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РУХАЄМОСЯ!

Децентралізація, що відбувається
в Україні, відкриває нові
можливості для прискорення
розвитку сільських територій.
Але для цього потрібно рухатися
– у буквальному сенсі слова.
Встановлювати зв’язки з сусідніми
громадами, спілкуватися,
обмінюватися досвідом,
взаємодіяти, аби зрештою
втілювати у своїх селах найкращі
приклади господарювання.

М

іж тим, майже 50% населення України,
особливо старшого віку, ніколи не покидало свого району і не бачило життя
поза його межами. На Донеччині та Луганщині ці
цифри до війни становили аж 70-80%. Вся надія
на молодь, але й вона на Сході України демонструє дуже низькі показники внутрішньої територіальної мобільності.
Одна з причин полягає у транспортному сполученні. Точніше – у його обмеженості. Про це
можуть довго говорити, наприклад, мешканці
Приазов’я, які з війною взагалі залишилися у логістичному глухому куті. Щоб, скажімо, дістатися
Костянтинівки, їм легше поїхати через Київ, ніж
областю. Не ліпша ситуація і на Луганщині, яка з
сусідньою Донеччиною теж комунікує переважно через столицю.
Не дивно, що відновлення низки потягів східного напрямку на новорічні свята тут зустріли
на ура. Не забарилася і ще одна гарна новина:
з 28 січня «Укрзалізниця» повертає до розкладу
електропоїзд Костянтинівка – Харків. Як виявилося, цей маршрут також планували запустити
до нового року, проте вийшла затримка.
Як повідомляє пресслужба компанії-перевізника, електропоїзд № 7087/7088 відправлятиметься зі станції «Костянтинівка» о 05.35, а зі
станції «Харків-Пасажирський» – о 15.55 (і прибуватиме до Костянтинівки о 20.45).
Електричка курсуватиме щодня, крім вівторка та середи. Це буде електропоїзд підвищеної
комфортності, тому зупинятися він буде тільки на
деяких станціях: Дружківка, Краматорськ, Славкурорт, Лиман, Святогірськ, Ізюм та Балаклія.
Обнадійлива новина і з Луганської області:
тут розпочали працювати над запуском тролейбусного маршруту між Сєвєродонецьком, Лисичанськом та, можливо, Рубіжним.
Ідея міжміського тролейбуса, який з’єднає Лисичанськ з Сєвєродонецьком, існує не один рік.
Наразі, говорячи про плани на 2021-й, голова
Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай
запевнив, що це цілком може бути реалізовано.
«Після прорахунків зможу сказати, на скільки
розрахований цей проєкт, і коли ми зможемо
його почати», – повідомив глава області і додав,
що наприкінці січня поїде презентувати свої плани до Києва.
Михайло БУНТЮК/Громада

ЗНАЙОМСТВО

ІЗ СОБОЮ

Днями у редакції ми роздивлялися числа газети, що вийшли рік тому, і по-доброму
ностальгували. Ще майже непомітними були наслідки кризи в економіці, ще не
було коронавірусу, локдаунів і карантинів, ще не такою критичною здавалася
ситуація з корупцією, а життя не обмежувалося онлайном. Ми вже думали про
розвиток, а опинилися знов у режимі виживання. І є лише один плюс у цьому
штучному зниженні темпу життя – ми звернули увагу на себе.

Н

асправді ми заново познайомилися із собою, адже 2020 рік
підсвітив наші слабкі місця.
Там, де не було справжнього тепла,
вимушена близькість боляче вдарила по сімейних стосунках. А якщо
проблеми маскувалися зайнятістю
на роботі, тепер стало неможливо їх
ігнорувати. Чимало соціальних контактів виявилися просто зайвими,
непотрібними. Натомість з’явився
час на себе.
Нам довелося частіше звертати
увагу на власне здоров’я й відчуття.
Ми давно не бачили такого сплеску
піклування про батьків, а раніше ж
роками не могли порозумітися. Ми ніколи не проводили так багато часу з
дітьми, і попри батьківську втому нарешті згадалося, що родинні стосун-

ки потрібно розбудовувати – домовлятися, поступатися, дарити обійми.
Дивна картина: суспільство тяжко
хворіє на депресію, а люди тим часом
звільняються від холодних відносин,
що перенасичували їхній простір. Це
дуже схоже на психотерапію, у якій
існує два етапи, дві кризи: спершу
людина змінюється сама, а потім
вона, оновлена, починає змінювати
середовище навколо. Знайомство із
собою, а потім – заново – із своїми
рідними і друзями будує новий комфорт, нову якість життя. Відбувається соціальна регуляція, яка зрештою
вилікує і суспільство в цілому.
Тож на нас знову лежить велика відповідальність: ми всі – лікарі.
Себе, своєї родини, своєї країни. Така
вже доля, мабуть – вічна адаптація і

НАВЕСНІ У
18 ГРОМАДАХ СХОДУ ЗНОВУ
НЕ БУДЕ ВИБОРІВ
18 громад Донеччини і Луганщини, де восени минулого року з міркувань безпеки не проводилися вибори
до органів місцевого самоврядування, залишаться без
виборів і навесні цього року. Про це повідомляє Центральна виборча комісія.
На початку січня ЦВК знову звернулася до військово-цивільних адміністрацій Донецької та Луганської областей щодо оцінки безпеки проведення місцевих виборів 28 березня 2021 року. Відповідь була така
ж, що і минулого року: забезпечити належну безпеку
громадян і уникнути терористичної загрози під час виборів на території цих громад неможливо.
У Центрвиборчкомі наголосили, що не мають інших інструментів, щоб самим перевірити обставини в регіонах.
Наступного разу адміністраціям областей буде запропоновано оцінити безпеку проведення місцевих
виборів восени 2021 року. До виборів на територіях
18 громад будуть діяти військово-цивільні адміністрації.

вічний пошук себе у нових умовах.
А ми продовжуємо підтримувати
своїх читачів пропозицією додаткового заробітку. Ставайте нашими
позаштатними кореспондентами та
отримуйте гонорари за сюжети, новини чи фото з життя своїх громад.
Також надсилайте інтерв’ю з односельцями, яких ви вважаєте «героями нашого часу». Або репортажі
про корисні громадські ініціативи.
Або розповіді про власний успіх у
створенні своєї справи. Зв’язатися
з редакцією можна через коллцентр, соцмережі, електронну пошту
newspapergromada@gmail.com або
на сайті https://gromadaskhid.com.ua/
у розділі «Контакти».
Разом ми зможемо більше!
Редакція газети/Громада

КОРОТКО

З 1 ЛЮТОГО
ШТУЧНО ЗНИЗЯТЬ ТАРИФ
НА ГАЗ

У відповідь на «тарифні протести» у багатьох містах
України Кабінет міністрів на позачерговому засіданні вирішив впровадити державне регулювання цін на
газ для побутових споживачів. Тариф було знижено і
встановлено на рівні 6,99 гривень за кубічний метр
газу.
Така ціна діятиме з 1 лютого, але не довше 31 березня 2021 року. На цю дату припадає закінчення чергового
карантину, який оголошено після завершення локдауну
25 січня.
Ціна 6,99 грн за кубометр газу враховує ПДВ та плату
за транспортування магістральними газопроводами до
внутрішніх точок виходу з ГТС.
Як стверджують у Кабміні, це не означає, що уряд
відмовляється від розвитку ринку газу. Рішення про
держрегулювання тимчасове, за час його дії влада має
сформувати умови, аби ринкові правила запрацювали
повною мірою.
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коактивіст з Донеччини Олексій Бурковський дивується, чому
вчені досі не зацікавилися таким
чистим, хоч і вимушеним, експериментом, якого Україна ще не знала. Адже
шість років без полювання безумовно
вплинули на тваринний світ Донеччини
та Луганщини.
Активіст запевняє, що не претендує
на наукове дослідження і може бути
суб’єктивним. Проте за місцевістю басейну верхів’я річки Казенний Торець
Олексій спостерігає вже понад 30 років
та будь-які зміни в популяціях тварин
вважає для себе очевидними.
За його словами, за рік до війни тваринний світ Донеччини був виснажений,
винищення фауни було питанням часу.
Це й не дивно, адже антропогенний
вплив в цьому регіоні гігантський, природних угідь мало, а щільність населення, і мисливців також, була великою.
2014 року ситуація докорінно змінилася. Поки бойові дії тривали на доволі
великій території і змінювали географію
свого поширення, тварини мігрували до
більш спокійних районів, тож на той час
простежити зміни у популяціях вкрай
важко. Навесні 2015 року лінія зіткнення
стабілізувалася, і всі подальші зміни вже
були пов’язані із забороною полювання
на більшій частині Донеччини та Луганщини. Рівень браконьєрства був майже
нульовий: можливість отримати з кущів
чергу з військового кулемета швидко
«вилікувала» охочих від таких ризикованих розваг.
— Якщо 2013 року вже рідко можна
було зустріти навіть дику качку — крижня, то з 2015-го замість поодиноких качок почали з’являтися невеличкі зграйки, потім зграї. Одного разу 2018 року я
сполохав зграю крижнів більше 70 особин! — розповідає Олексій Бурковський.
— Почали відновлюватися види, які майже зникли в цій місцевості ще років 10-15
назад, наприклад, чирок. Можна зустріти
також і гуску сіру, став з’являтися занесений до Червоної книги України огар
(руда качка – ред). За час заборони полювання спостерігається зростання популяції перепілки звичайної. Про фазана
взагалі годі й казати — він тепер зустрічається на сільських городах та вулицях.
Це так дивовижно, коли ти відходиш від
власного будинку буквально на 200-300
метрів і можеш натрапити на червонокнижного шуліку, польового або лучного
луня, яких раніше не міг бачити роками.
Щодо таких видів, як боривітер, лунь
очеретяний, канюк взагалі мови не йде
— їх бачиш постійно.
Зміни торкнулися і ссавців. Значно
зросла популяція зайців, козулі (сарни
європейської). Почало зростати поголів’я
диких кабанів, з’явилася видра, збільшилася популяція лисиці. Зростає географія поширення байбака.
Директор комунального підприємства
мисливсько-риболовецького господарства в Олександрівському районі, заступник голови Донецької обласної організації Українського товариства мисливців та
рибалок Олексій Бусієнко підтверджує: у
цьому районі популяція байбака за роки
війни збільшилася у п’ять разів.
— До 2010 року цю тварину майже не
спостерігали взагалі. А зараз бачимо великі колонії цих гризунів в місцях, де їх
раніше не було.
За словами Бусієнка, можна впевнено казати про збільшення на тери-

ПРИРОДА
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ЛІНІЯ СМЕРТІ

ЧИ СМУГА ЖИТТЯ?
Із початком бойових дій в Україні на території Донецької та Луганської областей було
заборонено полювання. Тривала ця заборона шість років — аж до осені 2020-го. За цей час
луки, степи, водні угіддя почали наповнюватися живністю. Такий філософський парадокс:
лінія розмежування, будучи лінією смерті для людей, стала для тварин смугою життя у
40 кілометрів завширшки.

Фото: Сергій ЛАПЧИНСЬКИЙ
торії Донеччини фазанів та зайців. А
ось диких кабанів суттєво поменшало (в Олександрівському районі – зі
100 голів до 20), виною тому африканська чума свиней. Також зменшилася чисельність качок та гусей, бо за
останні два-три роки через аномальну
спеку влітку пересохли водоймища — з
40 у районі залишилося 15.
Фахівець запевняє, що масових випадків браконьєрства досі немає. Бути
браконьєром – дороге задоволення, бо
штрафи величезні (за вбиту косулю треба заплатити 30 000 грн). Та й єгерська
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служба, поліція, державна служба охорони добре роблять свою справу.
Розповів Олексій Бусієнко і про санітарний відстріл, адже щодня отримує
від мешканців району скарги стосовно
нападів лисиць на домашню худобу та
птицю:
— Попри заборону полювання нам
доводилося відстрілювати хижаків за
спеціальним дозволом. Проте це вже
відбувається не в тих масштабах, що до
війни. Тоді ми знищували втричі більше
хижаків. Слід розуміти ще й такий момент
– чим більше хижих тварин, тим менше
всіх інших.
А що на Луганщині? Звернулися до
директора Луганського природного заповідника НАН України Вадима Мороза.
— Так, дійсно, за останні роки зросла
чисельність ратичних, дикого кабана, косулі, фазанів, лисиць, зайців, — повідомив пан Вадим. — Розвелося більше диких кабанів і біля Станиці Луганської. Там
така місцевість, де зараз люди не ходять,
бо заміновано, тож практично заповідна
територія там створилася. І на території
заповідника, і поруч активно гніздяться
птахи, занесені до Червоної книги України: орлан білохвостий, орел-карлик,
шуліка чорний.
Директор Луганського природного
заповідника також пояснив, що, окрім
заборони полювання, може позитивно

впливати на розмноження диких тварин
та птахів:
— Останніх декілька років маємо більш
теплі та м’які зими, а це дуже сприятлива
умова. Аграрії менше використовують
хімікати для обробки полів, бо «хімія»
дуже дорога, її просто іноді не можуть
дозволити собі. Інколи ділянки межують
із лінією фронту, тому просто покинуті.
А ще в Станично-Луганському районі
поповнилися водою озера, що дуже
позитивно вплинуло на популяцію водно-болотних птахів. Причина — закриття
свердловин, з яких до війни качали воду
для Луганська.
А ось чисельність байбака на Луганщині, за словами Вадима Мороза, скорочується. Відбувається заростання степу,
а для цього виду це неприйнятно. Потрібен хоч невеликий випас худоби, проте
поголів’я в сільських господарствах тільки зменшується. В межах заповідника,
звісно, вживаються необхідні засоби для
збереження популяції байбака.
На думку Олексія Бурковського, на
Сході за шість років виросло покоління
тварин та птахів, які не знають мисливців, тому не бояться людей. Це уможливлює і полегшує «фотополювання»,
проте містить і загрози: адже наявність
природних інстинктів є запорукою виживання фауни.
Дмитро ЛЕЩУК/Громада
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тже, Закон «Про забезпечення функціонування української
мови як державної» набув чинності 16 липня 2019 року. В його прикінцевих положеннях щодо статті 30 (Державна мова у сфері обслуговування
споживачів) вказано, що вона починає діяти через вісімнадцять місяців з
дня набрання чинності Законом. Тобто
16 січня 2021 року.
У ці вісімнадцять місяців не відбувалося нічого. ЗМІ потеревенили і замовкли, пов’язаний з обслуговуванням
бізнес замість того, щоб готувати персонал, робив вигляд, що календар – не
для слабаків. Чи якось воно та само
розсмокчеться. Не розсмокталося…
Вкотре впевнюємося: коли нема
здорової роз’яснювальної інформації
– порожнеча заповнюється дезінформацією. Яких тільки дзвінків наша гаряча лінія за останній тиждень не отримувала! І що без іспиту з української мови
відтепер не братимуть на роботу, і що
звертатися до будь-яких державних
служб тепер можна тільки державною
мовою, і що за спілкування іншими мовами людей штрафуватимуть просто на
вулицях, і що дітям заборонять вживати у школах навіть суржик!
Всю цю дичину розповсюджують
місцеві пабліки у соцмережах, а потім
легковірні громадяни лякають нею
сусідів.

ДЕЗІНФЕКЦІЯ ВІД ДЕЗІНФОРМАЦІЇ

Так що ж насправді прописано у законі? Лише те, що відтепер кожен, хто
надає послуги в Україні, зобов’язаний
«за замовчуванням» обслуговувати
споживачів суто українською мовою.
Просити чи нагадувати про це споживач не повинен. Але якщо ви наполягаєте на обслуговуванні іншою мовою,
і це прийнятно для протилежної сторони, то за згодою надання послуг може
відбуватися і не державною.
Отримувати ж послуги ви взагалі
можете будь-якою мовою, кажіть «дякую» хоч на суахілі. Те саме стосується
спілкування людей у побуті, адже закон про мову не поширюється на сфери приватного спілкування і релігійних
обрядів.
Якщо вам дуже хочеться мати інформацію про послугу чи товар російською мовою, то вам ніхто не забороняє
запитати у продавця викласти і її. Головне, щоб, наприклад, меню російською
за обсягом було не менше, ніж меню українською. Таким чином держава захищає права україномовних споживачів.
Зрештою, така практика розповсюджена в усіх країнах світу. Погодьтеся,
було б дивно у магазинах Німеччини
чи, не знаю, Данії чекати на те, що вас
обслуговуватимуть українською?
Щодо покарання за невиконання
закону. Спеціальних перевірок бізнесу не планують, але відстежувати
порушення може секретаріат Уповноваженого з захисту державної мови.
Вже зараз ми бачимо, що принципові
прихильники закону з числа громадян
готові активно захищати своє право на
обслуговування українською – звертатися до адміністрації установ, складати
скарги, телефонувати на гарячі лінії
тощо.
Якщо буде доведено зазначений
у скарзі факт, то заклад, що вперше
порушив закон, отримає лише попере-дження і припис про усунення порушення впродовж 30 днів. А от за
повторне порушення протягом року
вже буде накладено штраф на суму від
5 100 до 6 800 гривень. За законом,
попередження і штрафи отримує заклад, а не найманий працівник. Проте
якщо працівник порушить закон всупереч настановам роботодавця, то можемо припустити, що заклад вирішить
стягнути з такого працівника завдані
штрафом збитки. Але це вже внутрішня
справа самого закладу, що регулюється цивільним і трудовим законодавством, а не законом про мову.
Найганебніший фейк, який довелося почути – що продавців будуть
штрафувати за помилки у вживанні
української. Наприклад, за суржик. Це
абсолютна брехня. Закон контролює

ПРОСВІТА

МОВА
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ЗА УМОВЧАННЯМ

Окрім того, що настав новий рік, у січні 2021-го відбулося ще багато подій. Які новини
найчастіше обговорювали люди, що з цього правда, а що фейк? Захмарні цифри у
платіжках за грудень (і це, на жаль, правда). Початок видобування сланцевого газу
під Святогірськом на Донеччині (люта брехня: не на Донеччині, а на Харківщині, і не
сланцевого з гідророзривами, а звичайного у традиційний спосіб). Впровадження «мовного
закону» 16 січня і штрафи за вживання російської – тут зупинимося докладніше. Адже
маніпуляцій навколо закону безліч, а люди ж у нас, як відомо, повірять скоріше у найгірше,
аніж у щось нейтрально-безпечне.
сам факт застосування української
мови, а не її бездоганність. Про жодні
штрафи чи інші санкції за мовні помилки не йдеться!

ДОПОМОГТИ ЗАМІСТЬ ГЛУЗУВАТИ

Авжеж, помилки поширені у будького і у будь-якій мові, тож соромитися
їх не варто. Проте правильно говорити
українською – то краще. І допомогти
в цьому своїм рідним та близьким можуть, наприклад, діти, для яких зазвичай не є проблемою грамотні мовні
конструкції.
Адже насправді продавчині у звичайному магазині треба знати всього
кілька речень, аби виконувати закон
про мову. «Вітаю! Добрий день! Доброго вечора! Пакет потрібен? Будете
сплачувати готівкою чи карткою? Так,

ковбаса свіжа. Тримайте яблука. Вам
пиріжок з вишнями чи сливами? Ось
ваша решта! Дякую! До побачення!
Гарного дня!». Погодьтеся, ці фрази без напруження можуть вивчити
навіть ті, хто ніколи навіть не чув української. А таких у наших широтах,
мабуть, і немає, особливо у сільських
районах.
Перший тремор від публічного
вживання недосконалої української
допоможе подолати особистий словничок з найбільш необхідними для
роботи словами і реченнями, який
варто тримати при собі. Якщо активно ним користуватися – за кілька
днів він вже не знадобиться.Тій самій
продавчині достатньо просто кілька разів промовити вголос назви то-

варів, що вона продає: хліб, цукор,
вершки, цукерки, запальничка, сірники…
Або ось ще дієвий приклад «мовної»
допомоги. Країною поширюється ініціатива відомого журналіста, популяризатора українського контенту Богдана
Логвиненка, який визвався провести
один день у будь-якому закладі Києва,
де працівники невпевнено почувають
себе через перехід на державну мову.
Він готовий безоплатно попрацювати
стажером у магазині, кафе або їдальні,
аби мотивувати колектив до вільного
спілкування українською зі споживачами. До подібного волонтерства залучаються наразі багато інших українців,
радих підтримати бізнес своїх рідних чи
знайомих.
Євген ТОПОР/Громада

ЗАКОН ПРО МОВУ: Я КАЛЕНДАР ПЕРЕГОРНУ
Станом на зараз державна мова в Україні має
застосовуватися в діяльності органів влади і
самоврядування, державних і комунальних підприємств та організацій; в освіті, науці, охороні
здоров’я, в рекламі, на транспорті, у всій сфері
послуг. Але це ще не все.
З 16 липня 2021 року переважно українською
мовою мають проводитися культурно-мистецькі
заходи. З цього ж дня не менш половини асортименту книгарень мають становити видання українською мовою. Інформація в музеях і на виставках
має подаватися українською, але може дублюватися іншими мовами.
Для зайняття посад в уряді, на держслужбі, в
керівництві закладів освіти чи поліції потрібно
буде скласти спеціальний іспит і отримати сертифікат про відповідний рівень володіння мовою.
З 16 січня 2022 року на українську мову
перейде всеукраїнська преса. Офіційні сайти
органів влади, установ, медіа тощо мають за замовчуванням завантажувати україномовну версію.

Комп’ютерні програми, встановлені на товарах, що
реалізуються в Україні, повинні на той час мати україномовний інтерфейс.
З 16 липня 2024 року вимоги щодо української
версії поширюються на регіональну й місцеву
пресу, а мінімальна частка української мови в ефірі
загальнонаціональних телеканалів та радіостанцій
має зрости з нинішніх 75% до 90%, місцевих та регіональних – з 60% до 80%.
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гідно з даними Міністерства соціальної політики, в Україні чисельність дитячого населення складає
трохи більше 7,5 мільйона. Серед них
спеціалісти соціальних служб виділяють
дві категорії вразливих дітей: діти-сироти
(69 852) та діти, які залишилися без батьківської опіки (47 229). Майже 50 тисяч із
загальної кількості дітей без батьків виховується в сім’ях близьких родичів – це
традиційна опіка. Незначну кількість – в
середньому 1 200 дітей на рік – всиновлюють. Наразі на всиновлення чекають
6 000 дітей. Така форма опіки вважається
пріоритетною, бо дитина припиняє бути
сиротою і набуває усі права біологічної
дитини усиновителів. Близько 13 тисяч
дітей, позбавлених батьківської опіки,
виховують у прийомних сім’ях та дитячих
будинках сімейного типу. А ще майже
100 тисяч дітей заповнюють будинки дитини, інтернати, школи-інтернати, санаторії, притулки, центри соціально-психологічної допомоги та безліч спеціальних
закладів інтернатної системи. З них тільки
8 тисяч дітей не мають батьків, решта перебуває в інтернатах через скрутне становище родин.

ІНТЕРНАТНЕ ЛОБІ

Щодня 32 дитини в Україні залишаються без батьківської опіки, і держава
вперто продовжує «пакувати» їх переважно до інтернатів. Деінституалізація
(реформа інтернатів), започаткована
2017 року, мала би змінити такий стан речей, але вона серйозно гальмувала і ось
у січні 2021 року, здається, зовсім відкотилася назад. Правозахисники б’ють
тривогу: у проєкті нормативного акту,
розробленого з власної ініціативи Мінсоцполітики і розісланого по регіонах,
вже не йдеться про скорочення інтернатних закладів та дітей у них. Тож гроші
знову розподілятимуть не на користь
будинків сімейного типу або прийомних
родин.
Щомісяця на одну дитину, яка перебуває в інтернатній системі, Україна сплачує 30 тисяч гривень. Власне на дитину
витрачається лише 5-7% від цієї суми, а
левова частина йде на утримання будівель інтернатів, зарплатню персоналу та
податки. Натомість розмір допомоги на
дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування, з 1 січня 2021 року становить
від 4 800 до 8 300 гривень, а послуги
прийомних батьків та батьків-вихователів оцінюються трохи більше 2 тисяч
гривень на дитину. Оце так ефективне
розподілення наших податків!
– Те, що відбувається у фінансуванні
– лобіювання інтересів інтернатів, – описує ситуацію Дар’я Кас’янова. – Щороку
держава на інтернати виділяє 13 мільярдів гривень, а прийомні сім’ї ледь кінці
з кінцями зводять, особливо в умовах
військового конфлікту та карантину. В
інтернатах зараз живуть переважно діти
з населених пунктів вздовж лінії розмежування, діти, які мають батьків. Через
скрутний стан родини, коли немає продуктів харчування, немає чим опалювати хату – інтернати сприймаються як
помічники, і ця традиція тягнеться ще з
радянських часів. Діти перебувають в інтернатах з 1 вересня і до кінця навчального року, вдома бувають тільки влітку.
– Якщо казати про Донецьку область,
особливо про населені пункти вздовж
лінії зіткнення, то тут інтернатів не залишилося зовсім. Є інтернат у Жованці,
та у Торецьку є ЦСПД (центр соціальнопсихологічної допомоги – ред.). В Луганській області такі заклади є у Щасті та
у Попаснянському районі. Тож дітей часто відправляють за сотні кілометрів від
рідних майже на рік, і ті не завжди мають
змогу навідатися – знову ж таки, через
відсутність грошей.
Про недоліки інтернатної системи
можна говорити годинами. По-перше, не
кожній дитині підходить життя у великому скупченні людей, часто це призводить
до виникнення психологічних відхилень
та агресії. По-друге, більше половини дітей, котрі потрапляють до українських будинків дитини цілком здоровими, без індивідуальної турботи й піклування починають відставати в розвитку.
Такі шокуючі цифри – результат досліджень міжнародної організації «Надія

ДІТИ

ПРАВО НА СІМ’Ю

Про них згадують двічі на рік – на різдвяні свята та День захисту дітей. Робочі колективи
спільнокоштом закуповують мандарини та цукерки, відряджають до інтернатів піарницю
з фотографом, ще з тиждень роздивляються у соцмережах репортажні світлини дітей з
подарунками. А діти залишаються сам на сам у системі, де жоден подарунок не надасть
їм почуття безпеки та родинного затишку... Чому в Україні досі залишається в пріоритеті
інтернатний спосіб виховання, і яким має бути цивілізований підхід до подолання сирітства
– «ГРОМАДА Схід» дізнавалася у програмної директорки благодійної недержавної
організації «СОС Дитячі Містечка Україна» Дар’ї КАС’ЯНОВОЇ та засновниці волонтерської
організації «Мартін-клуб» Вікторії ФЕДОТОВОЇ.

та житло для дітей». Дослідження також
виявило, що 68% дітей через невідповідне їхнім потребам харчування отримали
проблеми із здоров’ям. 58,6% дітей мають
затримку росту, 20,2% – низьку масу тіла.

ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ТА ІНШИЙ
ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Інтернатів вже не залишилося майже
ніде у світі. Перевага надається будинкам сімейного типу, коли самотні люди
чи сімейні пари виховують десять і більше дітей; або прийомним сім’ям, де можуть перебувати до чотирьох дітей. Авжеж, люди, які беруть у сім’ю прийомну
дитину, отримують кошти від держави,
бо це робота, яка накладає велику відповідальність. Кожен з прийомних батьків проходить жорсткий відбір, має відповідний дозвіл на виховання дітей.
Саме на виховання дітей у родині
спрямовані зусилля організації «СОС
Дитячі Містечка Україна», яка наразі працює у Київській та Луганській областях.
– Це австрійська модель. Після Другої світової війни було багато дітей-сиріт.
Їх почали виховувати у прийомних сім’ях,
щоб вони до інтернату або притулку не
потрапили. Чоловіків тоді було мало,
тому, як правило, це була жінка, їй допомагала інша жінка. У більшості держав
світу така модель використовується й
донині, – каже Дар’я Кас’янова. – Ми

ще до війни так працювали у Луганській
області: купували будинки для сімей з
прийомними дітьми, будували нові, брали під супровід багатодітні сім’ї – ставали їм партнерами. Гроші родинам ми не
надаємо, але сплачуємо вартість послуг,
які знімають деякі проблеми конкретної родини. Коштів у прийомних батьків,
як правило, не вистачає на логопедів,
викладачів, психологів, на медичну допомогу. Може не вистачати часу – коли
вихованців треба везти на заняття танцями або малюванням, а вдома лишаються ще діти. То у нас є така посада, як
«тьотя»: це жінка, яка допомагає доглянути дітей, прибратися або приготувати
їжу, коли мама зайнята. Буває потрібна
допомога з «важкими» підлітками, тут до
роботи підключаються психологи. Кожну сім’ю супроводжує наш соціальний
працівник, бо ситуації різні, різний підхід
до кожної. Ми цим і відрізняємося від
інших організацій, що виявляємо низку
проблем окремої багатодітної родини і
комплексно їх розв’язуємо, позбавляючи стресу батьків, а, значить, і дітей.
У Броварах організація має велике
поселення, воно так і зветься – «Дитяче Містечко». Тут 16 комфортабельних
будинків, де можуть постійно проживати
багатодітні сім’ї з прийомними дітьми. Є
молодіжний центр, де працюють з під-

літками та дітьми, котрі готуються вийти
з-під опіки (вважається, що у будинку
сімейного типу діти можуть жити до 23
років, доки вони не завершать освіту).
Під час бойових дій до Броварів вивезли більшу частину багатодітних родин
з Луганська. Коли з часом деякі сім’ї
вирішили повернутися на Луганщину,
організація «СОС Дитячі Містечка» почала активно працювати і там: відкрила у
Сєвєродонецьку та Старобільську центри «Укріплення сім’ї» та наразі підтримує
на цій території навіть ті дитячі будиночки сімейного типу, яких не створювала.
Виховання у сім’ї не замінить жоден інтернат, вважає Вікторія Федотова. У далекому 1995 році створена нею у Макіївці громадська організація «Мартін-клуб»
розпочала боротьбу з дитячою безпритульністю і забрала з вулиць, взявши під
опіку, понад 300 дітей. З часом над проблемою дітей-сиріт працювала вже ціла
мережа правозахисних центрів Донбасу,
куди увійшли схожі організації з Донецька, Маріуполя, Алчевська, Луганська та
Сєвєродонецька.
«Мартін-клуб» існує на пожертви приватних благодійників і тепер вже у Дніпрі
продовжує допомагати вразливим родинам або матерям-одиначкам у вихованні
дітей. За допомогою польського волонтера Вікторія створила перше «Дитяче
село» і притулок «Маленька мама», започаткувала проєкт з інтеграції переселенців у сільські громади. В організації
немає великих ресурсів, але за збереження кожної біологічної родини для дитини тут б’ються до останнього. Для підтримки мам відкрито міні-пекарню та
кав’ярню, які дозволяють заробляти
гроші. А у шелтері (соціальній квартирі)
жінкам допомагають уникнути домашнього насильства та стати на ноги.
– Алгоритм дій дуже простий, – пояснює Вікторія Федотова. – Як тільки ми
дізнаємося, що якійсь жінці з дитиною потрібна допомога, і вона потребує безпечного місця перебування, вона приїжджає
до нас. Іноді привезти жінку до шелтера
допомагають партнери. За потреби жінка проходить медичне обстеження, отримує продуктові та гігієнічні набори, ми
допомагаємо з відновленням документів
та займаємося супроводом в усі інстанції
для отримання соціальних виплат. У разі
випадків домашнього насильства ми співпрацюємо з поліцією та адвокатами. Дитину ми влаштовуємо або до школи, або до
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садка. Якщо за три місяці перебування у
нашому соціальному житлі жінка приймає
рішення переїхати, вона їде. Якщо потребує подальшої допомоги, ми розробляємо
план дій і продовжуємо термін перебування ще на три місяці. Ми працюємо як кризова служба для жінок з дітьми, але наша
головна мета – діти. Все, чого потребує
дитина згідно з українським законодавством, для нас у пріоритеті.
Обидві наші співрозмовниці впевнені:
найбільше діти бояться залишитися самотніми та втратити родину. Наведені
приклади альтернативного розв’язання
проблеми наочно доводять: є моделі,
значно ефективніші за інтернатну. Але
реформування інтернатів в Україні провалене. Мільйони доларів, надані Світовим банком на зміни у цій системі,
«проїдені». Кошти українських платників
податків, як і раніше, йдуть на утримання
будівель інтернатів. А право дитини на
життя у родині, нехай навіть у прийомній,
змушені захищати лише волонтери на
пожертви благодійників.
Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада



МАТИ-ВИХОВАТЕЛЬКА
«Коли будемо щиро старатися, щоби кожна дитина в нас відчувала, що вона є люблена,
тоді справді в Україні не буде сиріт», – казав Любомир Гузар. На жаль, є діти, яким доля
пошкодувала любові від рідних батьків. І тоді надолужувати цей дефіцит намагаються
вихователі дитячих будинків сімейного типу.

Дар’я КАС’ЯНОВА, програмна
директорка благодійної
недержавної організації
«СОС Дитячі Містечка Україна»:
– Інтернати «вербують» дітей доволі агресивно, спокушуючи батьків
п’ятиразовим харчуванням. А віддають назад в сім’ю – дуже неохоче. За
умов комплексного підходу до подолання бідності сімей з дітьми, підвищення батьківського потенціалу, розвитку інклюзивної освіти, наявності
спеціалістів і послуг з підтримки дітей
і сімей за місцем проживання – можна запобігти влаштуванню більшості
дітей до інтернатів і забезпечити їх
виховання в сім’ї і в громаді.

Вікторія ФЕДОТОВА, засновниця
НГО «Мартін-клуб»:
– Інтернати – це уламок радянської
системи виховання. Старше покоління пам’ятає «систему Макаренка» з
його підходами. Вона не передбачала розвиток сім’ї, хоча і декларувала
його. Інтернати були створені, аби
ізолювати частину населення, дітей
у тому числі, які мали деякі потреби
і були проблемою. Те, що інтернат не
пристосований для виховання дитини – це не мої домисли, це факти.
Дитині потрібна родина, а не інституція, діти не можуть та й не хочуть
жити в цих інституціях. В них донині
нічого не змінилося. Інтернат – це не
вихід, це велика системна помилка.
Сподіваюся, що останній інтернат в
Україні закриється за моє життя.

Д

итячий будинок сімейного типу
— окрема сім’я, де під опікою вихователів спільно живуть від 5 дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування. Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу в Україні
не має перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних. Початок створення дитячих будинків сімейного типу у нашій країні припадає на 1988 рік. 2000 року існував вже
91 такий дитячий будинок, а 2020 року їх
було 1 180. Наразі там виховується понад
8 тисяч дітей.
Люди по-різному ставляться до такого типу виховання дітей, каже наша експертка з гуманітарних питань, керівниця
проєкту «Простір підтримки» БФ «Карітас
Маріуполь» Валерія Гармаш. Особливо
неоднозначне ставлення – до так званих
соціальних сиріт, дітей, які залишилися
самотніми при живих батьках. Розповсюдженою є думка, що такі «діти вулиці» з неблагополучної родини не можуть вирости
добрими та порядними людьми. З негативною реакцією стикаються й їхні вихователі:
дехто вважає, що вони хижо заробляють
на дітях. Таке наше суспільство…
Тож знайомтеся – пані Лариса, вихователька дитячого будинку сімейного
типу у Маріуполі. Разом з чоловіком, а
потім сама виховала понад 25 дітей. Наразі на її вихованні вісім підлітків.
– Зараз у нас своя спілка вже. Дружимо, спілкуємось, в гості один до одного
ходимо, обговорюємо всі питання. Звертаються до нас вихователі нових дитячих
будинків, тільки і встигаємо відповідати,
що та як. Бо ми вже як динозаври, а нюансів багато, без підтримки і спілкування
не обійтися.
Для мене цей шлях почався 1992
року, коли запросили від церкви відвідати міські дитячі будинки. Діти підходили,
заглядали в очі, брали за руки та питали:
«А ти не моя мама? Ти не за мною прийшла?». Ця фраза мене там і розчинила.
Тоді ще не було дитячих будинків та прийомних родин, але дітки до нас приходили з інтернату, ми брали їх, спілкувалися, у нас могли залишатися по 5-6 дітей.
Потім для декого оформляли опіку, щоб
вони могли жити в родині. Все це було
без оплати та допомоги від державних
структур. Ми жили за рахунок зарплатні,
допомоги від церкви та допомоги знайомих з Америки. Важкувато бувало, але
дуже дружненько. Тож зараз, коли хтось
каже мені, що я беру дітей заради грошей, згадую ті роки, звідки все пішло…
Коли 2006 року почали організовувати дитячі будинки та прийомні родини,
мене вже добре знали у місті, бо я оформляла опіку над багатьма дітьми. Запропонували отримати вже офіційний статус.
Спочатку давали на виховання чотирьох
дітей, а вже потім 10. Мені було майже

30 років, та я мала своїх п’ятьох. Моїм дітям це спочатку було цікаво, проте згодом, коли всі діти почали ділити мою любов та мої руки, тут вже стало важкувато.
Були і ревнощі, і прохання відвести дітей
назад. Але з нами працювали психологи
і потрохи-потрохи звикли. І зараз вони
всі спілкуються один з одним, сестрами
та братами називаються.
Знаєте, я вже вросла в це душею і
тілом. Для мене це вже спосіб життя,
саме життя. Кожну дитину приймаєш, розумієш, звідки вона прийшла, з якої родини. Дуже рідко до нас потрапляють сироти, за весь час тільки четверо в мене
було, щоб родина гарна, але трапилася
біда. Переважно діти з неблагополучних
сімей. Що вони тільки не пережили: насильство, бродяжництво, крадіжки – все
було. І коли все починає вирівнюватися
– дуже радієш! Була дитина, як Мауглі,
про яку говорили мені, що не буде вона
вчитися: «вона бродяжка». А зараз тішуся: всі гарної думки про дівчинку, вона
дуже сильна, старається, староста у коледжі, отримала підвищену стипендію.
Всі дівчата та хлопці отримують освіту,
створюють свої родини. Це все приносить дуже яскраві та радісні емоції.
Колись забирала я дівчинку. Теж мені
про неї казали, що дарма, що з нею навіть дружити нікому не дозволяють. Їй
було 15 років, і вона вже пройшла все:
гуляння, випивку, клей. І це ж вже підліток, зі своїм сформованим характером.
Та й взагалі, в неї вже був такий стрижень – ух! Не дуже й переламаєш. Змінити цей образ їй допомогла віра, коли
вона почала ходити до церкви. Коли
вона тільки прийшла і зараз – це зовсім
інша людина. Закінчила 11 класів, музичне училище по класу диригента, а потім
і університет за напрямком практична
психологія. Зараз вона вже доросла, дві

вищих освіти, працює психологом.
Багато дітей себе змогли розкрити,
свої таланти. Бо ми сприяли цьому, зважали на те, що діти хочуть. Не знаю, як у
мене вийшло. Мабуть, все ж таки, у кожної людини є своє призначення, кожному даний свій труд та свій талант. Ось у
мене, мабуть, все ж талант з дітьми. І все
ж таки, цей труд – від Бога, я вважаю.
Тому що просто так не кожен зможе.
Про мене кажуть, що я «фахівець по
підлітках», хоч іноді і прошу, щоб дали
когось молодшого. Важко, коли дитина приходить в 14-15 років. Це рік-два
– та її треба випускати в життя, а вона
ще не встигла нічого увібрати в себе.
Мало часу. Тому, переважно, люди і намагаються брати маленьких. А підлітків
– мені: візьміть, будь ласка! І тоді, і зараз.
Так і кажуть: «тому що у вас виходить».
Але важко буває, бо вони вже кожен із
своїм характером. Проте дорослішають,
і вже зараз згадуємо та сміємося разом.
…Різне буває. Буває, що й ображають.
Але я впевнена, що чим більше таких дітей
буде виховуватися у родинах, тим більше
вони будуть вирівнюватися, це вже будуть
соціалізовані люди. Колись один чоловік
мені сказав, що то гопники, не треба їх до
суспільства. Тобто заздалегідь поставив на
дитині хрест тільки тому, що дитина сирота,
без батьків. Отакої, відразу відсунемо дитину у сторону і поставимо клеймо. Але ж
різне буває, навіть у звичайних родинах.
Кажуть, у нас мало сиріт – ні, у нас багато сиріт. Може, не всі за офіційним статусом, але фактично так. Без родини такі
діти стають злими дорослими. Тому хотіла
би, аби всі, хто бажає, займалися такими
дітьми. На першому місці має бути любов,
співчуття. Чим більше ми будемо нести
добра та любові цим дітям, тим врештірешт буде більше добра у світі…
Віра ЛЮТА/Громада



ГРОМАДА СХiД

1 (34) / 2021

ШЛЯХ ДО ЧЕМПІОНСТВА

Максим з дитинства був напрочуд
активним – музична школа, театральна
студія, а, зрештою, і спорт.
– Бажання займатися важкою атлетикою з’явилося у старших класах. Я був
маленький на зріст, на фізкультурі ледь
здавав нормативи, а кортіло бути сильним. Мій батько викладав фізкультуру у
Сватівському професійному аграрному
ліцеї, там був спортзал, де можна було
займатися. Тож саме батько допоміг
мені стати на шлях спорту і був для мене
першим тренером.
Спочатку Максим просто качав м’язи
із старшими хлопцями, проте згодом
його зацікавили гирі. Через деякий час
він вже штовхав гирі, чи не важчі його
самого. Наважився на участь у районній
спартакіаді – і одразу посів третє місце
у своїй ваговій категорії (60 кг). Ця маленька перемога мотивувала займатися
далі.
На тих змаганнях Максима помітив
головний суддя Михайло Іванович Руденко, заслужений тренер та майстер
спорту. Він проводив заняття у сусідньому селі Дуванці, і за його запрошенням
хлопець наступні три роки їздив туди
тренуватися. Районні змагання поступилися обласним, а потім, коли Максим
став студентом і увійшов до складу університетської збірної гирьового спорту
– і всеукраїнським. Скрізь займав призові місця, тож незабаром його запросили до складу збірної України.
– 2014 рік став для мене визначним.
На чемпіонаті світу, що проходив на
початку року у Білорусі, я не очікував
на великі результати, бо займався вже
певний час самостійно. Але моя мрія
здійснилася: я взяв два перших місця в
особистому заліку і третє місце у складі
збірної України.

«ГИРЯ – КРАЩІЙ ДРУГ,
НІЖ ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ»

Здавалося б, після такої перемоги –
точно швидка кар’єра та велике майбутнє. Проте наступні чотири роки хлопець
практично не займався гирями: важкий
перелом руки, шок, відчай…
– У лікарів я одразу запитав, чи зможу повернутися до гирьового спорту.
Звісно, що остаточної відповіді не було.
Єдине, що мало допомогти – час та правильна реабілітація. Я дотримувався
всіх рекомендацій, позаяк хотів швидко
прийти в норму. З часом так і сталося,
– згадує Максим.
Заняття спортом хлопець відновлював у рідному селі Хомівці, де йому запропонували роботу вихователя гуртожитку. Там він і працює наразі.
– Я не жив у селі кілька років і, повернувшись, зрозумів, що гирьовий спорт
практично зник, ніхто ним не займається. Мій батько через вік вже не міг
популяризувати атлетику. Місцева молодь не знає, куди себе подіти, підлітки
звикають до куріння, алкоголю, як і у
багатьох селах. Тому я загорівся ідеєю
показати їм інший бік дорослішання та
мужності, адже сам за здоровий спосіб
життя і вважаю, що гиря – кращій друг,
ніж шкідливі звички.

ЛЮДИ

СИЛА БОГАТИРСЬКА
Максим МУРАТОВ із села Хомівки Сватівського району Луганщини у свої 26 років є
двократним чемпіоном світу. Наразі популяризує гирьовий спорт у своїй громаді, має
кілька вихованців, які вже здобувають перемоги у онлайн-турнірах, і планує 2021 року
встановити новий рекорд.
нарівні з хлопцями.
За рік четверо учнів посіли призові
місця у п’яти онлайн-чемпіонатах України. У деяких змаганнях Максим також
бере участь. Звісно, що й місця посідає
перші.
– Нещодавно був випадок, коли під
час онлайн-змагань потрібно було підняти гирю 500 разів, а вже на 300-му у
мене почала злазити шкіра на долонях.
Було боляче, але я не подав виду та продовжив виконувати вправу. Адже поруч
учні, які вболівають, люди, які дивляться
трансляцію відео, тож у мене просто не
було права здаватися.

СЕЛО БОГАТИРІВ

На той час, коли Максим Муратов був
готовий повернутися до змагань, вони
через карантин проводилися лише в
онлайн-форматі. Тож він взяв участь у
всеукраїнському турнірі імені Піддубного і виборов третє місце. Про нього підготувало сюжет обласне телебачення – і
його плани почали здійснюватися.

За тренуваннями богатиря діти завжди спостерігали із цікавістю. А після
телевізійного сюжету до знаменитості
потягнулося ще більше молоді. Діти хотіли
вже не тільки дивитися, а й навчатися. Тож
з того часу Максим тренує кількох учнів.
Серед них є і дівчата, які руйнують стереотипи про «слабку стать» і штовхають гирі

За словами хлопця, саме учні зараз
є його найбільшою мотивацією. Для них
він мріє відкрити в селі доступний і універсальний спортивний зал.
– Хочу створити спортивний центр
і спортивний клуб не тільки для нашої
молоді, але і для жителів сусідніх сіл. Не
обов’язково мають бути тільки гирі, планую і тренажери, і пауерліфтинг (ним я
також займаюся). Наразі активно шукаю
людей, зацікавлених моєю ідеєю. Сподіваюся, що знайду можливості і відкрию
зал для всіх охочих.
Мрія «для себе» – виконати норматив
майстра спорту міжнародного класу і
встановити абсолютний рекорд України.
Для цього Максимові потрібно виконати
поштовх довгим циклом однією гирею у
40 кілограмів з довільною зміною руки
за одну годину п’ятнадцять хвилин. А
проміжний рекорд — новорічний — він
вже побив нещодавно: 2021 раз підняв
гирю вагою 16 кілограмів.
За словами Максима Муратова, вправи з гирями позитивно впливають на
організм. Регулярні заняття підвищують
витривалість, тренують серце, позбавляють жиру. Для непрофесійних занять,
просто з метою підтримки здоров’я,
підійдуть і зовсім невеликі гирі. А ось
знаряддя більше 24 кілограмів – вже не
для новачків.
Як каже богатир з Хомівки, гирі зараз
набувають нової популярності, хоча їм
вже кілька століть. Сподіваємося, нашому герою вистачить сил та наснаги втілити свої мрії і зробити гирьовий спорт
привабливим не тільки у містах, а й у селах на Сході України.
Лілія УДОДЕНКО/Громкор
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Ч

им ПОГ відрізняється від традиційного дільничного? Головне, що
офіцер громади надає населенню
поліцейські послуги, а їхню якість оцінює
не керівництво, а самі громадяни.
– На поліцейського офіцера громади
покладене значне навантаження, – коментує перебіг реформи на Донеччині
старший інспектор управління превентивної діяльності ГУНП в Донецькій
області Яна Ходченко. – Він виконує
функції, спрямовані на превенцію, та
займається профілактичною роботою
– не тільки долучається до заходів, а й
організовує їх. Підзвітний він також громаді. Нацполіція не дає оцінку діяльності
такого офіцера. Його оцінює громада,
адже раз на півріччя він перед нею
звітує про проведену роботу. Нині маємо лише позитивні відгуки.

ЗМІНИ



ДОНЕЧЧИНА

На Донеччині до проєкту долучилися 10 об’єднаних територіальних громад
(ОТГ), зокрема й ті, що межують з лінією
бойових дій. Меморандум з Нацполіцією
області вже підписали вісім з них. До
роботи приступили 15 офіцерів. У січні
2021 року відкриті дві нові поліцейські
станції у Званівській та Соледарській ОТГ.
Аби стати офіцером Соледарської
громади, Денис Толмачов, який у правоохоронних органах служить з 2004 року,
пройшов конкурс, а далі відповідне навчання у Дніпрі, у державному університеті внутрішніх справ, де успішно склав
іспити та отримав сертифікат.
– Майже три місяці нас навчали законодавчим змінам, а також навичок, як
працювати в інтересах громади та її мешканців та приймати рішення самостійно,
– каже Денис.
За словами поліцейського офіцера
Черкаської ОТГ Олексія Акопова, конкурсні умови вступу були серйозними:
поліграф, тести, співбесіди. До складу
журі входили не тільки робітники Національної поліції, а й представники міжнародних партнерів і власне територіальних
громад. Олексій розповідає, що прагне,
аби населення сприймало поліціянтів позитивно:
– Нашою головною перевагою є те,
що ми більше не забезпечуємо плани
і завдання обласних і районних управлінь нацполіції. Ми вже не спираємося на обласні показники, а аналізуємо
криміногенну ситуацію, яка склалася
безпосередньо у громаді. Допомагати
нам працювати у напряму запобігання
злочинам – наприклад, повідомляти про
небезпечні ситуації чи підозри – можуть
навіть діти. У нас вже були такі випадки.
Ми цінуємо таку довіру.
Жителі Званівки до свого офіцера можуть просто зателефонувати на
мобільний. Микола Крохмаль родом з
Верхньокам’янського, це одне з трьох
сіл Званівської ОТГ. Нині він живе у сусідньому селі, тож добре обізнаний зі станом справ у громаді. Селяни також добре його знають, і у разі крадіжки, сварки
чи сімейних «розбірок» не вагаються
викликати «шерифа» на допомогу. Тим
більше, що реагує він дуже оперативно,
адже має новеньке службове авто.
– Офіцер громади набагато більше
часу приділяє людям, ніж дільничний. Він

ВІН ПОРЯД: У СЕЛАХ СХОДУ
З’ЯВИЛИСЯ СВОЇ «ШЕРИФИ»
Проєкт «Поліцейський офіцер громади» (ПОГ) реалізується як наступний крок у реформі
Національної поліції України. Його головна мета – забезпечити у кожній територіальній
громаді присутність офіцера, який не просто служитиме на її території, але й житиме
там. Це особливо важливо для сільських населених пунктів, де співробітник поліції має
добре знати місцевих жителів, їхні проблеми та потреби. За два роки до пілотного проєкту
долучилися 18 областей країни, де вже працюють 364 поліцейські офіцери громад.

також активно співпрацює з органами
місцевої влади, з комунальними та соціальними службами, бере участь у безпекових проєктах, сесіях місцевих рад.
Відмінність суттєва і по суті, і за формою.
Під рукою автомобіль, ноутбук, оргтехніка, громада забезпечує паливом. Питання фактично розв’язуються на місці,
зручно працювати з людьми, проводити
бесіди, інформувати. Та й з фінансового
боку також вигідніше, – розповідає Микола Крохмаль.
Новгородське – селище, що межує
з лінією фронту. Через близькість до
бойових дій тут не було місцевих виборів. Відповідно, й участі у пілотному

проєкті «Поліцейський офіцер громади»
селище не бере. Нині тут несуть службу поліцейські з Торецька. Кілька років
тому за допомогою міжнародних партнерів у селищі організували поліцейську
станцію із системою спостереження та
«розумними» камерами, які можуть розпізнавати обличчя та крадені автівки.
Але, за словами місцевих жителів, вони
б почувалися більш захищеними, якби
мали власного «шерифа».

ЛУГАНЩИНА

У Луганській області у пілотному проєкті так само беруть участь 10 громад.
Конкурсний відбір пройшли 14 офіцерів,
нині триває набір нових кандидатів.

Службовим транспортом забезпечені
чотири правоохоронці. Решта – чекає на
новенькі авто.
Троїцька ОТГ за кількістю населення
може претендувати на двох-трьох поліцейських офіцерів. Поки працює лише
один. Територія чималенька – 13 старостатів, до яких входять понад 40 населених пунктів. Відстань між селами до
30 кілометрів, тож без авто поліцейському офіцерові Володимирові Ільїну мобільним бути важко:
– На автомобіль ще чекаємо, обіцяють
надати найближчим часом. Але, якщо
десь трапляється щось – то виїжджаю з іншими службами на місце події, незалежно
від того, той старостинський округ підпорядкований мені чи ні. У мене є перевага:
я місцевий, людей знаю. Позаяк, різницю
між обов’язками офіцера та дільничного
вже відчув. Мене не смикають на патрулювання інших територій, я не задіяний в
нарядах чи якихось оперативних заходах
та нарадах райвідділку. Я повністю зосереджений на роботі з громадою. Раніше
як було? Є факт правопорушення – приїхав, склав протокол і все. Звідки би я знав,
хто чим дихає, з районного відділку?
Володимир вже провів не одну зустріч у місцевих навчальних закладах,
регулярно відвідує кризові родини, проводить інформаційну роботу з розбишаками та раніше засудженими. Під час
чергового візиту до неблагонадійної сім’ї
офіцер виявив дитину, яка потребувала
психологічного супроводу, та запросив
фахівців. А ще одному хлопчикові, який
поділився мрією щодо подарунка на Новий рік, сам купив бажану іграшку.
– Громада прийняла рішення, щоб у
нас був свій офіцер. Коштом місцевого
бюджету була облаштована станція. Ми
також сплачуємо там комуналку, готові
забезпечувати поліцейського паливномастильними матеріалами. Поліцейський
громади – це та людина, яка буде жити
на місці, бачити всі проблеми людей,
своєчасно реагувати на них, виявляти
проблеми не по факту скоєння правопорушення, а до того, і це добре, – вважає
заступниця Троїцького селищного голови Світлана Охрицька.
2021 року Національна поліція планує
поширити проєкт «Поліцейський офіцер
громади» на всю Україну. Наступними
регіонами його впровадження будуть
Вінницька, Київська, Одеська та Полтавська області, де вже тривають зустрічі
представників Нацполіції з керівництвом
громад.
Лілія АНДРУСИК/Громада
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ГРОМАДА СХiД

Ц

я недорога страва може поповнити як святкове, так і повсякденне
меню. Буряк – всім доступний,
смачний та дуже корисний овоч. Коренеплід багатий на вітаміни, особливо
необхідні організму у зимовий період. У
ньому міститься також велика кількість
аскорбінової кислоти, каротину, бору,
марганцю, а також заліза.
Що потрібно:

РІЗД
ПОЛ ВЯНА
ЯНА

• буряк — 2 шт.
• яйце — 1 шт.
• цибуля — 1 шт.
• молоко – 50 мл
• відварена картопля — 2 шт.
• панірувальні сухарі — 30 г
• сіль, спеції за смаком.

ШВЕДСЬКІ

Як готувати:

КОТЛЕТИ З БУРЯКА

Вітаємо всіх, хто залучився до конкурсу «РІЗДВЯНА ПОЛЯНА»! Ваші рецепти ми будемо
викладати впродовж року, адже не всі вони потребують спеціальних «святкових»
приготувань. Серед дванадцяти страв різдвяного столу просто, але ошатно виглядають,
наприклад, котлети з буряка – привіт від традиційної шведської кухні. Цей рецепт
запропонувала Валентина Єгорівна ШАЛИХ з Павлополя (Донецька область), котру рандомно
обрано переможницею нашого конкурсу. Пані Валентино, чекайте на подаруночок!
Відповідь на сканворд №24 (33)
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Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
видане Міністерством юстиції України 27.12.2019. Серія КВ №24252 –14092 Р.
Засновник і видавець: БФ “Карітас Маріуполь”. Проект реалізується за підтримки
Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина.

1. Сирий буряк почистити та натерти на
крупній тертушці. Посолити та посипати
спеціями за смаком, ретельно перемішати
та залишити трохи промаринуватися.
2. На рослинній олії обсмажити цибулю до
золотавого кольору. Додати її до буряка.
3. Відварену «у мундирі» картоплю натерти на крупній тертушці та додати до буряка і цибулі.
4. Вбити яйце, суміш добре перемішати.
5. Для ледь помітного вершкового смаку додати молока.
6. Сформувати котлети, обваляти кожну в сухарях та смажити на олії до рум’яної
скоринки. Подавати можна із сметаною,
зеленню та овочами.

ПОГОДА
ДОПОКИ РИПИТЬ
ПІД НОГАМИ ПРИСРІБЛЕНА
КОВДРА ЗИМИ
За прогнозами синоптиків, наприкінці січня варто очікувати на відлигу, а ось на початку лютого
запанує морозна та сонячна погода.
На Донеччині січень завершуватиметься із максимальною температурою повітря +6°С та мінімальною –4°С. З 25 до 31 січня буде хмарно. Сніг з дощем прогнозують на 26-29 січня.
Протягом перших двох тижнів лютого позначки термометрів опустяться до –6°С. Сніжитиме 6 та
7 лютого. Швидкість вітру 3-7 м/с.
На Луганщині протягом останнього тижня січня температура повітря поступово знижуватиметься від +4°С до –5°С. Дощитиме 26 та 27 січня.
Протягом першої половини лютого температура повітря залишатиметься у межах до –6°С. Сніг
очікуємо 5-7 лютого. Швидкість вітру не буде вищою за 6 м/с.
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