ОТГ, видатки на вуличне освітлення будуть здійснювати-
ся через міські комунальні підприємства, що займаються 
питаннями освітлення вулиць та стає більше можливо-
стей налагодити тісне співробітництво міської ОТГ із 
навколишніми територіальними громадами, що вигідно 
не лише для міста, а й для сільських територій. Села от-
римують послуги на рівні з містами, а це робочі місця, 
школи, садочки, позашкілля, медицина тощо, що дає 
підставу говорити про співпрацю в нових умовах місце-
вого розвитку. 

Наразі від м. Яготина до м. Борисполя є зручне транс-
портне і залізничне сполучення  електропотягом. До за-
провадження карантину курсувало за вказаним напрям-
ком 12 електропотягів.

Відстань від м. Яготин до м. Бориспіль через автотрасу 
Київ-Харків 71 км (49 хв.). Впродовж дня за маршрутом 
Яготин-Київ через м. Бориспіль курсує 20 автобусних 
рейсів.

Люди повинні мати всі можливості для прямого спіл-
кування з керівництвом громади і вирішення власних 
актуальних проблем. Разом з тим варто максимально на-
близити послуги, які необхідні жителям громади, безпо-
середньо до населених пунктів, де вони мешкають.

Крім того велика кількість жителів Яготинського рай-
ону мають дітей, що переїхали на постійне проживання 
до м. Бориспіль.

Н.Д.: Як будуть формуватися територіальні виборчі 
органи на території Яготина на місцевих виборах – 2020. 
Як і до яких органів будуть відбуватись вибори на тери-
торії міста?

Наталія Дзюба: Місцеві вибори мають пройти на 
новій територіальній основі районів та громад. Повно-
важення між рівнями управляння повинні бути розме-
жовані за принципом субсидіарності, тобто механізм 
управління має будуватися «знизу вгору»: всі проблеми, 
які можуть ефективно вирішуватися на місцях, повинні 
перебувати в компетенції місцевих органів як найбільш 
близьких до населення. Мешканці громад мають бути 
забезпечені механізмами та інструментами впливу на міс-
цеву владу та участі у прийнятті рішень.

З утворенням об’єднаної територіальної громади ство-
рюється новий адміністративний центр, а у ньому — нова 
загальна для всіх сіл що входять до нього рада.

В ході децентралізації органи місцевого самоврядуван-
ня отримують більше повноважень та ресурсів. Тож меш-
канці громад мають відповідально ставитися до вибору 
старост, голови ОТГ, депутатів ради громади та депутатів 
до Бориспільської районної (окружної) ради та Київської 
облради.

Територіальна організація виборів – багатомандатні 
виборчі округи утворюються в межах громади, округи з 
дотриманням приблизної пропорційності між кількістю 
виборців і кількістю мандатів в окрузі. Для виборів об-
ласної ради невеликі громади об’єднуються в один округ 
для забезпечення пропорційності між кількістю виборців 
і кількістю мандатів в окрузі. У Яготинському районі при-
близно 30 тис. виборців, тож до ради кількість депутатів 
становитиме 26 осіб від різних політичних партій.

Принагідно, я б хотіла б звернутись до всіх кандидатів 
від різних політичних сил з закликом провести місцеві 
вибори в правовому полі відповідно до законодавства без 
бруду та образ на принципах прозорості та відкритості. 
Це моя друга каденція на посаді міського голови тож ма-
ючи реальний досвід роботи, набуті за цей період знання, 
вміння, можу впевнено сказати, що кожен має пам’ятати, 
що працювати потрібно так, що б не було соромно диви-
тись в вічі своїм землякам, друзям та дітям.

Інтерв’ю провів – Олег Спорников

Виставка Великодніх писанок  у Яготині

Продовження, початок на стор. 1

Продовження на стор. 5
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Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ВЕСТНОРД ГРУП», виробничий майданчик 
якого розташований за адресою: 08401,  
Київська обл., м. Переяслів, вул. Петропав-
лівська,34 має намір одержати дозволи на 
викид забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря. 
      Призначення підприємства ТОВ «ВЕСТ-

НОРД ГРУП» є виробництво кислот жирних 
соапстоків світлих олій та модифіорваних 
жирів.
На виробничому майданчику розташований 

виробничий цех, де встановлено 4 реактори 
для випарювання жирів рослинного похо-
дження та котельня яка обладнана паровим 

котлом. Основним  джерелом негативного 
впливу на довкілля є загальна витяжна труба 
підприємства.
Робота технологічного обладнання підпри-

ємства супроводжується викидом забрудню-
ючих речовин, а саме: - оксиди азоту (оксид 
та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид 
азот 1,7986т/рік,  оксид вуглецю-1,4932т/рік,  
речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційованих за складом- 
0,1556,сірки діоксид- 0,2813т/рік, кислота 
сірчана- 0,0002т/рік, неметанові леткі орга-
нічні сполуки (НМЛОС)- 0,1674т/рік, метан 
– 0,0686т/рік, манган та його сполуки(у пе-
рерахунку на діоксид мангану) – 0,00005т/

рік, залізо та його сполуки( у перерахунку 
на залізо) – 0,007т/рік та парникові гази - ді-
оксид вуглецю-1306,96т//рік, азоту (1) оксид 
(N2O) – 0,055т/рік  загальною кількістю 
1310,98695т/рік. Нормативна СЗЗ підприєм-
ства (100м)витримана.
Вклад ТОВ «ВЕСТНОРД ГРУП»,  в існуючий 

рівень забруднення атмосферного повітря 
не перевищує  граничнодопустимих норма-
тивів.
  Звернення громадян надсилати до Ки-

ївської ОДА протягом 30 днів за адресою: 
01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1 та те-
лефоном (044)279-01-58.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

ДОВІДКА «НОВОЇ ДОБИ»
Згідно Постанови Верховної ради України, 

на Київщині незабаром буде сформовано 7 районів,  а саме:
Білоцерківський район (з адміністративним центром у місті Біла Церква) у складі 
територій Білоцерківської міської, Володарської селищної, Гребінківської селищ-
ної, Ковалівської сільської, Маловільшанської сільської, Медвинської сільської, Ро-
китнянської селищної, Сквирської міської, Ставищенської селищної, Таращанської 
міської, Тетіївської міської, Узинської міської, Фурсівської сільської територіальних 
громад, затверджених Кабінетом Міністрів України;
Бориспільський район (з адміністративним центром у місті Бориспіль) у складі 
територій Бориспільської міської, Вороньківської сільської, Гірської сільської, Дівич-
ківської сільської, Золочівської сільської, Переяславської міської, Пристоличної 
сільської, Студениківської сільської, Ташанської сільської, Циблівської сільської, 
Яготинської міської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів 
України;
Броварський район (з адміністративним центром у місті Бровари) у складі тери-
торій Баришівської селищної, Березанської міської, Броварської міської, Велико-
димерської селищної, Зазимської сільської, Згурівської селищної, Калинівської се-
лищної, Калитянської селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом 
Міністрів України;

Бучанський район (з адміністративним центром у місті Буча) у складі територій 
Білогородської сільської, Бородянської селищної, Борщагівської сільської, Бучанської 
міської, Вишневої міської, Гостомельської селищної, Дмитрівської сільської, Ірпінсь-
кої міської, Коцюбинської селищної, Макарівської селищної, Немішаївської селищної, 
Пісківської селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів 
України;
Вишгородський район (з адміністративним центром у місті Вишгород) у складі 
територій Вишгородської міської, Димерської селищної,  Іванківської селищної, Пе-
трівської сільської, Пірнівської сільської, Поліської селищної, Славутицької міської 
територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України;
Обухівський район (з адміністративним центром у місті Обухів) у складі територій 
Богуславської міської, Васильківської міської, Кагарлицької міської, Козинської се-
лищної, Миронівської міської, Обухівської міської, Ржищівської міської, Української 
міської, Феодосіївської сільської територіальних громад, затверджених Кабінетом 
Міністрів України;
Фастівський район (з адміністративним центром у місті Фастів) у складі тери-
торій Бишівської сільської, Боярської міської, Гатненської сільської, Глевахівської 
селищної, Калинівської селищної, Кожанської селищної, Томашівської сільської, 
Фастівської міської,  Чабанівської селищної територіальних громад, затверджених 
Кабінетом Міністрів України»;

Продовження, початок на стор. 4

Відповідно до вимог Виборчого Ко-
дексу, 27 липня розпочався термін по-
дання політичними партіями, що ма-
ють взяти участь у місцевих виборах 25 
жовтня, кандидатур до територіальних 
виборчих комісій – обласних, районних 
міських та в об’єднаних територіаль-
них громадах. Цей термін завершиться 
5 серпня. Суб’єктами подання канди-
датур виступають відповідні партійні 
організації – обласні, районні, міські 
та в ОТГ. Закон передбачає, що у разі 

відсутності районної партійної органі-
зації, відповідне подання може зробити 
обласна.

Через ліквідацію 490 районів та утво-
рення 136 нових, є невизначеним статус 
районних парторганізацій. Зрозуміло, 
що у новоутворених районах партії їх ще 
не створили. Проте, залишаються не-
ліквідованими районні парторганізації 
у старих районах. Провести необхідні 
ліквідаційні процедури у терміни до 27 
липня не було жодної можливості, зо-
крема, через те, що неприпустимо скли-
кати з’їзди чи політради партій в умовах 
карантину.

Якщо обласні парторганізації пода-
дуть кандидатури до ТВК, «при живих» 
районних парторганізаціях, то у ЦВК 
виникнуть формальні підстави не при-
ймати їх. Створиться загроза для партій, 
що мають розгалужену мережу осеред-
ків, суто за формальними причинами, 
(а суди беруть до уваги перед усім саме 
формальності), не отримати свої пред-
ставників у ТВК, за належними їм за 
Законом квотами.

Проблема не була б «вартою виїде-
ного яйця», коли б ЦВК випустила 
відповідне офіційне роз’яснення щодо 
суб’єктів подання кандидатур до ТВК 
в умовах адміністративної трансформа-

ції. Таке роз’яснення дало б розуміння 
учасникам виборів про те, яким саме 
чином ЦВК застосовуватиме спірну 
норму стосовно порядку формування 
виборчих комісій територіального рів-
ня. Однак, замість того щоб виконати 
свій прямий обов’язок, ЦВК звернулася 
до Міністерства юстиції аби воно дало 
їй відповідне роз’яснення.

Тим часом, «екватор» терміну подань 
від політичних партій сьогодні перейде-
но.

Лідер партії «Батьківщина» Юлія 
Тимошенко, в інтересах усіх політичних 
партій, які візьмуть участь у місцевих 
виборах, а відтак – в інтересах суспіль-
ства, звернулася до Голови ЦВК Олега 
Діденка з вимогою невідкладного на-
дання офіційного роз’яснення щодо 
застосування статті 203 Виборчого Ко-
дексу в частині визначення суб’єктів 
подання кандидатур до ТВК.

Від того наскільки швидко буде вида-
но це роз’яснення саме ЦВК, а не жод-
ною іншою установою, великою мірою 
залежатиме довіра суспільства до легі-
тимності утворення органів самовряду-
вання у жовтні цього року.

Костянтин Матвієнко 
 «Українська правда» 

www.pravda.com.ua)

ЦВК СТВОРЮЄ ЗАГРОЗУ ДЛЯ ЛЕГІТИМНОСТІ 
ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ?

Костянтин Матвієнко
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Регіональна комісія Київського відділення по-
відомляє, що УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФОНД 
ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ (Укр-
держфонд) оголосив проведення конкурсу на отри-
мання фінансової підтримки на поворотній основі 
за бюджетною програмою «Надання кредитів фер-
мерським господарствам». 

До участі в конкурсі допускаються всі фермерські 
господарства, крім тих, які мають заборгованість 
перед Укрдержфондом та його регіональними від-
діленнями, яких визнано банкрутами, щодо яких 
порушено справу про банкрутство та які перебува-
ють у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти 

незаконного одержання та/або нецільового викори-
стання бюджетних коштів.

Переможці конкурсу отримують фінансову під-
тримку на поворотній основі у розмірі, що не пере-
вищує 500 тис. гривень, із забезпеченням зобов’я-
зання щодо повернення бюджетних коштів на строк 
до 5 років.

Заявки та документи для участі в конкурсі при-
ймаються регіональною комісією Київського від-
ділення з 21 липня 2020 р. по 19 серпня 2020 р. 
Конкурсний відбір та формування реєстру фермер-
ських господарств, що отримали право на одержан-
ня фінансової підтримки – проводиться комісією 
з питань надання фінансової підтримки фермер-

ським господарствам за адресою: (Укрдержфонд, 
м. Київ, вул. Б.Грінченка,1). Заявки та документи 
подаються керівником фермерського господарства 
(уповноваженою особою) особисто або надсилають-
ся рекомендованим листом на адресу регіонального 
відділення Укрдержфонду. Заявки, що надійшли піс-
ля закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Перелік документів, які подаються для участі у 
конкурсі, передбачений п. 8 Постанови Кабінету 
Міністрів України № 1102 від 25 серпня 2008 р. 
(зі змінами). З ним можна ознайомитися на офі-
ційному сайті Укрдержфонду (www.udf.gov.ua) або 
отримати особисто в регіональних відділеннях Укр-
держфонду.

ОГОЛОШЕННЯ

Погребська сільська рада на виконання прийнятого рішення 78-ої позачергової сесії 
VII-скликання № 2664  «Про надання дозволу на дострокове внесення змін до генерального 
плану села Погреби Броварського району Київської області» від 20.12.2019 року», відповід-
но до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку проведення 
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 25 травня 2011 р. N 555, оголошує про початок процедури розгляду та 
врахування пропозицій громадськості щодо містобудівної документації – «Проекту змін до 
Генерального плану поєднаного з детальним планом села Погреби» та оприлюднення звіту 
про стратегічну екологічну оцінку (розділу «Охорона навколишнього природного середо-
вища»).
1. Метою внесення змін до Генерального плану є визначення основних принципів і напрям-

ків планувальної організації та функціонального призначення території; організація вулич-
но-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і бла-
гоустрою; організація цивільного захисту території та населення від небезпечних природних 
та техногенних процесів; визначення основних принципів охорони навколишнього природ-
ного середовища, охорони та збереження культурної спадщини; визначення послідовності 
реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території, визначення містобудівних умов 
і обмежень, уточнення функціонального використання окремих територій з врахуванням 
намірів землевласників та даних державного земельного кадастру.
Склад містобудівної документації : графічні та текстові матеріали (пояснювальна записка, 

додатки, графічні матеріали).
Зміст містобудівної документації включає в пояснювальній записці:
1) Вступ; 2) аналітична частина; 3) обґрунтування та пропозиції; 5) стратегічна екологічна 

оцінка; 4) основні показники генерального плану;

Замовник проектної документації – Погребська сільська рада Броварського району Київ-
ської області.
Проект змін до Генерального плану розроблено Державним підприємством «Український 

науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» на 
підставі рішення 78-ої сесії VII-скликання Погребської сільської ради № 2664  «Про надання 
дозволу на розробку проекту змін до генерального плану села Погреби Броварського райо-
ну Київської області» від 20.12.2019року; завдання на проектування та договору № 25055.3 
на виконання проектних робіт від.2019 року. Відповідальний за організацію розгляду – сіль-
ський голова  – Крупенко Віталій Вікторович.
З матеріалами  проекту містобудівної документації можна ознайомитися в адмінбудівлі 

сільскої ради: 07416, Київська обл., Броварський р-н, с. Погреби, вул. Єдності, буд. 57, з 
понеділка по п’ятницю з 10-17 год. (прим. актової зали) та на офіційному сайті сільської ради 
за електронним посиланням :  e-mail:pogreburada@ukr.net.
Пропозиції та зауваження подаються в письмовому вигляді на адресу : 07416, Київ-

ська обл., Броварський р-н, с. Погреби, вул. Єдності, буд. 57,, та на електронну адресу : 
e-mail:pogreburada@ukr.net.до 10.09.2020 року.
Пропозиції,  подані після встановленого строку, залишаються без розгляду. 
Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій громадськості–  сільский голова 

Крупенко Віталій Вікторович.
Дата, час та місце проведення громадських слухань з обговорення проекту змін до гене-

рального плану  села Погреби Броварського району Київської області  та Звіту про страте-
гічну екологічну оцінку (розділу «Охорона навколишнього природного середовища») - 10 
вересня 2020 року о 15:00 за адресою : Київська область, Броварський район, село Погреби, 
вул. Єдності, 57, в актовій залі адмінбудівлі сільскої ради.
Адміністрація сільскої ради.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо проекту змін до генерального плану поєд-

наного з детальним планом села Погреби Броварського району Київської області та оприлюднення звіту 
про екологічну стратегічну оцінку (розділ «Охорона навколишнього природного середовища»)

1) Повна назва документа державного планування, що 
пропонується, та стислий виклад його змісту: 
Проект Детального плану території газонаповнювальної 

станції в смт Глеваха Васильківського району Київської 
області південній частині по вул. Південна, 1 розроблено 
з метою деталізації архітектурно-планувальних рішень 
попередньо розробленої містобудівної документації з 
урахуванням раціонального розташування об’єктів ново-
го будівництва, а також здійснення інженерного забезпе-
чення в межах території, що проектується.
Містобудівну документацію - детальний план території 

- розроблено на підставі рішення Глевахівської селищної 
ради Васильківського району Київської області №219-10-
VII 23 від січня 2020 року на земельну ділянку з када-
стровим номером 3221455300:03:005:0001, з цільовим 
призначенням для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Мета і завдання містобудівної документації: визначення 

планувальної структури території, яка підлягає забудові; 
вирішення питання інженерного забезпечення; розташу-
вання об’єктів інфраструктури; вирішення благоустрою 
та озеленення території.
Площа території, щодо якої розроблявся детальний план 

території, становить 1,2 га, на якій передбачено розташу-
вання газонаповнювальної станції та об’єкти інженерної 
інфраструктури.
Замовник містобудівної документації - Глевахівська се-

лищна рада Васильківського району Київської області. 
Розробник містобудівної документації - ТОВ «УКРНПІЦИ-
ВІЛЬБУД».
2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження 

документа державного планування:
Глевахівська селищна рада Васильківського району Ки-

ївської області.
3) Передбачувана процедура громадського обговорен-

ня, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури:

Громадське обговорення починається з 30-го липня 
2020 року і триває до 28-го серпня 2020 року. 
б) способи участі громадськості (надання письмових за-

уважень і пропозицій, громадські слухання тощо):
Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегіч-

ну екологічну оцінку» громадськість у межах строку гро-
мадського обговорення має право подати замовнику в 
письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) 
зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки проекту документа дер-
жавного планування. Пропозиції, подані після встановле-
ного строку, не розглядаються.
в) дата, час і місце проведення запланованих громад-

ських слухань:
Громадські слухання відбудуться 18 серпня 2020р. о 

10:00 год. за адресою: селище Глеваха, вул. Вокзальна, 
26 в приміщенні селищної ради, каб. № 9.
Заплановано прилюдне обговорення проекту містобу-

дівної документації «Детальний план території газона-
повнювальної станції в смт Глеваха Васильківського райо-
ну Київської області» та Звіту про стратегічну екологічну 
оцінку  (розділ «Охорона навколишнього природного 
середовища»).
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адре-

су, за якою можна ознайомитися із проектом Детального 
плану території газонаповнювальної станції в смт Глеваха 
Васильківського району Київської області та звітом про 
стратегічну екологічну оцінку:
Ознайомитись із проектом Детального плану території 

газонаповнювальної станції в смт Глеваха Васильків-
ського району Київської області та звітом про стратегічну 
екологічну оцінку можна в Глевахівській селищній раді 
Васильківського району Київської області за адресою 
смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 26, ради в кабінеті інже-
нера-землевпорядника з понеділка по п’ятницю з 09:00 
до 17:00. Відповідальна особа інженер-землевпорядник 
Поліщук Ірина Анатоліївна.
Проект Детального плану території газонаповнювальної 

станції в смт Глеваха Васильківського району Київської 
області та звіт про стратегічну екологічну оцінку також 
розміщено на сайті https://hlevakha.gov.ua/
ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, 

його поштова та електронна адреси та строки подання 
зауважень і пропозицій:
Глевахівська селищна рада Васильківського району Ки-

ївської області.
Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмо-

вій формі: 08631, Київська обл., Васильківський р-н., смт. 
Глеваха, вул. Вокзальна, 26.
Відповідальним за розгляд пропозицій громадськості є 

інженер-землевпорядник Глевахівської селищної ради 
– Поліщук Ірина Анатоліївна (тел. 04571 3-10-44, 3-10-
40).
Електронна адреса:  glevaha.rada@ukr.net
Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 

30.07.2020 по 28.08.2020.
Пропозиції до проекту містобудівної документації при-

ймаються від осіб, визначених ч. 7 ст. 21 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності» з дотриман-
ням вимог встановлених ч. 6 ст. 21 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», а саме, у письмо-
вій формі, із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, 
місця проживання, особистим підписом і повинні містити 
обґрунтування з урахуванням вимог чинного законодав-
ства, будівельних норм, державних стандартів та пра-
вил.
Пропозиції та зауваження, що надійшли після встановле-

ного терміну не розглядаються.
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у 

тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосу-
ється документа державного планування:
Глевахівська селищна рада Васильківського району Ки-

ївської області.
4) Необхідність проведення транскордонних консульта-

цій щодо проекту документа державного планування:
Проведення транскордонних консультацій не потребує.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту Детального плану території газонаповнювальної станції в смт Глеваха Васильківського району 

Київської області, звіту про стратегічну екологічну оцінку та початок процедури розгляду і врахування пропозицій громадськості 
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Н.Д.: – Олександре, скільки відтепер рай-
онів буде у Київській області? І що серйозно 
зміниться для жителів Київської області, на 
наступний день після вступу в силу Постанови 
ВРУ № 3650?

О.С. - Сьогодні Київська область 
розподіляється на 37 адміністративно-тери-
торіальних одиниць, а саме 25 районів та 12 
міст. Верховна Рада ухвалила рішення все 
згрупувати в 7 великих районів, всередину 
яких засунути все, в тому числі ті 12 міст, які не 
входили до складу районів. Що зміниться для 
людей наразі точно не відомо, можна тільки 
робити припущення, якими питаннями буде 
займатися районна влада. Раніше цієї район-
ної ланки не було для більшості мешканців 
Київщини, адже більшість людей живе в Бро-
варах, Борисполі, Ірпіні, Бучі, Переяславі, 
Обухові, Фастові, Ржищеві, Василькові, Бе-
резані, Славутичі та Білій Церкві. Там завжди 
була своя міська рада та над усіма Київська 
обласна. Зараз пропонується між містом та 
областю вставити районне керівництво, але 
навіщо, не ясно. Щодо тих міст та сіл, де в до-
дачу до сільської та міської, завжди була рай-
онна рада та адміністрація, то там незрозуміло. 
Адже останні роки всередині районів громади 
сіл та містечок об’єднувалися між собою, ут-
ворювали об’єднані територіальні громади 
та потрохи забирали в району гроші, школи, 
бібліотеки тощо. Фактично, йшов повільний 
процес ліквідації районів, як таких. Натомість, 
зараз «центр» ухвалив рішення створити Біло-
церківський, Бориспільський, Броварський, 
Бучанський, Вишгородський, Обухівський та 
Фастівський нові райони.

Н.Д.: – Чи зміниться функціонал чи повно-
важення нових райдержадміністрацій та їхніх 
керівників?

О.С. - Права та обов’язки районного керів-
ництва точно зміняться. З одного боку, ще 12 
червня, Кабінет Міністрів утворив по всій те-
риторії об’єднані територіальні громади - неза-
лежно від того, чи були вони утворені раніше. 
Отже, район має віддати на місця фактично 
все: бюджет, майно, управління, а це означає 
владу та відповідальність передають громаді. 
Отже, з 1 січня 2021 року, районне керівництво 
суттєво зменшується у своїй ролі та формах 
впливу на життя людей. Але  з іншого боку, в 
липні Верховна Рада утворила сім нових рай-
онів на Київщині, а представники влади ак-
тивно обговорюють потенційні повноваження 

цих районів. Отже, старі райони померли - 
вітаємо нові! Але чим будуть займатися голо-
ви та працівники нових районних державних 
адміністрацій - невідомо. На мою думку, це 
абсолютно зайва ланка. Для України найкра-
ща модель – це країна громад, всі села та міста 
мають бути об’єднані в місцеві громади, а між 
громадами та державою жодний районний 
фільтр не потрібний. Функції координації та 
спільних справ громад мають вирішуватися 
на рівні обласної ради, саме для цього вони 
обираються, саме тому існує Київська обласна 
державна адміністрація. Але нажаль, ми пішли 
іншим шляхом, тепер державі доведеться при-
думувати, чим район зайняти, хоча ще не пізно 
отямитися та перетворити нове районне керів-
ництво на керівників комісій з передачі усього 
комплексу майна і повноважень - громадам та 
очолити комісії з ліквідації старих районів.

Н.Д.: – Куди подівся в результаті цієї ре-
форми Києво- Святошинський район?

О.С. - Сільські та міські громади діючо-
го Києво-Святошинського району Верховна 
Рада запропонувала перенести в Бучанський 
та Фастівський райони. Багато хто цим незадо-
волений, але на мою думку проблема не в тому, 
як називаються райони чи де знаходяться їхні 
«столиці» (столицею Києво – Святошинського 
району – був Київ.- ред.), а в тому, що, як я вже 
казав вище, всі районні утворення виглядають 
зайвими. Кожна громада Києво-Святошинсь-
кого району може стати повністю спроможною 
та вирішувати всі свої справи на місці, без жод-
них посередників.

Н.Д.: – Що буде із іншими колишніми рай-
онними органами влади: прокуратурами, суда-
ми тощо?

О.С.: Їх поки ніхто не змінює. Структура ба-
гатьох центральних органів виконавчої влади 
та правоохоронних структур вже давно не від-
повідає старому устрою областей та не співпа-
дає новому устрою. На мою думку, безглуздо 
намагатися їх причесати все під один формат. 
Центри зайнятості, відділки поліції, суди, по-
даткові та все інше слід створювати там, де є 
потреба аби були поближче до людей, до гро-
мад, до шляхів, а не формально з розрахунку 
таких неприродніх утворень, як нинішні рай-
они. Загалом, вважаю, що ніяких державних 
сервісів не повинно бути на районному рівні, 
всі послуги мають надаватися в громаді. На-
жаль, станом на зараз, не визначено переліку 
всіх послуг: хто, де та у який спосіб їх має на-
давати, триває постійна ревізія послуг, транс-
формація ЦНАПів та змінюється роль місце-
вого самоврядування. Життя не стоїть на місці, 
багато послуг стають електронними. Думаю, 
що у найближчий час ніхто не закриватиме, 
наприклад, Згурівську та тому подібні Київські 
обласні РДА, тимчасово вони будуть філіями 
великих районних державних адмінстрацій, 
а згодом, я впевнений,  переможуть громади, 
держава в смартфоні та приватна власність, 
яка робить значну частину цих послуг просто 
зайвою!

Н.Д.: – Олександре, чи зможуть коли не-
буть, мешканці столичної області жити в та-
кому цивілізованому комюніті, як столична 
агломерація? На зразок великих європейських 
міст, де столиця і всі найближчі передмістя єд-
наються у єдине, адміністративне утворення?

О.С. - Верховна Рада на даний 
момент не планує працювати над 
розвитком самоврядування у столи-
ці. В Києві зберігається президент-
ська окупація, всередині районів 
Києва керують призначувані з офісу 
президента керівники районів, цю 
модель ми отримали у спадщину 
ще з часів я Кучми-Януковича. Під час здійс-
нення адміністративно-територіальних змін, 
Києву навіть не дали об‘єднатися з Коцюбин-
ським, хоча селища Коцюбинське на 100% 
з усіх сторін оточено столицею, а мешканці 
живуть, працюють та користуються усіма по-
слугами, як всі кияни. Але попри всі протести 
людей, з них зробити окрему громаду у складі 
Бучанського району, проте фізично ця громада 
не сполучена з жодними іншими громадами 
Бучанського району, адже знаходиться майже 
всередині Києва. А Ви кажете агломерація... 
Годі й говорити про створення столичної агло-
мерації, у часи, коли елементарного ладу не 
можуть навести з тим, що вже природно скла-
лося у київську інфраструктуру – Вишневе, 
Гатне, Коцюбинське – це що? Це не Київ?. Ри-
торичні питання! Десь на Київщині, людям не 
дали створити об’єднані громади, десь скасува-
ли вже давно створені та ефективні, а у випад-
ку з Коцюбинським, конкретно -  фактично 
відірвали шматок Києва від Києва.

Н.Д.: – Керівництво новими районами і 
громадами, як воно буде здійснюватись?

О.С. - Старости більше не обиратимуть-
ся на місцевих виборах. Фактично, старосту 
перетворили на одного з заступників голови 
відповідного РДА. Процедура дуже схожа: ста-
роста обирається депутатами місцевої ради, 
вони ж його можуть звільнити. Також старо-
ста залишається членом виконавчого комітету 
та отримує заплату. Навантаження регулюють 
депутати. Аналогічна модель зараз у заступ-
ників міських та сільських голів. Важливо, що 
трансформація районної ланки керівництва 
відбудеться під час холодів. З осені на весну, 
сподіваюся цей радянсько-авторитарний ру-
димент хоча б частково буде виморожено та 
ліквідовано (сміється – ред). Попереду нас 
чекають дуже складні та гострі дискусії про 
штат, завдання, бюджет та послуги районної 
ланки. Кожна гривня, яка буде витрачена на 
районний рівень, це гроші які відриватимуть 
від людей та громад, які підуть замість розвит-
ку самоврядування на задоволення феодалів та 
князів, які створити вотчини «під себе».

Н.Д.: – Як будуть проходити місцеві вибори 
з урахуванням цих змін?

О.С. - Сьогодні вже завершилося подання 
кандидатів до складу територіальних виборчих 
комісій. На цьому тижні ЦВК оголосить нові 
виборчі комісії в областях, містах та районах, 
а вони вже відповідно у вересні збиратимуть 
пропозиції до складу дільничних виборчих 
комісій. Основну роль у виборчих комісіях 
гратимуть: «Слуга народу», «Європейська 
солідарність», «Голос», «За майбутнє», «Опо-
зиційна платформа «За життя», «Батьківщина, 
«Довіра» та інші парламентські фракції, части-
ну представників подадуть також кандидати у 
мери та депутати, які йдуть самовисуванцями. 

Інтерв’ю провів – Олег Спорников

ОЛЕКСАНДР СОЛОНТАЙ: 
ДЛЯ УКРАЇНИ НАЙКРАЩА МОДЕЛЬ 
– ЦЕ КРАЇНА ГРОМАД»

Олександр Солонтай, 
Експерт у галузі місцевого самоврядування
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Київська обласна газета «Нова 
Доба» є зареєстрованим 

друкованим громадсько-політич-
ним виданням призначеним 

для широкого кола читачів Київсь-
кої області

«Нова Доба» видається з початку 
2018 року і розповсюджується

 в усіх містах і селищах Київської 
області. 

Громадсько-політична тематика 
займає певне місце на шпальтах 
«Нової Доби», але ви зустрінете 
тут і корисні поради і розважальні 
публікації. Тим часом проблеми жи-

телів столичної області є 
пріоритетним напрямком у роботі 

журналісів «Нової Доби».
Наша газета призначена для затиш-

ного сімейного читання у 
родинах, які цікавляться життям 

рідного краю. 

Ми не є політичним проектом і не 
віддаємо переваги яким-небудь 
певним партіям чи громадським ор-

ганізаціям

Шановні читачі! 
Київська обласна газета «Нова 
Доба» – це завжди цікаві та важливі 

події столичного регіону.  
Підписуйте газету у будь-якому 
відділенні “Укрпошти” в Києві та 

Київській області.

Наш передплатний індекс 60851

Лише у першому кварталі діє 
спеціальна акційна ціна: 
1 місяць – 4 грн. 70 коп.  
3 місяці – 14 грн. 10 коп. 

ДIМ. САД. ГОРОД
Липнева пора для дачників є найбільш «ударною», оскільки за такий короткий термін 

потрібно встигнути багато зробити на прибудинкових ділянках. «Нова Доба», нагадує,  
які - 10 справ слід закінчити в саду і городі в першу чергу, щоб не втратити врожаю.

Липень, як правило, відрізняєть-
ся спекотною погодою, а тому варто 
дотримуватися режиму поливання 
рослин. Недолік вологи може істотно 
вплинути на обсяг майбутнього вро-
жаю. Якщо потрібно продовжити пло-
доношення огірків, помідорів і перцю, 
то рекомендується зайнятися під-
годівлею городніх культур. Не варто 
забувати також про комах-шкідників 
- картоплі несуть загрозу колорадські 
жуки, а капусту, томати та огірки мо-
жуть атакувати тля і гусені.  Якщо в 
липні не зрізати щавель, петрушку і 
кріп, то вони можуть почати жовтіти 
і засохнуть. Над посадженими в го-
роді огірками, помідорами і перцями 
фахівці рекомендують натягнути заті-
нюють сітку. Вона допоможе росли-
нам уникнути сонячних променів. Та-
кож варто прорідити рядки і підрізати 
бічні пагони аби кущі не розрослися.

Отже:
Капуста. Середньостиглі та пізні 

сорти капусти білокачанної підгодуй-
те в останній раз органікою, калійни-
ми і фосфорними добривами. Ранні 
сорти прибирайте протягом усього 
місяця: в погребі чи в холодильнику 
качани зберігаються до 5-6 тижнів.

Томати. Продовжуйте видаляти 
пасинки. Слідкуйте за температурою 
в теплиці, регулярно провітрюйте її, в 
спеку притіняти за допомогою побіл-
ки, сітки або нетканого матеріалу. Не 
допускайте перегрівання рослин - це 
погіршить зав’язування плодів.

Огірки. Під час плодоношення під-
годовуйте рослини настоєм золи або 
органічної підгодівлею з перебродила 
трави, для її приготування використо-
вуйте кропиву, бораго. Детальніше про 

підгодівлі, запиленні і лікуванні огір-
ків читайте на стор. 5. Під час цвітіння 
і на початку плодоношення збільште 
полив огірків з 5 до 7-10 л / м².

Кабачки. У період зростання зав’я-
зей підгодуйте рослини настоєм золи 
або гуміновими добривами. Збирайте 
молоді зав’язі - це буде стимулювати 
зростання нових плодів.

Цибуля, часник. Залежно від пого-
ди у вашому регіоні і готовності рос-
лин починайте прибирати цибулини. 
Кандидат с.-г. наук Тимофій Середін 
поділився з читачами секретами по 
сушці та зберіганню цибулі та часнику.

Коренеплоди. Прибирайте ранню 
моркву. Посійте дайкон для зимового 
зберігання, насіння висівайте по 2-3 
штуки в лунку з відстанню між рядами 
30 см, між лунками - 20-25 см.

Багаторічні овочі та однорічні. 
Посійте насіння щавлю, любистку, 
ревеню, виділіть для цих багаторічних 
рослин окрему грядку або куточок. 
Висівайте гніздами через 20-30 см, 
після появи проростків видаліть слабкі 
сходи і залиште одне міцне рослина. 
Правильна підживлення і боротьба з 
шкідниками. Як збільшити урожай?

Кінець липня і початок серпня - 
найкращий час для щеплення плодо-
вих дерев методом окулірування.При 
цьому способі розмноження рослин 
на дичка-підщепа прищеплюється 
тільки одна нирка культурного сорту. 
Згодом з неї розвиваються штамб і 
крона дерева. Ту частину дичка, яка 
виявилася вище щеплення, на наступ-
ний рік обрізають.

Однорічні гілочки, з яких будуть 
зрізати нирки, потрібно особливим 
чином підготувати. Видалити всі ли-

сти, залишивши тільки черешки. 
Якщо є прилистки, потрібно обов’яз-
ково видалити і їх, щоб не було за-
йвого випаровування. Для цього ж 
гілки потрібно весь час тримати в воді. 
Якщо через два тижні черешок листа 
легко відламується, то окулірування 
пройшла успішно, якщо міцно при-
кріплена до нирці і зморщилася - на 
жаль, щеплення не вдалася.

Кущі полуниці після плодоношен-
ня починають активно формувати 
пагони з розетками, так звані вуса. 
Якщо ви не плануєте розмножувати 
рослини, то пагони слід регулярно 
видаляти. Якщо ж, навпаки, хочете 
розвести вподобаний сорт, то пагони з 
розетками краще рівномірно розподі-
лити по поверхні грядки і, крім того, 
залишати на одному пагоні не більше 
2-3 розеток, а решта обрізати. У цьому 
випадку молоді рослини отримають 
більше поживних речовин і добре під-
готуються до зими.

У плодоносних яблунь і груш спо-
стерігається друга хвиля опадання 

зав’язей. Це нормальне явище. Так де-
рева залишають оптимальну кількість 
плодів, які вони можуть сформувати. 
Щоб допомогти рослинам, регулярно 
самі видаляйте зав’язі, пошкоджені 
шкідниками або хворобами, а також 
занадто дрібні або потворної форми.

При зборі ягід спорички, агрусу або 
малини переспілі плоди часто обси-
паються. Щоб зберегти весь урожай 
без втрат, під гілку, з якої ви збираєте, 
підставте перевернутий розкриту па-
расольку - обсипаються ягоди будуть 
падати не на землю, а в тканинну чашу 
парасольки.

Місячний календар садівника і го-
родника з 21 липня по 9 серпня

Основні завдання місяця - підтрим-
ка квіткової розкоші саду. А значить, 
необхідно проводити полив, піджив-
лення, захист від хвороб і шкідників 
і ще деякі спеціальні заходи. Полив в 
деяких випадках доведеться проводи-
ти майже щодня, якщо встановилася 
спека і мало опадів. Квітучих рослин 
потрібно волога, так як вони витрача-
ють її у великих кількостях. А ось якщо 
стоїть прохолодна погода, полив кра-
ще скоротити, інакше можуть виник-
нути грибні та бактеріальні інфекції. 
Хвороби краще попередити, ніж бо-
ротися з ними, тому продовжуйте об-
робку квітників легкими фунгіцидами 
в профілактичних цілях.

Дякуємо порталу:
 https://ulyublena.com.


