Громада нашого життя
Всі мрії та справи – це кроки в майбутнє
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Шановні читачі!
Ви тримаєте в руках перший випуск часопису «Громада
нашого життя». На шпальтах інформаційного видання –
цікаві події та важливі рішення, що впливають на багатогранне життя та успішний
розвиток рідної громади.
Отже, ми разом із вами
розпочинаємо своєрідний літопис Слобожанської ОТГ.
Творімо разом сьогодення й
майбутнє!

часопис слобожанської територіальної громади

Шановні жителі слобожанської об’єднаної територіальної громади –
селища слобожанське та села степове!
від усієї душі вітаю вас із великим і світлим днем христового воскресіння!
Великдень – воістину особливий для нас день. Незгасиме світло Христової науки й віри понад тисячу
років освітлює нашому народові дорогу правди, добра й любові. Воно зміцнює нас духовно, збагачує інтелектуально, наповнює наші серця почуттям радісної благодаті та очищення.
Це свято спонукає кожного з нас ще раз замислитися над вічними цінностями християнської моралі, дає
нам добру нагоду наповнити свої серця любов’ю й добротою. З настанням Пасхальних днів пробуджується не тільки земля, а й усі людські надії й сподівання на добру долю.
Свято Великодня нагадує нам про те, що кожна людина народжується для великих справ і творіння. Хай
цей день принесе в вашу оселю мир і злагоду, благополуччя й упевненість у краще майбутнє. Нехай воля Господня надихає всіх нас на праведні справи, закликає до милосердя, додає натхнення й сил в ім’я розквіту нашої спільної домівки – Слобожанської об’єднаної територіальної громади та всієї України. Христос Воскрес!
іван каміНський, Слобожанський селищний голова, та депутатський корпус.

ці листи, написані у зв’язку з соціальною напругою в нашій громаді через необґрунтовані звинувачення на адресу слобожанців з боку мера Дніпра,
направлені адресатам. відповіді на них будуть обов’язково надруковані в часописі та на сайті слобожанської селищної ради: http://slobozhanska.gromada.site/
колективНе Депутатське зверНеННя
на адресу прем’єр-міністра україни володимира Гройсмана
Депутатський корпус Слобожанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області звертається до Вас за сприянням у вирішенні ситуації, що склалася
через непоодинокі заяви в ЗМІ та дії посадових осіб Дніпровської міської ради, які призводять до соціальної напруги в громаді.
Слобожанська селищна та Степова сільська ради першими на Дніпропетровщині підтримали реформу децентралізації, об’єднавшись в ОТГ в серпні 2015 року. За два з половиною роки ми досягли вагомих результатів розвитку громади відповідно до Стратегічного плану, згідно з яким реалізуються основні його завдання. Президент України Петро
Порошенко відкривав наш дошкільний навчальний заклад «Дивосвіт», збудований без
жодної копійки державних коштів, та назвав його «символом децентралізації в Україні».
Успіхами процесу децентралізації ми відкрито, щедро та постійно ділимося з усіма об’єднаними громадами та громадами, які на даний час ще не визначилися щодо своєї участі в
реформі децентралізації. За роки існування ОТГ, нас відвідали щонайменше 200 делегацій з
усієї України, щоб перейняти передовий досвід децентралізації та ознайомитися з кращими
практиками місцевого самоврядування. Близько 30 іноземних делегацій, представників міжнародних фондів та програм допомагають нашій громаді стати на демократичний шлях розвитку, бачать наші успіхи, й відзначають їх у своїх звітах, даючи оцінку реформі в Україні.
Слід додати, що в рамках добросусідства, в кінці 2017 року селищна рада прийняла
рішення про приєднання до нашої об’єднаної громади ще однієї депресивної сільської
ради Дніпровського району.
Відчуваючи відповідальність за нашу Слобожанську об’єднану територіальну громаду, за тих, хто повірив в реформу децентралізації, депутатський корпус Слобожанської
селищної ради та активна громадськість глибоко стурбовані втручанням міського голови
м. Дніпра Бориса Філатова у процес життєдіяльності нашої громади, а саме: бажання
приєднання нашої громади до міста Дніпро, без урахування думки жителів об’єднаної
територіальної громади; безапеляційні та неправдиві заяви в ЗМІ, соціальних мережах;
протиставлення жителів Слобожанського та Дніпра, сіяння роздору та протистояння;
збурення населення «міфічними» боргами Слобожанської селищної ради; відкриті образливі висловлювання на адресу всіх слобожанців; фактична зміна (без попередження)
традиційних зручних маршрутних перевезень, які здійснюють транспортне сполучення
нашого селища з обласним центром – м. Дніпро; застосування засобів тиску та шантажу
через можливість ручного управління частиною інженерних мереж тепло-, водопостачання та каналізації, які обслуговують нагальні потреби наших громадян.
Довідково: історично склалося, що інженерну інфраструктуру селища, яку будувала
держава, приєднано до мереж спеціалізованих підприємств – суб’єктів природних монополій із водозабезпечення та теплопостачання м. Дніпра. При цьому, надання всіх цих
послуг жителям смт Слобожанського здійснюють комунальні підприємства м. Дніпра за
індивідуальними договорами і тарифами, затвердженими НКРЕКП.
Прагнення міського голови приєднати Слобожанську ОТГ до міста рівнозначне ліквідації успішної громади та продиктоване прагненням отримати в своє розпорядження її
бюджет та земельні ресурси, всупереч політиці Президента України та Уряду щодо підтримки реформи децентралізації. На наш погляд, такі дії міського голови Бориса Філатова ведуть до підриву авторитету та наростання недовіри до влади. Негативний приклад
тиску на нашу громаду, який вже став предметом обговорення в Україні, ставить під
загрозу успіх подальших кроків реформи децентралізації.
Ми поважаємо та підтримуємо бажання своїх виборців, переважна більшість яких категорично проти приєднання до міста Дніпро. Громада має право на відстоювання свого вибору.
Ми за добросусідські відносини, взаємоповагу та співробітництво на договірних засадах.
Депутатський корпус заявляє, що наша позиція є виваженою та направлена на здійснення подальших кроків у правовому полі, хоча рішуче налаштовані жителі Слобожанської ОТГ звертаються до своїх депутатів та селищної ради з пропозицією про організацію мітингів – протестів, пікетування будівлі Дніпровської міської ради, блокування
автомагістралей у відповідь на протиправні дії з боку чиновників м. Дніпра.
Ми вдячні Вам за підтримку та супровід надважливої реформи децентралізації та сподіваємося, що всі громади в нашій країні зможуть оптимізувати всі свої ресурси та стати
на шлях сталого розвитку.
Зважаючи на вище викладене, просимо врахувати рішучу позицію депутатського корпусу Слобожанської селищної ради, що висловлює думку своїх виборців, проти приєднання до міста Дніпро, та впевнені, що дана ситуація з Вашою допомогою буде вирішена
з урахуванням інтересів та повагою до думки жителів Слобожанської селищної територіальної громади. Україна єдина!
Текст звернення затверджений рішенням сесії Слобожанської селищної ради від
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лист першому віце-прем’єр-міністру україни – міністру економічного розвитку та торгівлі степану кубіву від голови ради Го «патріотичне об’єднання «оріяна» Надії таршин
Шановний Степане Івановичу, звертаюся до Вас, як голова Ради ГО
«Патріотичне об’єднання «Оріяна», учасниця Майдану, волонтер, мати
воїна-учасника бойових дій з проханням захистити нашу Слобожанську
об’єднану територіальну громаду, яка нині є однією з найуспішніших в
Україні від зазіхань на нашу територію зі сторони мера міста Дніпро –
Бориса Філатова. Вважаю, що своїми діями мер підриває довіру до однієї
з найважливіших реформ в Україні – децентралізації. На сьогодні своїми
негідними діями: образами, прямими погрозами на адресу жителів нашої
громади в соціальних мережах і на ТБ, завідомо неправдивою інформацією у друкованих виданнях, йому підпорядкованих, шантажуванням нас
про відключення Слобожанського від централізованого водопостачання,
тепла, каналізації, газу він сіє паніку серед населення, й вороже налаштовує жителів міста і селища поміж собою, які до цього десятиліттями жили
в мирі й дружбі. 26.02. цього року дійшло до абсурду він заборонив трьом
маршрутам, які з’єднують Слобожанське і м. Дніпро заїжджати на кінцеві
зупинки, які в Слобожанському, мотивуючи своє рішення, як плату за гордість, за небажання приєднуватися до міста. Сьогодні ця ситуація жителям
Слобожанського дуже нагадує війну на Сході України, де агресивний і свавільний сусід вирішив загарбати частину України, попираючи усі міжнародні закони і правила мирного співіснування.
Усі інженерні мережі на території нашого селища, включаючи і котельні,
свого часу будувалися за державні кошти і головним замовником, через
якого ці кошти виділялися на будівництво житла і інженерних комунікацій, був на той час трест «Дніпроводбуд». Згідно наказу згори на початку
2000-х років усі інженерні мережі селища були приєднані до міських: тепломереж, каналізації, водопостачання і газу. Тоді ж за наказом були передані у місто і селищні котельні. Відповідно жителі селища сплачують
усі комунальні платежі профільним комунальним підприємствам міста, як
фізичні особи. Яке пан Філатов має право відключати нас від основних
комунікацій, ми не розуміємо, у жителів селища складається враження, що
ні Конституція, ні закони для мера взагалі не існують.
Раніше ми неодноразово просили, щоб нас приєднали до міста, та приєднувати нас ніхто не хотів. Вперше про приєднання заговорили, коли місто
Дніпро почало втрачати статус міста-мільйонника, але тоді вже жителі нашого селища відповіли чітким – «Ні!» на загальних зборах, тому що наше
селище вже тоді вигідно відрізнялося від міста чистотою, охайністю й турботою про жителів, хоч і бюджет був невеликий.
Сьогодні ми найуспішніша Слобожанська об’єднана територіальна громада в Україні, яка за два останні роки розквітла на очах. У нас побудований новий дитячий садок «Дивоцвіт», у якому нині перебуває 250 дітей,
виконаний капітальний ремонт трьох шкіл, двох дитячих садків, проведені роботи із зовнішнього утеплення стін у всіх школах, дитячих садках і
житлових будинках, замінені вікна в під’їздах житлових будинків. Відремонтовані внутрішні селищні дороги і виконаний великий обсяг робіт із
сучасного благоустрою селища. Будується спортивний комплекс і розпочате будівництво 106-квартирного житлового будинку, в якому отримають
квартири воїни АТО, діти-сироти, багатодітні сім’ї, вчителі. І це не увесь
перелік добрих справ, які сьогодні є на рахунку Слобожанської громади.
Вперше за багато років жителі відчули, що при дбайливому господарюванні, коли кошти, які прийшли в громаду витрачаються з розумом, можна
жити по-людськи і ми будемо відстоювати свою об’єднану громаду, бо бачимо на власному прикладі, який результат може дати децентралізація при
вмілому господарюванні.
Членами нашої громадської організаціє є майданівці і волонтери, ми виходили на Майдан за європейські цінності і верховенство права, і сьогодні в
нелегкі часи для нашої країни ми намагаємося підставити їй своє плече там,
де найважче, тобто продовжуємо активно допомагати передовій, проводимо
уроки патріотичного виховання в учбових закладах і багато іншого. Тобто
наш Майдан продовжується і ми маємо моральне право запитати, чому так
відбувається, чому попирається право і закон мером одного з найбільших
міст в Україні. Прошу Вас від імені ГО «Патріотичне об’єднання «Оріяна»
захистити нашу громаду від свавілля мера міста Дніпро Бориса Філатова.

у ПріоритЕтності інтЕрЕсів ГроМади наша Правда

Децентралізація – це DOBRE

Пані Марі Йованович була дуже вражена побаченими досягненнями, а також спілкуванням із молоддю, учнями школи,
вона зазначила: «Спільними зусиллями в вашій громаді зроблено в умовах реформи вже дуже багато, і я відчуваю надзвичайну позитивну енергетику, з якою втілюються в життя проекти з метою забезпечення сталого підвищення рівня
життя простих людей».

Надзвичайний та Повноважний посол США в Україні пані Марі Йованович здійснила перший візит в об’єднану територіальну громаду в Україні – Слобожанську
ОТГ, щоб на власні очі побачити результати реформи децентралізації. Разом із високою гостею прибула делегація представників USAID та Програми DOBRE.
Слобожанська ОТГ була обрана не випадково. Адже саме наша громада є лідером
децентралізації та своїм досвідом роботи надихає інші громади України ставати на
шлях змін.
Слобожанський селищний голова Іван Камінський зустрів високих гостей та поділився позитивними зрушеннями, здобутками та успіхами, які стали можливими в
умовах реформи децентралізації.
Члени делегації взяли участь у заході з нагоди відкриття молодіжної радіостанції на
базі освітнього закладу – навчально-виховного комплексу № 1 «Слобожанська
загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів –
Центр позашкільної освіти Слобожанської селищної ради».
Молодіжна радіостанція – це проект місцевого молодіжного співтовариства, який підтримується USAID через DOBRE в рамках компоненту молодіжної програми
DOBRE.

Гість
із Німеччини побував у «Берізці»
З робочим візитом Слобожанську громаду відвідав провідний фахівець програми

Служби старших експертів в Європі – Ханс-Георг Штайфферт (Німеччина). Гість ознайомився зі змістом освітньої діяльності та матеріальною базою закладу дошкільної освіти № 2 «Берізка».
Ханс-Георг Штайфферт відзначив високий рівень професіоналізму колективу й наголосив, що він побував у дошкільному навчальному закладі майбутнього, рівного
якому в Німеччині немає. Особливо гостя вразив творчий підхід та натхнення колективу навчального закладу у справі виховання дітей, а також матеріально-технічне
забезпечення, яке відповідає всім вимогам сучасності.
Того ж дня в приміщенні Слобожанської селищної ради відбулась зустріч пана
Ханса-Георга Штайфферта з очільниками громади, керівниками закладів освіти. В
ході жвавого й актуалізованого спілкування були обговорені питання організації освітнього процесу в Німеччині та Україні, пріоритетів та проблем сучасної шкільної
освіти, мотивування дитини до набуття сучасних компетентностей.

Шевченкове слово живе у віках

Наша дума,
наша пісня
Не вмре, не загине...
От де, люде,
наша слава,
Слава України!
Без золота,
без каменю,
Без хитрої мови,
А голосна
та правдива,
Як Господа слово.
Не кожна школа в Україні може похвалитися тим, що на її подвір’ї височить погруддя Великого
Кобзаря українського народу Тараса Шевченка. У Слобожанському НВК №1 з нагоди 204 річниці з
дня народження славного сина неньки-України відбувся мітинг та покладання квітів до підніжжя
пам’ятного знаку, а в Слобожанській ЗОШ №2 – конкурс декламаторів віршів поета. Свої щирі слова пошани до Тараса Шевченка висловили школярі: «204 весна вже ступає на українську землю від
дня народження всесвітньовідомого Кобзаря. Ми звертаємось сьогодні думками й душею до безсмертних його рядків, що стали для нас заповітною думою. Тож нехай вогонь душі Тараса Шевченка запалить у серцях патріотів рідної землі іскру віри, надії, любові до рідного краю, свого народу».

Дослідження якості життя в УСлобожанській
громаді
рамках програми DOBRE Фонд Розвитку

Місцевої демократії за погодженням з Global
Communites має намір провести в Слобожанській ОТГ дослідження умов життя та якості
громадських послуг.
Програма DOBRE спрямовує технічну та фінансову допомогу на місцевий рівень, зокрема,
навчаючи краще управляти ресурсами, стимулювати місцеву економіку та підвищувати залученість громадян.
Експерт програми DOBRE проінформував
присутніх про надання громаді підтримки та
покриття витрат на проведення дослідження та
подальший контроль його реалізації відповідно
до отриманих результатів.
Адреси для майже 400 анкет будуть вибрані
випадково. Аналіз їх покаже, які саме важливі питання найбільше турбують людей. Визначивши нагальні питання, легше буде скоригувати дії, щоб досягти позитивного результату в їх вирішенні.
«Україна пройде І етап реформи – об’єднання громад, і за ним послідує ІІ етап – удосконалення
послуг, які будуть надаватись людям. Бо головний результат реформи децентралізації має бути – максимально комфортне життя людей, їх активна участь у житті громади. Для цього буде введене електронне врядування та електронний документообіг, а також інші заходи, про які ми будемо говорити на
наступних зустрічах, – наголосили експерти, які презентували це дослідження».

Подаруємо Владу життя

Ми – громада, якій не доводиться чекати на допомогу ззовні. Наш девіз: «Чим я можу принести
користь людям». Керуючись таким благородним
принципом, ми врятували здоров’я та життя вже
багатьом людям, і така небайдужість дійсно викликає захоплення.
Сьогодні наша підтримка та грошова допомога
на лікування необхідні Владиславу Соколову, учневі 9-го класу Слобожанського НВК №-1.
Діагноз: крупноклітинна анапластична лімфома,
гістіоцитарний варіант.
Карта ПриватБанку – 5168757343543387, гривня,
мама – Наталя Соколенко.
Світлі очі Владислава дивляться на нас із надією.
Нехай вони неодмінно засяють щастям!

Дивосвіт вражає гостей

У дошкільному навчальному закладі «Дивосвіт» зустрічали
делегацію учасників Всеукраїнської наради керівників органів управління освітою обласних, Київської МДА та ректорів
обласних, Київського міського інститутів післядипломної педагогічної освіти. Очолив візит особисто заступник Міністра
освіти і науки Павло Хобзей.

думка людей Про роботу комунальних служб

Наталія Осипова, приватний підприємець:
«Вранці по дорозі в дитсадок, побачили з дитиною снігоприбиральну машину, яка
чистила тротуари, і я з гордістю сказала: «Бачиш, поки ми ще бачили сни, люди почали
працювати, щоб ми з тобою не падали в сніг по пояс. Спасибі велике за працю».
Марія Чумасова, жителька селища:
«Наші комунальні служби, як завжди, на висоті. Уявіть, начальник відділу ЖКГ Слобожанської селищної ради сам сів за кермо, щоб нам усім було зранку зручно дістатися до
роботи, дитсадка, школи! Ви собі можете уявити таке в іншій громаді? Мабуть, що ні».
Слобожанська територіальна громада Дніпровського району Дніпропетровської області.
Адреса: вул. Василя Сухомлинського, 56 б, смт Слобожанське; тел. (056)719-91-52.
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