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Навчальні поїздки по Україні та країнах ЄС пропонує вчи-
телям з малих містечок та об’єднаних громад нова ініціатива 
Європейського Союзу House of Europe («Дім Європи»). 

Ініціатива з бюджетом у 12,2 мільйона євро буде дія-
ти для України протягом трьох років.

Найближча програма - тижневий навчальний тур до 
Словаччини; провідна тема — децентралізація освіти. Гру-
па з 7 людей отримає компенсацію дорожніх витрат, вит-
рат на проживання і добові, щоб відвідати вибрані освітні  
інституції (зокрема, Міністерство освіти, дослідницькі закла-
ди та школи) та вивчити досвід своїх словацьких колег.

Директорів шкіл та провідних фахівців у галузі по-
чаткової освіти з об’єднаних громад запрошують також 
до навчальної подорожі до Фінляндії. 

Кінцевий термін подання заявок на сайті ініціативи 
https://houseofeurope.org.ua/ - 17 січня 2020 року, 15.00 
за київським часом.

ВчителіВ сільських 
шкіл запрошують до 
наВчальних подорожей  
у Єс

Тендер на облаштування 11 шкіл І-ІІІ ступенів висо-
кошвидкісним інтернетом проводить  управління ос-
віти військово-цивільної адміністрації Торецька.

Згідно з тендерною документацією, в школах, де 
менше 100 учнів, має бути цілодобовий і безлімітний 
інтернет швидкістю 30 Мбіт/с. А в закладах, де понад 
100 учнів — не менше 100 Мбіт/с. 

Швидкісний інтернет з’явиться у шести закладах 
освіти прифронтового Торецька, а також у школах 
селищ Північне, Залізне, Новгородське, Щербинівка.

Інтернет в цих школах є і зараз, однак він поганий 
і користуватися ним школярі не можуть.

Проєкт оцінили в 840 тисяч гривень. Оскільки він 
реалізується в рамках державної програми із забез-
печення закладів освіти високошвидкісним інтерне-
том, то фінансується з держбюджету. 

В 11 школах  
поблизу лінії 
розмежуВання з’яВиться 
шВидкісний інтернет

МУЗЕЙ, ЩО ОБ’ЄДНУЄ
Всім знайомим, які їдуть до 
Краматорська, я обов’язково раджу 
відвідати Донецький обласний 
краєзнавчий музей, бажано – разом 
з дітьми. Чому? Тому що  заклад, 
відроджений «з нуля» після втрати 
експонатів, традиційних музейних 
фондів, співробітників і навіть власного 
приміщення  сьогодні став одним з 
найсучасніших музеїв країни. 

Донецький обласний краєзнавчий музей пере-
реєстрували у Краматорську 2016 року. Фонди, 
наукові розробки, більшість співробітників за-

лишилися в окупованому Донецьку. Питаю у викону-
вачки обов’язків директорки музею Катерини Філо-
нової, як це – вивести у топ музей без експонатів.

- Коли у ХХ столітті створювалася більшість тра-
диційних музеїв, усе робилося навколо експонатів, - 
розповідає Катерина. - Зараз ми змінюємо ці підходи. 
Музей має стати насамперед культурним хабом, який 
об’єднує громаду. При цьому продовжуємо, звісно, 
збирати і зберігати матеріальні речі.

На прохання музейників поділитися старожитностя-
ми першими відгукнулися жителі Краматорська, потім 
підтягнулися люди з інших місць регіону. Зараз у музеї 
назбирали цілу колекцію прядок кінця ХІХ-початку ХХ 
століття, планують створити тематичну виставку. 

Постійною є археологічна виставка «Людина у про-
сторі степу», що об’єднує різні формати; тут і горщики, 
яким по чотири тисячі років, і планшети з відео, і посте-
ри з інформацією про те, що відбувалося на наших зем-
лях, коли змінювалися різні епохи. Виставка облашто-
вана за гроші, над залученням яких 10 співробітникам 
довелося ретельно попрацювати -  2018 року Донець-
кий обласний краєзнавчий музей став єдиним держав-
ним закладом України, що виграв грант на півмільйона 
гривень від Українського культурного фонду. 

Одна з останніх виставок – «На зламі» - зібрала іс-
торії свідків сучасної війни, тих, хто пережив окупацію, 
втратив близьких, на власні очі бачив бойові дії, став 
жертвою злочинів агресора і був змушений покинути 
домівку. А нещодавно у музеї розпочали роботу над 
ще двома великими проєктами – висвітленням історій 
про репресії та антирадянський рух у регіоні. В.о. ди-
ректорки музею каже, що усвідомлення тих процесів 
допоможе нам краще розуміти нинішню ситуацію: 

- Ми здивуємо багатьох, хто досі вважає, що антира-
дянського руху на Донеччині не було, що він відбував-
ся лише у західних регіонах України. Проте і тут завж-
ди боролися, тут були такі люди, як Олекса Тихий, які 
поклали життя у цій боротьбі. На виставці ми покажемо 
багато особистостей, які не мовчали. Ми вже маємо си-
ньо-жовтий  прапор, який 1991 року підняли над Друж-
ківкою, зараз збираємо інші експонати.

Ще одна цікавезна виставка незабаром з’явиться 
через залучення іноземних архівів. Нещодавно від 
директорки архіву графства Гламорган С’юзен Ед-
вардс (Британія) музей отримав майже 900 фото, які 
розкривають маловідомі сторінки індустріалізації До-
нецького регіону європейськими інвесторами понад 
сто років тому. 

Руйнувати стереотипи про Донбас як «дике поле» 
допомагають колеги з інших музеїв України. Виставка 
«Одяг, люди і мистецтво», привезена з Івано-Франків-
щини, зібрала стільки небайдужих до коралів, жупанів, 
крайок та вишиванок, що надихнула на створення влас-
ної виставки одягу, притаманного саме Донеччині. 

Певний візерунок нейрон-
них зв’язків повторюєть-
ся у людей з так званими 

позитивними характеристиками 
— від хорошої пам’яті і багатого 
словникового запасу до високої 
задоволеності життям. Нейронні 
мережі в них більш великі, ніж у 
людей з «негативними» якостями 
— від шкідливих звичок до агре-
сивності.

Тож, виявляється, поліпшити 
ставлення до свого життя можна за 
рахунок отриманих знань. А якщо 

визнати той факт, що ніколи знан-
ня не були такими доступними, як 
зараз, то виходить, що треба лише 
захотіти вчитися. Аби стати багат-
ше як не на гроші, то на корисні 
емоції.

У передостанньому цього року 
числі «ГРОМАДИ Схід» є і про 
навчання, і про гроші, а позитив-
ні емоції ми доклали за замовчу-
ванням. Є й ще одна корисність 
– у нашого проєкту з’явився сайт 
за адресою https://gromadaskhid.
com.ua/. Тепер навіть ті прифрон-

тові села, що не мають інтернету, 
будуть в інтернеті завдяки нашим 
репортажам. Плюс маємо ще один 
канал комунікацій з читачами – у 
розділі «Контакти» є форма зво-
ротного зв’язку. Надсилайте нам 
свої запитання, побажання і но-
вини про життя у своїх громадах. 
Отримуйте нові знання у медіа-
школі для наших кореспондентів 
та додатковий заробіток за свою 
роботу. 

Разом ми зможемо більше! 
Редакція газети/Громада

Будь-яке навчання – це створення нових нейронних мереж, що активують роботу 
нашого мозку. Коли вчені вивчають ці мережі, вони бачать дивні візерунки з 
пов’язаних нейронів,  кількість яких в мозку людини оцінюють у квадрильйон.

ІСТОРІЯ

(Закінчення на стор.5)

Вчитися
НОВОМУ

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада
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відсутності у нас культури споживання 
психологічних послуг «ГРОМАДА Схід» 
вже писала.

ГРОШІ НА РОЗВИТОК
Жодних змін не відбуватиметься без 

грошей, і ніби гроші наразі є. Ба більше, 
сільські вчителі Донеччини одноголосно 
визначають, що стільки фінансування, 
як в останні два роки, до шкіл ніколи не 
потрапляло. Перші класи шкіл України 
вже облаштовані за попередніми освіт-
німи бюджетами. Тож можна розрахову-
вати, що закладені на 2020 рік понад 145 
млрд грн (на 12%  більше минулорічно-
го показника бюджету на освіту) підуть 
саме на розвиток старших класів. 

Вперше вводиться щорічна грошова 
підтримка в розмірі 21 тис грн для моло-
дих вчителів (зі стажем до 10 років) – аби 
стимулювати молодь вчитися на педа-
гогів і працювати, зокрема, у сільських 
школах.

Окремий бюджет у 3,5 млрд грн запла-
нований на програму «Спроможна школа 
для кращих результатів», також вперше. 
Програма «Нова Українська школа» буде 
фінансуватися майже в тих обсягах, що й 
раніше – близько 1,4 млрд грн.

Ще 259 млн грн заплановано на роз-
виток навчально-практичних центрів 
профтехосвіти. Щоправда, Донецька об-
ласть не потрапила до пілотного проекту 
з реформи профтехосвіти і у цій галузі 
суттєвих змін найближчим часом нам не 
світить. На жаль. Але це вже зовсім інша 
історія…

Назар НОВАК/Громада

ПРОБЛЕМА

Минулого року Україна вперше 
взяла участь в оцінюванні гра-
мотності 15-річних підлітків у та-

ких предметних напрямах, як читання, 
математика та природничо-наукові дис-
ципліни – саме їх досліджує PISA у 78 
країнах.

В Україні тести PISA пройшли майже 6 
тисяч учнів у 250 закладах освіти. 

ХТО ПОРАХУє КІЛЬКІСТЬ ТОНН 
ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ?
Виявилося, що за рівнем вміння чита-

ти українські школярі займають 36-ту 
позицію, за рівнем володіння природ-
ничими науками – 38-у, а їхні знання з 
математики оцінили як гідні лише 41-го 
місця у рейтингу.

Такі показники зумовлені тим, що 
36% старшокласників не мають базових 
знань з математики,  26% не досягли ба-
зового рівня читання, а 26,4% не отрима-
ли базової уяви про природничі науки.

Міністр освіти і науки України Ганна 
Новосад оцінила ці результати як «непо-
гані» і зауважила, що їх доцільно порів-
нювати не з усіма країнами, а, в першу 
чергу, з референтними для України. На її 
думку, це Білорусь, Грузія, Естонія, Поль-
ща, Молдова, Словаччина, Угорщина. І 
якщо Естонія просунулася до недосяж-
них вершин і увійшла до п’ятірки лідерів 
рейтингу (випередивши навіть Фінлян-
дію, яка кілька років тому вважалася 
зразковою у сенсі ефективної шкільної 
освіти), то Молдову та Словаччину нам 
все ж таки вдалося випередити.

До речі, на перших сходинках наразі 
знаходяться провінції Китаю, на останній 
– Албанія. І якщо від аутсайдера нас від-
діляє лише 50 балів, то від лідера – аж 
100.

Тож, якщо не зробити висновків і не 
пришвидшити реформи, наші шанси збу-
дувати економіку країни другого світу 
стануть взагалі примарними. Як зловтіш-
но кажуть просунуті науковці, яких довгі 
роки усували від впливу на суспільство 
та фінансування, «від проблеми пошуку 
кваліфікованих токарів ми акуратно пе-
рейдемо до пошуку тих, хто правильно 
порахує кількість тонн гуманітарної до-
помоги від ООН».

Очевидно, що «славетна» радянська 
система середньої освіти із зубрінням 
параграфів і «домашками» разом з усіма 
косметичними змінами, впровадженими 
під час незалежності - не працює, а вті-
лення програми Нової української шко-
ли у початкових класах ще не встигло, 
звісно, призвести до  відчутного поліп-
шення рівня старшокласників.

Втім, одне зворушення є: згідно з да-
ними рейтингу PISA, в Україні школярі 
почуваються більш задоволеними жит-
тям, ніж їхні однолітки у пострадянських 
країнах. Тож це, мабуть, гарна новина –  
діти визнають, що у школах поменшало 
притаманної радянській системі агресії, 
спрямованої на учнів.

ОСВІТНІй МАРАфОН ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ 
ЗІ СХОДУ – ЗАРАДИ ДІТЕй-ЛЮДЕй
Саме під час оприлюднення рейтингів 

PISA, на початку грудня, у Києві відбува-
лася конференція-інтенсив для освітян 
Донецької та Луганської областей. Дієві 
рецепти, які б допомогти розвиватися 
українській освіті, протягом п’яти днів 
відшукували близько 180 педагогів з 
60 шкіл Сходу. Донеччину представля-
ли вчителі Маріуполя, Краматорська, 
Дружківки, Покровська, Красногорівки, 
Авдіївки, Волновахи, Слов’янська, Доб-
ропілля, Великої Новосілки, Бахмута, 
Вугледара, Селидового, Костянтинівки, 
Новогродівки, Торецька та районних 
шкіл.

До наступного модуля Освітнього ма-
рафону будуть запрошені ті групи учас-
ників, які підготують найкращі концепції 
стратегії розвитку свого навчального 
закладу. Цьому їх вчили видатні осві-
тяни України, а на втілення ідей Нової 
української школи мотивували відомі 
митці. 

- Те, чим займається вчитель - це 
місіонерство, волонтерство, і одразу 
цієї роботи не побачиш, - зазначила під 
час однієї з сесій акторка та громадська 

СЕРЕДНЯ ОСВІТА
Міжнародна програма дослідження якості освіти PISA (The Programme for International 
Student Assessment) оприлюднила результати, за якими рівень середньої освіти в 
Україні можна оцінити як «ну дууже посередній».

діячка Римма Зюбіна. - Але те, що вчи-
тель «вкладає» в голову молодої люди-
ни – дасть результат  завтра. Вчитель 
як лікар: якщо він хоча б один день не 
дізнається, що в світі нового, то втра-
тить відчуття пульсу життя. Дуже хочу, 
щоб в нашій країні росло покоління ді-
тей-людей, а не дітей-рабів, щоб діти не 
боялися висловлювати свої думки, були 
вільними.

Як розповів організатор марафону, 
очільник Фундації соціальних іннова-
цій «З країни в Україну» Денис Бло-
щинський, ідея працювати з вчителями 
з’явилася після того, як залучені до ос-
вітніх програм підлітки поставили питан-
ня: «Скажіть, як нам тепер повертатися 
до школи після того, як ми навчилися 
бачити ширшу картину світу, дивитися 
по-іншому на свій розвиток і на себе, як 
на особистість?».

- Ті з них, що вже пройшли систему 
шкільної освіти, відчули, що «втрачають 
себе» - особистісну оригінальність, кре-
ативність, дитячість. Це ілюстрація того, 
як працює система освіти сьогодні. Про 
це зараз говорить весь світ, проблема 
не є суто українською. Ми зрозуміли, що 
змінити підлітків без співпраці з вчите-
лями та їхніми батьками ми не зможемо, 
- каже Блощинський.

Оприлюднення результатів PISA 
змусило також задуматися про те, яким 
саме навичкам наших дітей треба нав-
чати у школі. Адже PISA не перевіряє, 
чи засвоїли учні певні формули, а оці-
нює, наскільки вони здатні використо-
вувати їх в реальному житті - розраху-
вати площу горища у домі, обсяг ліків 
чи вартість скейтборду. Отут і вияви-
лося, що більшість українських учнів 
не здатні застосовувати свої знання 
для розв’язання життєвих проблем. А 
саме ця здатність є запорукою успіш-
ної самореалізації особистості після 
школи.

ЗЕЛЕНА РУЧКА ТА СІЛЬСЬКА ШКОЛА
Ще один висновок з рейтингу PISA 

стосується якості сільської освіти: учні у 
селах відстають від однолітків з великих 
міст України на 2,5 роки навчання. Вчи-
телі невеликих міст та сіл Донеччини, 
присутні на Освітньому марафоні, по-
ставилися до таких даних дещо критич-
но. За їхніми словами, із втіленням при-
нципів Нової української школи, появою 
у сільських закладах освіти сучасного 
навчального обладнання розрив суттє-
во нівелюється.

З тих проблем, що освітяни при-
фронтових шкіл вважають актуальни-

ми, найбільша – кадрова. За словами 
директорки авдіївської ЗОШ №6 Вік-
торії Шляхової, її колеги – здебільшо-
го пенсійного віку, і зміни сприймають 
вкрай важко. Про це розповідали й 
інші педагоги: вчителі, 90% з яких 
вийшли з радянської системи, не мо-
жуть звикнути до безбальної системи, 
використання зеленої ручки замість 
червоної під час перевірки учнівсь-
ких вправ, відсутність домашнього за-
вдання тощо. 

Адже що таке зелений колір  вчитель-
ських приміток? Він означає, що вчитель 
визначає та схвалює успіхи першачка, 
а не просто виправляє помилки. Тим 
самим заохочує його удосконалювати 
та примножувати власні досягнення за-
мість того, щоб пригнічувати самооцінку 
негативно забарвленим червоним. І це 
дійсно іспит для педагогів, які звикли 
«об’єктивно» оцінювати, а не надихати. 
Але ж всі діти різні, і не завжди можна 
оцінювати їх однаково і порівнювати з 
іншими. Набагато важливіше мотиву-
вати їх можливістю перевершити самих 
себе вчорашніх.

Зміни не завжди сприймають і бать-
ки. Деякі просто вимагають він вчителів 
бути максимально строгими і карати ді-
тей за помилки. А деякі, на жаль, у скрут-
них обставинах зламалися і до дітей їм 
просто байдуже. І все це також впливає 
на педагогів, бо серце за дітей болить, а 
нічого не вдієш: такі батьки ніколи не по-
годяться хоча б піти до психолога, щоб 
відновити контакт з дитиною та допомог-
ти їй дорослішати. Втім, про проблему 

середня

Віктор ГРОМОВИй, спікер марафону, 
заслужений вчитель України, шеф-
редактор порталу «Освітня політика», 
співробітник Навчально-методичного 
центру з питань якості освіти:
- Подивіться на сільські школи навко-
ло Києва. Ось взяти Хотівську школу 
у Києво-Святошинському районі - я 
не думаю, що там результати оціню-
вання будуть гіршими, ніж у Києві. Там 
результати будуть супер, бо такий со-
ціум. Чи я працював у Кіровоградсько-
му районі, там розташована дослідна 
станція, дві третини мого класу у Со-
зонівській школі складали діти науко-

вих співробітників, і нічим не гірші були результати, ніж у дітей в містах. 
Тож проблема сільської школи не в учнях чи вчителях, а в соціумі. Треба роз-
вивати соціально-економічно сільські громади, створювати робочі місця, за-
охочувати людей до зростання. Чим благополучніша та освіченіша сім’я, яка 
може сприяти учневі, тим кращі досягнення дитини. 
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ЧИМ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ  
СІЛЬСЬКІ ТА МІСЬКІ 
ШКОЛИ ДОНЕЧЧИНИ? 

Ольга КОЗАЧЕНКО, директорка 
Іванівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  
Бахмутської районної ради: 

- Наша школа повністю укомплек-
тована вчителями-спеціалістами. Вони 
приїздять з Бахмута шкільним автобу-
сом, і такого немає, щоб один вчитель 
викладав декілька дисциплін. Але є 
проблема з мотивацією батьків: у нас 
половина дітей пільгової категорії, 37%  
– багатодітні, батьки пропадають з 
ранку до ночі на роботі, намагаючись 
заробити. Діти цілий день самі. Шко-
ла не здатна аж  настільки мотивува-
ти навчатися, якщо дитина не бачить 
підтримки з боку батьків. Діти у таких 
сім’ях не харчуються належним чином, 
батьки несвоєчасно звертаються по 
медичну допомогу тощо. Більше 40 зі 
180 учнів нашого закладу перебувають 
на диспансерному обліку, вони хронічно 
хворіють, і це також негативно позна-
чається на їхньому навчанні.

Тетяна БІКєєВА-ЛАКєРБАЯ,  
директорка Костянтинопільської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоновосіл-
ківської районної ради:  

- У нас в селі багато сімей, де діти 
залучені до роботи з овочівництва, і 
вже отримують на руки власні гроші. У 
них немає прагнення вчитися, школа їм 
не цікава – навіщо витрачати там час, 
якщо вони бачать свою перспективу у 
заробітку вже ось прямо зараз? Мож-
ливо, якщо б впровадили правило, що 
до наступного класу не переводять без 
досягнення певного рівня знань, то тоді 
діти були б вмотивовані навчатися, а не 
сидіти в одному класі по три роки.

Школа у селищі Дружба То-
рецької міськради дивує 
ще зовні. Фасад прикрашає 

яскравий стінопис, а лавка біля входу 
облаштована сонячними панелями та 
USB-портами для підзарядки гаджетів. 
На задньому дворі - стоянка для вело-
сипедів, розфарбована графіті. 

У холі в очікуванні дітей батьки на 
м’яких диванах дивляться телевізор. А 
тим часом директор ЗОЖ №7 Олексій 
Головатий, попри те, що на гостей не 
чекав, радо погоджується провести 
для нас екскурсію.

Школу у Дружбі відвідує 180 учнів. 
Цьогоріч за парти вперше сіли 22 ди-
тини. Простір для них створений за 
стандартами Нової Української Школи 
– нові меблі, сучасне устаткування. 

Затишно і у другому класі. Крило по-
чаткової школи оформлене в екологіч-
ному стилі. Заклад з природничим ухи-
лом, тож дітям змалечку прищеплюють 
любов до природи. Школярик Віталік 
демонструє нам картонні бокси для роз-
дільного збору сміття.  Другий клас зай-
мається ще й дослідницькою діяльністю, 
діти садять город і доглядають за ним. В 
школі є власна теплиця, вона розташо-
вана у внутрішньому дворі, щоправда, 
узимку нею не користуються.  

У шкільній «відкритій» бібліотеці 
книжками з полиць можна користува-
тися вільно, навіть брати додому. 

- Ми дітей вже привчили, що є не 
тільки гаджети. Така читацька зала 
дозволяє більш популяризувати книгу, 
знайомити із сучасними письменника-
ми. Коли у селищі перебої з електри-
кою (а таке трапляється дуже часто), 
діти залюбки займають себе читанням, 
- каже директор.

Ще кілька штрихів до портрету сіль-
ської школи. З капітальним ремонтом 
санвузлів  допомогла німецька компанія 
«Арче Нова», яка також побудувала 
свердловину, що цілодобово забезпе-
чує навчальний заклад водою. Відре-
монтований актовий зал, де проводять-
ся не лише шкільні заходи, а й селищні. 
У кожного вчителя на робочому столі 
комп’ютер. З цим допомогли київські 
волонтери ГО «Є+». Завдяки їм 100 учнів 
школи влітку побували на Закарпатті. 

Загалом педагоги і учні залучили 
до розвитку школи понад 50 проєктів 

різного рівня. Це і простір для психоло-
гічного розвантаження, де діти  грають 
у настільні ігри,  дивляться повчальне 
відео, малюють на кінетичному піску. І 
віртуальна лабораторія, що дає змогу 
старшокласникам поглиблено вивчати 
фізику, хімію та біологію. 

Як каже Олексій Головатий, 3D-тех-
нології роблять природничі науки більш 
цікавими і зрозумілими. Воно й не див-
но, але ж чи всі школи в Україні можуть 
похвалитися тим, що можуть показувати 
учням зображення будь-якого органу 
людини у розрізі?

Гордість школи – це радіо «Кулл 

Скул». Щоранку під нього школярі роб-
лять руханку, вправи до неї пропону-
ють діджеї. Як і на кожній радіостанції, 
тут є своя сітка мовлення - для щоден-
ної трансляції та святкових дат. Якщо в 
когось зі школярів день народження, 
він щоперерви може отримувати вітан-
ня від друзів та однокласників. 

За словами керівниці шкільного са-
моврядування Ганни Старикової, радіо 
з’явилося за допомогою грантодавців і 
дуже швидко стало популярним:

- Є вже постійні радіоведучі, які 
готують і проводять ефіри – це 
дев’ятикласниці Валерія Дубровська 
і Марія Кіосєва. Дівчата розповідають 
про свята, які існують в різних краї-
нах та інші цікаві факти. Зараз готуємо 
трансляцію до Нового року.

Про те, що школа розміняла вже 
п’ятий десяток, нагадують хіба що 
їдальня та спортивна зала. Зупинився 
час і в майстернях. А відтак, ще є над 
чим працювати, кажуть педагоги. Для 
реалізації подальших задумок вони го-
тові створити громадську організацію, 
щоб залучити кошти, скажімо, для вті-
лення ідеї технолабораторії, авторами 
якої є краматорські винахідники.  

Школа давно вже стала культурним 
осередком громади,  жителі зацікавлені 
у поширенні її функціоналу. Так, мину-
лого року за програмою «Школа-сад» 
від організації ЮНІСЕФ у селищі Друж-
ба з’явився дитсадок, якого тут не було 
20 років. Його відвідує 25 малюків, що 
їх раніше батьки були б змушені возити 
до сусіднього селища чи до торецьких 
садочків. Це створювало додатковий 
клопіт не лише родинам, втрачала і 
школа. Бо діти, як правило, залишалися 
на подальше навчання там, куди їздили 
отримувати дошкільну освіту. 

А нещодавно у рамках підприємни-
цької діяльності старшокласники за-
хистили проєкт облаштування подвір’я 
дитячим майданчиком. Проєкт підтри-
мав «Карітас Краматорськ», тож тепер 
малечі ще й буде де гратися. 

Валерія ЯСЬКО/Громада

Чи буває так, що діти зранку хочуть швидше до школи? Чи 
можливо, що після занять вони затримуються там не через 
відставання у навчанні, а тому, що їм цікаво? А чи уявляєте 
ви таке у селі за кілька кілометрів від бойових дій? 

школа сВоїми руками

які були запропоновані  
15-річним школярам: 

ОДНЕ З ЗАВДАНЬ  
ПИСЬМОВИХ ТЕСТІВ

1. Гліб уклав договір із магазином 
минулого року. За минулий рік 
він витратив у цьому магазині 
загалом 52,50 зеда, з внеском 
за укладання договору включно. 
Скільки грошей витратив би Гліб, 
якби він, беручи напрокат таку 
саму кількість DVD-дисків, не 
укладав договору з магазином? 
Надайте відповідь у зедах.

2. Яку мінімальну кількість DVD-
дисків треба взяти напрокат 
клієнтам, які уклали договір, 
щоб окупити ті кошти, що вони 
витратили на укладення догово-
ру? Обґрунтуйте свою відповідь.

Відповідь – на стор.8.

ЗМІНИ
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Що зміниться 
у нашому житті?

Закон про Державний 
бюджет України на 2020 рік, 
який нещодавно прийняла 
Верховна Рада, ще буде 
доопрацьовуватися, тож 
зазнаватиме певних змін. 
Які показники закладені 
до кошторису держави на 
наступний рік і як «бюджет 
на трильйон» позначиться 
на житті українців, 
«ГРОМАДІ Схід» допоміг 
розібратися аналітик ГО 
«Сильні громади» Павло 
Островський.

СКАРБНИЧКА

бюджет-2020: 
маємо віддати лише 14,1% боргів від за-
гального обсягу. Цього року у МВФ Ук-
раїна нічого не позичала.

Найбільше боргів - понад 38% - уряд 
повертатиме за облігації внутрішньої  
державної позики (ОВДП) в гривні. На 
другому місці - погашення ОВДП у ва-
люті. Це 19,5% боргів.

Саме через випуск ОВДП уряд 2019 
року фінансував дефіцит бюджету, за-
лучивши за 8 місяців понад 300 млрд 
грн (з них 100 млрд грн вклали іноземці). 
Тому й курс гривні наразі менший, ніж 
розрахований у бюджеті-2019 показник 
у 28,2 гривні за долар.

Для порівняння: кредитна ставка МВФ 
для України складає 3% річних. Облігації 
ж розміщуються під 17-20%.

Найбільша стаття видатків після вит-
рат на борги - це зарплати і грошове 
забезпечення бюджетників. На це уряд 
планує витратити третину всіх держав-
них грошей.

Значного «покращення» для бюджет-
ників не відбулося. Зарплати, зокрема, 
освітян наступного року зростуть на 9%. 
Крім того, молоді вчителі отримають ра-
зову виплату у розмірі 10 прожиткових 
мінімумів для працездатних осіб станом 
на 1 січня 2020 року (майже 21 тис грн). 
Проте встановлення попереднім урядом 
мінімального посадового окладу вчите-
ля в розмірі 3 прожиткові мінімуми Каб-
мін призупинив, грошей на це в бюджеті 
не закладено.

СУБСІДІЇ
Одне з головних питань, яке хвилює 

громадян - виплата субсидій. Субсидії 
залишаться монетизованими, тобто з 
виплатою у грошовій формі. На них пе-
редбачено майже 48 млрд грн, що на 
10 мільярдів менше, ніж минулого року. 
Міністерство фінансів пояснює зменшен-
ня фонду субсидій тим, що в бюджеті-
2019 була закладена більша сума, ніж 
призначено субсидій, а надалі отримува-
чів субсидій стане ще менше. Ймовірно, 
це пов’язано з новацією уряду. З травня 
2020 року домогосподарства можуть 

ЯК ПРАЦЮє БЮДЖЕТНА 
СИСТЕМА УКРАЇНИ?
Найбільшим донором бюджету є гро-

мадяни України. Саме від оподаткуван-
ня їхніх доходів, як розраховує уряд, має 
надійти найбільше коштів до держбюд-
жету. На 10 млрд грн менше надійде від 
прибутку підприємств.

Оскільки бюджетна система в Україні 
дворівнева, то наші податки розподі-
ляються між державним та місцевими 
бюджетами в законодавчо визначених 
пропорціях. При цьому лише два загаль-
нодержавні податки повністю зарахову-
ються до державного бюджету. Решта 
також у відповідних пропорціях надхо-
дить до бюджетів областей, районів, міст, 
об’єднаних громад, сіл та селищ.

З ГОЛОВНИХ ВИДІВ ПОДАТКІВ ДО 
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗАРАХОВУЮТЬСЯ:
• податок на додану вартість – 100%
• податок на доходи фізичних осіб – 25%
• акцизний податок – 86,56% з пального, 
  100% з транспортних засобів
• податок на прибуток підприємств – 90%
• екологічний податок – 45%
• рентна плата за користування надрами – 70%
• мито – 100%.

Місцеві бюджети не затверджуються, 
допоки не буде прийнятий Закон про 
державний бюджет, адже в ньому міс-
тяться основні макропоказники: розмір 
мінімальної заробітної плати та розміри 
прожиткових мінімумів для різних кате-
горій громадян, які напряму впливають 
на планові місцеві видатки. 

Як у місцевих бюджетах, так і у дер-
жавному видатки поділяються на захи-
щені та незахищені. Які б зміни протягом 
року не вносили до бюджету, захищені 
видатки скорочувати не можна. Йдеться 
про пенсії, соціальну допомогу, зарплати 
бюджетників, а також обслуговування 
державного боргу. Решта видатків є не-
захищеними, їх можна зменшувати про-
тягом року. Або, навпаки, збільшувати 
у разі перевиконання дохідної частини 
бюджету.

БОРГИ І БЮДЖЕТНИКИ
Найбільша витратна стаття - виплата 

боргів. Згідно з бюджетом, на кожного 
українця припадає понад 10 тисяч грн 
боргових виплат.

Проте із урядових матеріалів, під-
готовлених до презентації бюджету, 
випливає, що суттєвий борг Україна 

має трохи не перед тими, про кого най-
частіше згадують уряд, ЗМІ та пересіч-
ні українці. 

МВФ та іншим міжнародним фінан-
совим організаціям наступного року ми 

Офіційний бюджет на момент вер-
стки газети ще не був оприлюд-
нений, різні видання після прий-

няття документу публікували дещо різні 
цифри, тому будемо посилатися на най-
більш достовірне джерело – сайт Вер-
ховної Ради України. У будь-якому разі, 
порядок цифр суттєво вже не зміниться. 

Що ми бачимо насамперед? Бюджет-
2020 є дефіцитним, видатки перевищують 
доходи. Втім, за всі роки незалежності в Ук-
раїні були лише два бездефіцитні бюджети: 
2000 року, коли доходи й витрати склали 
по 33,9 млрд грн, і 2001 року, коли доходи 
й витрати дорівнювали 42 млрд грн.

Запланований показник росту ВВП 
- 3,7%. Запланований показник інфляції 
- 6,3% (нагадаємо, що 2018 рік Україна 
закінчила з інфляцією 9,8% - і це наймен-
ший показник за п’ять останніх років).

Валовий внутрішній продукт України
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розраховувати на субсидію, якщо за-
реєстровані там громадяни витрачають 
більше 20% своїх доходів на комунальні 
послуги (раніше було від 15%). 

На сьогодні отримують субсидії при-
близно 3 млн домогосподарств. По-
переднього року було 3 мільйони 300 
тисяч. Скільки субсидіантів відсіють у 
цьому опалювальному сезоні – пораху-
ють за місяць-два.

Процес контролю доцільності виплат 
субсидій цього року посилиться. Під-
ставою для не призначення субсидій є 
заборгованість з оплати житлово-кому-
нальних послуг, а також приховані стат-
ки. Якщо порушення знайдуть – гроші 
доведеться повернути.

«Під час верифікації субсидій Мінфін 
виявляє осіб, які під час отримання суб-
сидії здійснюють купівлю коштовних ре-
чей: машин, квартир, інших товарів роз-
коші. Процес верифікації також дозволяє 
визначити так званих «мертвих душ» і тих, 
хто отримує дві субсидії», – йдеться у 
повідомленні Міністерства фінансів.

СУБВЕНЦІЇ 
До першого читання у версії бюджету 

не передбачалось традиційних держав-
них субвенцій на соціально-економічний 
розвиток регіонів. Такі субвенції досить 
часто зазнавали критики від громадсь-
кості та політиків. Мовляв, це  платня де-
путатам за лояльність, коли «свої» депу-
тати отримують високі субвенції, а «чужі» 
- мізерні, або взагалі не отримують. 
Більше того, влітку в Офісі президента 
повністю призупиняли фінансування 
субвенцій місцевим бюджетам, оскіль-
ки вбачали у цьому корупційні ризики. 
Дослідження руху «Чесно» регулярно 
фіксували випадки, коли депутати піари-
лися на залученні бюджетних субвенцій 
до своїх округів, позиціонуючи ці гроші 
як власний внесок. 

Однак багатьох депутатів така новація 
обурила, тож у фінальній версії бюдже-
ту скандальні субвенції таки повернули. 
Урядом і парламентом прийняте політич-
не рішення: субвенції залишаються, бо 
без них депутати не хочуть голосувати за 
бюджет. Але обсяг субвенцій порівняно з 
2019 роком зменшено майже вдвічі.

Місцеві бюджети більше не будуть 
отримувати напряму з держбюджету 
субвенції на виплату допомоги сім`ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім`ям, осо-
бам, які не мають права на пенсію, осо-
бам з інвалідністю, дітям з інвалідністю. 
Тепер ці субвенції входять до витрат 
Міністерства соціальної політики.

Кошторис Мінсоцполітики, відповідно, 
збільшився, там з’явилися і принципово 
нові програми допомоги. Наприклад, оп-
лата з бюджету послуги денного догля-
ду за тими людьми, хто цього потребує, 
в тому числі за дітьми з інвалідністю. На 
це закладається 100 млн грн. Передба-
чається, що така допомога дасть мож-
ливість членам сім’ї працювати і покра-
щувати матеріальне становище.

РЕфОРМА МЕДИЦИНИ
Змінюється і механізм фінансування 

медицини. З 1 квітня 2020 року медичні 
заклади другої і третьої ланки (профіль-
на і спеціалізована допомога) перейдуть 

на нову систему оплати. Якщо раніше 
державні медичні заклади отримували 
фінансування від Міністерства охорони 
здоров’я, то тепер розпорядником бюд-
жетних коштів стане Національна служ-
ба здоров’я України (НСЗУ). Для того, 
щоб лікарня могла укласти контракт з 
НСЗУ, вона має виконати кілька умов: 
по-перше, автономізуватись (тобто, ста-
ти самостійним закладом), по-друге, мати 
обладнання, необхідне для виконання 
заявлених послуг, і, по-третє, отрима-
ти необхідні ліцензії. Ті заклади, які не  
встигнуть перейти на нову систему робо-
ти до 1 квітня, будуть фінансуватись за 
залишковим принципом за рахунок но-
вої субвенції в обсязі 1,5 млрд грн. 

Витрати на реформу системи охорони 
здоров’я закладені в бюджеті НСЗУ - з 
19,2 млрд грн 2019 року він зріс до 72,3 
млрд грн. 

Крім того, планується втричі збіль-
шити фінансування програми «Доступні 
ліки» - з 1 млрд грн до 3,2 млрд грн. 

Ще 900 млн грн витратять на закупів-
лю 470 автомобілів швидкої допомоги.

Наступного року екстрена медицина 
отримає +109% фінансування. Крім того, 
планується, що держава компенсувати-

ме вартість пологів, лікування інсульту/
інфаркту тощо.

ОБОРОНА 
Найбільш скандальною історією, 

пов’язаною з цьогорічним бюджетом, 
було збільшення фінансування Ради 
національної безпеки та оборони у 158 
разів. Якщо 2019-го на цю установу було 
виділено 177,7 млн грн, то у проекті бюд-
жету-2020, схваленому у першому читан-
ні, передбачалось збільшення цього по-
казника до 28,2 млрд грн. Потім в РНБО 
пояснили, що ці гроші будуть розподілені 
між усіма органами влади сектору безпе-
ки та оборони України, і у другому читан-
ні проекту їх дійсно перерозподілили між 
армією та силовиками. А РНБО отримала 
фінансування 211,8 млн грн.

В цілому бюджет Міністерства обо-
рони зріс зі 102 млрд грн до 116,1 млрд 
грн. До нього не включено пріоритетне 
підвищення грошового забезпечення 
військовим, як це було раніше. Натомість 
вдвічі збільшилася сума на соціальну 
адаптацію ветеранів АТО/ООС.

ПРОЖИТКОВИй МІНІМУМ
Новий рік ми зустрінемо із загаль-

ним показником прожиткового міні-

муму 2 027 грн в місяць. З 1 липня він 
збільшиться до 2 118 грн, а з 1 грудня −  
до 2 189 грн. 

Особливістю цьогорічного бюдже-
ту стала красива декларація: «Кабінету 
Міністрів України здійснити заходи щодо 
наближення у 2020 році розміру прожит-
кового мінімуму до його реальної вели-
чини, яка може становити розрахунково 
близько 4251 гривню, з відповідним ко-
ригуванням розміру прожиткового міні-
муму для основних соціальних і демогра- 
фічних груп населення». 

Звучить дуже амбітно, однак питання, 
наскільки Уряд буде спроможний відшу-
кати ресурси для такого коригування 
прожиткового мінімуму і які джерела 
наповнення для цього знадобляться, 
залишається відкритим. Один із імовір-
них варіантів - прожитковий мінімум 
збільшиться, але від цього показника 
від’єднають соціальні виплати. 

ЖИТЛО ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Вперше за 5 років держава задекла-

рувала крок до розв’язання проблеми 
житла для переселенців. Йдеться про 
довгостроковий державний кредит до 
20 років під 3% річних при мінімально-
му власному внеску до 6% від вартості 
житла. На цю програму у бюджеті за-
плановано 200 млн грн - по 100 млн для 
кредитування переселенців і учасників 
АТО/ООС.

Проте на подання заявки на участь 
у програмі надали всього 72 години, з 
3 по 5 грудня. Як свідчать люди, які за-
реєструвалися в черзі охочих отримати 
кредит, серед необхідних документів 
– довідка з податкової, термін виготов-
лення якої складає 3 дні. Тож з кількох 
десятків тисяч тих, хто мав бажання 
скористатися пільговою іпотекою, по-
дати необхідні документи змогли лічені 
тисячі. А оскільки отримають кредит не 
більше 120 сімей переселенців, то всі 
інші залишаться лише з негативними 
емоціями.

Журналістка Юлія Божко описує, чому 
програма кредитування для вимушених 
переселенців стала для неї «розчару-
ванням року»:

- Про її старт мали говорити за кілька 
місяців. Адже чекали пільгову іпотеку 
останні п’ять років. Замість цього, всьо-
го за кілька днів з’являється інформація 
про подачу документів і починається 
нездоровий ажіотаж…. Зараз перша де-
сятка ще змінюється. Якимось дивним 
чином 197 номер перемістився на друге 
місце по Києву. Має бути та ще сутичка 
- за частки секунди. Я не знаю, як будуть 
вирішувати в тих випадках, коли час 
співпадатиме. Адже були і живі черги, і 
ті, хто відправляв поштою. Гроші ще ніх-
то не отримав, але програма, схоже, вже 
в центрі скандалу.

Також уряд планує розпочати програ-
му компенсації за зруйноване в резуль-
таті війни житло. На це у бюджеті перед-
бачено 40,2 млн грн. За словами міністра 
у справах ветеранів, тимчасово окупова-
них територій і внутрішньо переміщених 
осіб Оксани Коляди, наступного року 
компенсацію зможуть отримати 134 сім’ї.

Павло ОСТРОВСЬКИЙ,  
Олексій ГНАТЕНКО/Громада

(Закінчення. Початок на стор.1)
До її підготовки запрошені бахмутські краєзнавці, які 

останніми роками назбирали унікальну колекцію вінків, 
костюмів та сорочок, що вишивали і носили жительки 
нашого регіону.

Катерина Філонова переконана, що Донецький об-
ласний краєзнавчий музей можна зробити цікавим, 
щоб сюди захотіли приходити  відвідувачі різного віку, 
різних уподобань. 

- Нам треба вчитися так розповідати історії, щоб 
музей показував не парадне обличчя епохи з нагоро-
дами і медалями, а висвітлював життя людей, пробле-
ми, які їх хвилювали, - каже Катерина і згадує локаль-
ний музей у польському місті Гдиня, який з колегами 
відвідала цього літа. - Там усією громадою шукають 
відповіді на питання, що їх єднає, намагаються у мину-
лому побачити те, що дасть можливість об’єднатися і у  
майбутньому разом рухатися далі. Мене вразила дитя-
ча сукня, пошита до першого причастя у повоєнні 1940-
і роки з парашута. Ця суконька розповідає і про жінку, 

яка її пошила, і про суспільство - що було тоді в побуті, 
чого не було, наскільки важливими були традиції… Так 
навколо одного експоната побудована ціла історія.

Сучасний клієнтоорієнтований підхід до організа-
ції музею передбачає, що відвідувач має бути у цен-
трі уваги і сам ставати дієвою особою. Такі приклади 
вже є у музеях Донеччини. Наприклад, у музеї Сергія 
Прокоф’єва (село Сонцівка Покровського району), 
який є підрозділом Донецького обласного краєзнавчо-
го музею, цьогоріч запровадили ігри, які були популяр-
ні сто років тому, і в які свого часу грав композитор. 
У музеї-садибі Володимира Немировича-Данченка та  
Миколи Корфа  (село Нескучне Великоновосілківсько-
го району) відвідувачі можуть сісти за парти з пером та 
чорнилами і відчути себе школярами ХІХ століття. Їхні 
враження: відірватися неможливо.

Саме такою і є мета: щоб музеї ставали магнітами, які 
притягують людей, аби замислитися і відшукати те, що 
з минулого дає нам силу для майбутнього.

Наталя ДОНЕЦЬКА/Громада

МУЗЕЙ, ЩО ОБ’ЄДНУЄ
ІСТОРІЯ
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андріїВка: Все це було до війни. Тепер Андріїв-
ка, незважаючи на великі розміри 
(майже 20 квадратних кілометрів), 

мало чим відрізняється від сусідів - вій-
на завдала інфраструктурі заможного 
колись населеного пункту критичної 
шкоди. Селище покинула молодь, під-
приємства зупинилися. Працюють лише 
бюджетні організації. Тож Андріївка 
стала постійним реципієнтом числен-
них благодійних програм від ПРООН, 
UNISEF, USAID, «Карітасу» тощо.

ХОЧЕШ ДІЗНАТИСЯ, ЯК ЖИВЕ 
СЕЛИЩЕ - ЗАйДИ ДО ШКОЛИ
Редакція «ГРОМАДИ Схід» отримала з 

Андріївки кілька дзвінків на гарячу лінію. 
Люди скаржилися на погані дороги, про-
блеми з опаленням і на селищного голо-
ву, який не переймається господарчими 
питаннями.

Наша поїздка відбулася в грудні, а 
зима для будь-якого села – пора тиші, 
тож на перший погляд селище здалося 
безлюдним. Щоб зрозуміти, наскільки 
воно багатонаселене, досить зайти до 
школи, де розумієш:  стільки дітлахів - 
відмінний демографічний показник. Тут 
майже 230 учнів – ну дуже багато як для 
нинішнього часу. Щоправда, це діти не 
тільки з Андріївки, а і з сусідніх сіл. Що-
дня їх привозить на заняття і розвозить 
по домівках шкільний автобус. 

Школа хоча і старенька (побудована 
ще в 40-х роках минулого століття), але 
тепла й затишна. Видно, що всередині 
капітального ремонту давно не було, 
проте є новий дах, пластикові вікна і су-
часне обладнання. У школі працюють ху-
дожні гуртки та спортивні секції, є ігрова 
кімната, подарована «Карітасом Маріу-
поль». На стінах шкільних коридорів, 
окрім різноманітних стінгазет, стендів 
з дитячими творами і фотогалереями 
відмінників, розміщені куточки слави 
селищних знаменитостей: багаторазо-
вої чемпіонки України, легкоатлетки 
Анастасії Голєнєвої і чемпіона Європи та 
України з вільної боротьби Олександра 
Хоцянівського.

Дітлахів дошкільного віку в селищі  
менше, ніж школярів. Їх 106, і ходять 
вони до дитячого садка, який зараз в се-
лищі один. У будівлі другого колишнього 
дитсадка тепер працюють дві бібліотеки, 
сільрада з усіма службами, спортивна 
секція з вільної боротьби, тренажерний 
зал та актовий зал, де проходять репети-
ції місцевого хору і проводяться всі се-
лищні заходи. Влітку тут повно дітвори, 
поруч є спортивний майданчик. Це місце 
вважається адміністративним центром.

Власна амбулаторія - ще одне свід-
чення того, що в селищі не  так погано. 
У більшості сіл «сірої» зони працюючого 
ФАПу годі й шукати, не кажучи вже про 
лікарню. В андріївській же амбулаторії  
є сімейний доктор і три медсестри. Не-
обхідні для амбулаторії медикаменти 
поставляються централізовано і вчасно, 
кажуть співробітники. Є також аптечні 
кіоски. Екстрені випадки обслуговують 
Волноваська районна лікарня та швид-
ка допомога, яка до Андріївки приїздить. 
Правда, інколи більше години треба че-
кати, але приїздить. У селищі працюють 
також лікарі «Карітасу Маріуполь» і діє 
програма опіки над людьми похилого 
віку. 

Гірше йдуть справи у тих, хто живе у 
навколишніх селах – для мешканців Бах-
човика дорога до амбулаторії або сіль-

Є ЛЮДИ - Є НАДІЯ
Тією кількістю підприємств, які раніше працювали в 
Андріївці, міг похвалитися не кожен населений пункт на 
Донеччині. Елеватор, нафтобаза, залізниця, два автопарки, 
лісовий склад та склад мінеральних добрив, два гранітних 
кар’єри, тваринницькі і сільськогосподарські підприємства, 
пошта, амбулаторія, школа, два дитячих садки і клуб 
забезпечували роботою не лише андріївців, а й жителів 
сусідніх Кам’янки, Мирного і селища Анадоль. 

ДОВІДКА: Андріївка - селище 
міського типу, входить до складу 
Андріївської селищної ради Вол-
новаського району. Селищній раді 
адміністративно підпорядковані 
села Бахчовик, Дружне, Обільне. 
Селище засноване 1882 року,  до 
1945 року носило назву Карань. 11 
грудня 2014 року постановою Вер-
ховної Ради України було передано 
зі складу Тельманівського району 
до Волноваського району. Населен-
ня – 3 000 жителів, разом з дітьми. 
Майже третина – пенсіонери.

ради стає ще тим квестом. Якщо погода 
погана, то бездоріжжям можна й взагалі 
не вибратися.

У ТЕМРЯВІ З ЛІХТАРИКОМ 
В РУКАХ. ЧИ БУДЕ СВІТЛО?
Андріївці нарікають на те, що протягом 

останніх років в селищі стало небезпеч-
но ходити вулицями, особливо у вечірній 
час. Почастішали випадки грабежів і ма-
родерства у покинутих будинках. 

Історія з освітленням вулиць, а їх в се-
лищі 32, тягнеться з 2017 року. За словами 
начальника комунальної служби селищної 
ради Олександра Байкалова (селищного 

голову на робочому місці нам знайти не 
вдалося, він виявився на лікарняному), 
цього року в Андріївці встановлено 15 ву-
личних ліхтарів,  мають з’явитися ще 100. 

- Для селища досить 120 ліхтарів, - 
каже Байкалов. - У нас на кожному пе-
рехресті завжди горів ліхтар, поступово 
все зробимо, було б фінансування. Два 
роки тому ми створили комунальне під-
приємство, в ньому працюють чотири 
людини. Ми не тільки прибираємо вули-
ці, вирубуємо старі дерева, прибираємо 
стихійні звалища, а ще й освітленням 
займаємося та вивозимо сміття. 

Вивіз сміття  постійно турбує селян. 
Вже 527 домогосподарств уклали до-
говір на надання послуг, а от два роки 
тому за вивіз сміття сплачували лише 
100 сімей. Вартість послуги - 18 гривень 
на місяць з людини. Бюджет селищної 
ради невеликий, тож тут збираються 
трохи заробляти на сортуванні сміття 
– щодо пункту прийому вторинної си-
ровини наразі ведуться переговори з  
приймальниками.

Андріївка – перше селище серед 
відвіданих нами, де поміж багатьох не-
байдужих і ніби активних людей ми не 
змогли знайти жодної спільноти, яка б 
подавала заявки на грантові проєкти з 
благоустрою громадського простору. 

У багатьох селах, набагато менших за 
Андріївку, за рахунок грантів мешканці 
вже кілька років і вулиці освітлюють, і 
переробку сміття впроваджують, і парки 
осучаснюють. Тобто, є робота для поміч-
ників-міжнародників - розповісти анд-
ріївцям про доцільність самоорганізації, 
навчити, підтримати.

Місцева влада з місією надихнути людей 
на спільнодію впоратися явно не може. 

- Нам тут «Карітас Маріуполь» свер-
дловину зробив, фільтри поставив 
- в селищі проблеми з питною водою. 
Так на прибирання території вийшли  

НАЖИВО

Фото авторки
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ТРОХИ БІЛЬШЕ ТЕПЛА
тільки селищна рада, садок і три людини 
з сусідніх будинків, - розводить руками 
начальник комунальної служби. - А воду 
будуть безоплатно брати усі!  Ми садимо 
дерева, лавочки ставимо - їх знищують, 
а ми знову ставимо. От як пояснити лю-
дям, що цього не можна робити? Так що 
судить самі… 

Що ж стосується охорони громадсь-
кого порядку, то, як повідомив «ГРО-
МАДІ Схід» заступник начальника 
управління превентивної діяльності 
поліції Донеччини Олександр Віт, в 
Андріївці є навіть «власна» поліція.  
Найближча поліцейська станція розта-
шована у селищі Мирному за 9 кіломет-
рів від Андріївки, проте правоохоронці 
живуть у самому селищі.

- На даний момент поліцейські жи-
вуть в Андріївці, їм виділили кабінет 
для прийому громадян і вони повністю 
взаємодіють з місцевими органами вла-
ди. Поліцейські обслуговують близько 
50-60 викликів за місяць у 8 населених  
пунктах, складають 15-25 адміністратив-
них матеріалів і розкривають 1-2 злочи-
ни, - розповів Віт.

ДВЕРІ ЗАЧИНЯЮТЬСЯ, 
НАСТУПНА СТАНЦІЯ - «КАРАНЬ»
Залізнична станція «Карань» - ще 

одна перевага Андріївки над сусідами. 
До Волновахи і Маріуполя (а саме туди 
здебільшого їдуть андріївці), можна 
дістатися електричкою. Велика частина 
населення працює на заводах у Маріу-
полі, на залізниці та у вагонних депо 
обох міст. Графік руху дозволяє і на ро-
боту і з роботи дістатися без запізнень, 
будь то денна або нічна зміни. Поїзд-
ка до Волновахи коштує 9 гривень, 
до Маріуполя - 12. А ось скористатися 
автобусом більшості не під силу. На 
єдиний рейс до Маріуполя неможливо 
втиснутися, кажуть місцеві. В Андріївку 
він заходить дорогою з інших сіл і завж-
ди переповнений. Вартість проїзду - 25 
гривень. 

Деякий час селищем ходили чутки, 
що залізничну станцію закриють. Але  це 
не підтвердилося. Електричка ходитиме 
за встановленим графіком, її маршрут 
навіть подовжили до Вугледара. А ось 
чи будуть на «Карані» зупинятися маріу-
польські поїзди на Львів та Київ, поки 
невідомо.

БРИКЕТНА ЛІНІЯ: ПАРОСТКИ 
ВІДНОВЛЕННЯ
Якщо не брати до уваги власників 

продуктових магазинів, то охочих за-
початкувати свій бізнес і ризикувати 
грошима, поки не закінчилася війна, в 
Андріївці практично немає. Єдине під-
приємство, яке почало працювати в 
селищі - брикетна лінія. Другий рік два 
підприємці випускають паливні брикети 
з соломи і відходів насіння, поступово 
викуповуючи підприємство у колишньо-
го власника. Це виробництво - альтерна-
тива дорогим вугіллю і дровам. 

Запастися на зиму дровами коштує 
наразі 900 грн за 1 м3. Вугілля -  4 500 
гривень за тонну, а антрацит взагалі за 
захмарною ціною 7 500 гривень. Олек-
сандр Байкалов каже, що в селищній 
раді збирають тих, хто згоден купити 
вугілля дешевше: за 3 100 гривень. Та 
це за умови, якщо набереться хоча б 20 

людей. Але стільки поки немає – владі в 
Андріївці не дуже довіряють, як ми зро-
зуміли.

РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ – 
СПРАВА ЧАСУ
Після переходу Андріївки до Вол-

новаського району  у жителів виникли  
проблеми з оформленням документів, 
адже усі архіви залишилися у Тельмано-
вому. 

- Раніше у нас в районі було 15 сільсь-
ких рад, а у Волноваському районі - 44. 
Тепер до них ще й ми приєдналися. Зро-
зуміло, що навантаження зросло. До ба-
гатьох служб такі черги, що не достояти-
ся. У селищній раді працює паспортний 
стіл, де можна відновити документи і от-
римати нові, проте часу на це піде до трь-
ох місяців, і часто - за рішенням суду. Все 
це, звичайно, труднощі. А у кого їх зараз 
немає? - розповідає секретар Андріїв- 
ської селищної ради Тетяна Василенко. 

Не вистачає і фінансування з району. 
А власні доходи невеличкі - 28 приват-
них магазинів і одне комунальне підпри-
ємство навряд чи в змозі наповнити се-
лищну казну. Через війну не сплачується 
і земельний податок – ані приватним біз-
несом, ані домовласниками, і це також 
відчутний мінус в бюджеті селища. Цьо-
го року на бюджетні гроші відремонто-
ваний дах дитячого садка і куплені філь-
три для води, наступного - заплановано 
зміцнення фундаменту будівлі дитсадка 
і ремонт діючої свердловини. На ремонт 
доріг та інші суттєві проєкти коштів бра-
ти нема де.

Зараз  Андріївка виборює право 
стати центром майбутньої об’єднаної 
територіальної громади, який за пер-
спективним планом має бути  у сусід- 
ньому Мирному. Андріївці з цим не згод-
ні і вважають, що є вагомі аргументи для 
перегляду цього рішення: в їхньому се-
лищі жителів більше, є школа, садок і лі-
карня. Ще один беззаперечний плюс на 
користь Андріївки - залізниця і підпри-
ємства, які рано чи пізно запрацюють.

Як би там не було, поки є люди - є 
надія. Зміни на краще - це питання часу 
і усвідомлення того, що все, зрештою, 
залежить від самих селян. Головне, щоб 
люди хотіли змін і до них прагнули. Бо 
чудеса на блюдечку трапляються, як ві-
домо, тільки у казках.

Олена СВІТЛА/Громада

П’ятдесят сімей з прифронтових 
Мар’їнки, Красногорівки, Старо-
гнатівки, Чермалика та Граніт-

ного незабаром отримають допомогу 
у відновленні будівель, пошкоджених 
під час бойових дій. Це стало можли-
вим завдяки проекту з поліпшення 
якості життя вразливих груп населен-
ня, постраждалих від збройного кон-
флікту, який реалізують на Донеччині 
словацька організація «People in need» 
разом з благодійним фондом «Карітас 
Маріуполь» за підтримки «SlovakAid».

Йдеться про заміну вікон та скло-
пакетів, пошкоджених внаслідок об-
стрілів. Учасників проекту вибирали 
не за критеріями пільгових категорій, 
а суто індивідуально, враховуючи всі 
життєві обставини. Право на допомогу 
отримали ті, хто справді не має жодної 
можливості відремонтувати домівку 
самостійно. Тут і самотні люди похило-
го віку, і малозабезпечені родини, і ті, 
хто просто не має заробітку на даний 
момент. 

Списки претендентів на участь у 
складовій проекту «Реконструкція та 
ремонт домогосподарств, постраж-
далих від збройного конфлікту на 
Сході України» сформували голови 
місцевих рад та військово-цивільних 
адміністрацій. Далі відбувся моніто-
ринг: словацькі та українські фахівці 
разом з представниками влади ви-
рушили за вказаними адресами для 
обстеження стану будівель та здій-
снення замірів.

Другий етап проекту – безпосеред-
ньо заміна вікон та склопакетів – роз-
почнеться вже у десятих числах грудня 
та триватиме до 15 січня 2020 року. 

Його реалізація пов’язана також з 
інформаційною підтримкою людей. Не-
рідко родина потребує поради, і вико-
навцям проекту доводиться пояснюва-
ти: ось зараз ми відремонтуємо вікна, а 
із ремонтом пошкодженого даху допо-
може сільрада, треба просто туди піти 
та звернутися по допомогу. І дійсно, 
невдовзі після звернення сім’я отриму-
вала необхідні будівельні матеріали. 

Або такий нюанс: якщо віконна рама 
не була пошкодженою, то замінять тіль-
ки склопакет. Таке рішення було прий-
няте фахівцями не заради економії, а 
з метою збереження будівель. Адже 
в селах залишилося багато старих са-
манних хат, внаслідок вибухів їхні стіни 
геть вкрилися тріщинами. Тож, якщо 
демонтувати уцілілі рами, такі будинки 
можуть просто розвалитися. 

Зазвичай учасникам проекту хо-
четься, щоб обсяг виконаних робіт був 
якомога більший. Не одне вікно замі-

Анастасія СУЛєЇНА, керівник 
проекту «Поліпшення якості життя 
вразливих груп населення, пост-
раждалих від збройного конфлікту 
в Донецькому регіоні України» (Бф 
«Карітас Маріуполь»): 
- Бюджет проекту складає 10 000 
євро, фінансує його організація 
«SlovakAid» та частково - «People in 
need». Цим коштом буде відремон-
товано 24 вікна у Гранітному, 20 
– у Чермалику, 4 – у Старогнатівці 
та по одному – у Красногорівці та 
Мар’їнці. 
Ремонтувати та установлювати 
вікна та склопакети буде компанія 
«Ідеал» з міста Вугледар. Таким чи-
ном, прибуток отримає вітчизняне 
підприємство, яке вже зарекомен-
дувало себе якісною роботою в 
умовах війни. 

нити, яке було розбите обстрілом, а й 
те, що поряд, ба взагалі – всі вікна в 
будинку. І також доводиться поясню-
вати, що бюджет проекту – обмеже-
ний, а допомога має розподілитися між 
учасниками чесно і справедливо. Щоб 
не було потім недовірливих запитань, 
що з’являються через тих «благодійни-
ків», які сипали обіцянками, проте так 
нічим і не допомагали: «А не буде так, 
як минулого разу? Нам вже п’ять років 
багато чого обіцяють...».

З людьми треба бути чесними. Якщо 
немає можливості допомогти, треба 
відразу сказати про це – так вважають 
в організаціях, що реалізують проект.  
Не можна маніпулювати людськими 
почуттями, тим більше, коли йдеться 
про жителів прифронтових населених 
пунктів. 

Тож 50 сімей незабаром гарантова-
но отримають відновлені вікна. І у світі 
стане трохи більше тепла.

Юлія ЧЕБРЕЦЬ/Громада

Холодно. Холодно, коли зима, а у хаті пошкоджені вікна. 
Холодно, коли ти сам на сам зі своїми негараздами. Знач-
но тепліше, коли з’являється підтримка, а з нею і надія на 
краще.

Фото:  «People in need» (Словакія)
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Інформаційний бюлетень «ГРОМАДА Схід», 2019
Проект видання безоплатного інформаційного  
бюлетеню «ГРОМАДА Схід» реалізується Благодійним  
фондом «Карітас Маріуполя» за підтримки Міністерства  
закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина.

Контакти: (067) 792 25 28, (050) 02 962 11  (Маріуполь),  
(067) 792 25 32, (050) 02 962 12 (Краматорськ) - телефони  
колл-центру, працюють з 9.00 до 18.00  з пнд по птц.  
Електронна пошта: newspapergromada@gmail.com. Друк: типографія  
ТОВ «Видавничий будинок «Кераміст» (Запоріжжя). Наклад: 30 000.

Висловлені авторами і респондентами газети думки 
можуть не співпадати з точкою зору редакції та 
офіційною позицією МЗС Федеративної Республіки 
Німеччина. Відповідальний за випуск: І.Ю. Хюреніна

Замовник: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПАРАФІЯЛЬНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “КАРІТАС МАРІУПОЛЯ”

СКАНВОРД

ПОГОДА

ЗИМА ВІДМІНЯЄТЬСЯ?
У другій половині грудня у Донецькій області відбу-
ватиметься невелике зниження температури, про-
те стовпчики термометрів опустяться нижче рівня 
«плюс» тільки в останні дні року. 

Вдень температура повітря коливатиметься від +3 до +6, 
вночі – від -1 до +5, за відчуттями буде на пару градусів ни-
жчою за реальні показники. Швидкість вітру  протягом двох 
тижнів в середньому складатиме 3 м/с. 

Дощі очікуються 22-го та 26-29 грудня.  В цілому у дру-
гу половину місяця зберігатиметься похмура погода. 

Відповідь на сканворд №7

СМАЧНОГО

Дуже важливий саме такий контраст кон-
систенцій: ніжний фрукт — хрусткий бекон. 
Якщо не допечете закуску, сало, схоже на 

гуму, навряд чи когось вразить. Тож майте цей 
важливий нюанс на увазі. 

Що потрібно:
• 15 тонких смужок копченого сала із доброю 

м’ясною проріззю (яке ще називають підчереви-
ною або беконом)

• 15 шт. чорносливу без кісточок.

Як готувати: 
1. Духовку розігріти до 200 0С.
2. Кожну ягоду щільно загорнути у бекон, згор-

ток сколоти зубочисткою.
3. Викласти згортки у жаротривкий посуд в 

один шар.
4. Рум’янити у духовці  25-30 хвилин. Бекон по-

винен стати золотавим та хрустким.
5. Дістати чорнослив у беконі з духовки, виклас-

ти на сервірувальну тарілку й подавати до столу. 

ВідпоВідь на заВдання  
письмоВих тестіВ PISA (стор.3):

1. Без укладання договору з магазином Гліб витратив 
би 54,40 зедів за 17 дисків.

2. Мінімальна кількість дисків повинна бути 15, щоб 
окупити кошти, витрачені на укладення договору  
(3,20-2,50=0,7; 10:0,7=15 з округленням до цілого).

«Чорти на конях»
На конкурс «РІЗДВЯНА ПОЛЯНА» наша читачка пані Зінаїда з Мирнограда 
запропонувала зробити із буденних, здавалося б, продуктів святкову гарячу 
закуску, та ще й з такою з інтригуючою назвою. Каже, що цей варіант 
походить від рецепту під назвою «Ангели на конях», що являє собою 
устриці, загорнуті у бекон й так само запечені. Тут же «чортами» можуть 
бути будь-які сухофрукти, але рум’яне, запечене до хрускоту сало й ніжний, 
кисло-солодкий чорнослив - справді казкове поєднання!

Чекаємо і ваших листів на редакційну пошту newspapergromada@gmail.com з поз-
начкою «Різдвяна поляна». Обов’язково зазначайте, як вас звати і де ви живете. 
На новий конкурс «Різдвяна поляна» можна подаватися з будь-якими стравами 
за умовою, що рецепти є вашими авторськими, з тільки вам притаманними нюан-
сами у приготуванні. 

різдВяна 
поляна

Пишіть свої рецепти, приправляйте різдвяними історіями про дива, які трапилися 
з вами напередодні новорічних свят, додавайте родзинок – фотографій смачних 
свят у родинному колі та новорічному антуражі!


