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Любі жінки!
Вітаємо Вас зі святом весни та тепла - 

Міжнародним днем 8 Березня!
Ви - справжні берегині сімейного затишку й життя! 

Ви народжуєте й виховуєте дітей, плекаєте українську 
культуру, передаєте з покоління в покоління традиції 

високої духовності. 
Без Вашої підтримки, розуміння та ініціативності 

неможливі добрі зміни в житті. 
Своєю плідною працею та силою духу Ви надихаєте 

на нові звершення. 
Щедрість Ваших душ зігріває, сила духу – захоплює, а 

краса – вселяє віру в те, що світ буде врятований.
Від усієї душі бажаємо 

Вам здійснення усіх життєвих планів! 
Любові Вам, сонця, радості, тепла!

З повагою ГО-«Альтернатива»

ЛІКАРНІ НЕ МОЖНА ЗАКРИВАТИ!

У ході бесіди було з’ясовано клю-
чові положення медичної рефор-
ми.
1. У Харківській області департа-
мент охорони здоров’я Харківсь-
кої облдержадміністрації планує 
створити 5 госпітальних округів: 
Центральний (Богодухівський, Вал-
ківський, Дергачівський, Золочівсь-
кий, Коломацький, Краснокутський, 
Нововодолазький, Харківський, 
Зміївський, Чугуївський, Печенізь-

кий р-ни та м. Люботин), Балаклій-
ський (Балаклійський, Барвінківсь-
кий, Борівський, Ізюмський р-ни), 
Лозівський (Близнюківський, За-
чепилівський, Кегичівський, Крас-
ноградський, Лозівський, Перво-
майський, Сахновщинський р-ни), 
Куп’янський (Великобурлуцький, 
Дворічанський, Купянський, Вовчан-
ський, Шевченківський р-ни) та м. 
Харків. Основний принцип створен-
ня госпітального округу – це надан-
ня повного переліку медичних по-
слуг, однакова можливість доступу 
до цих послуг.
2. У кожному госпітальному окрузі 
буде створена рада госпітального 
округу із представників сільських, 
селищних, міських та районних 
рад, що увійшли до госпітального 
округу, пропорційно до кількості 
населення. На цей час порядок 
формування ради госпітального 
округу й кількість представників 
громад не визначені. У Централь-
ному окрузі, до складу якого вхо-
дить Харківський та Дергачівсь-
кий р-ни, станом на 07.02.2017 
р. планується зберегти лікарні 
інтенсивного лікування – в м. Ме-
рефа, м. Богодухів, м. Валки, м. 
Чугуїв, м. Дергачі, м. Золочів, м. 
Люботин, смт Красний Кут. У сел. 
Пісочин Харківська ОДА на чолі 
з Ю. Світличною не передбачи-
ла збереження лікарні. Зауважи-
мо, що саме рада госпітального 

округу буде визначати кількість, 
розташування та рівень лікарень 
у межах госпітального округу. 
Отже, запропонований обласною 
адміністрацією перелік лікарень 
може змінитися.
3. Первинний рівень медицини 
будуть складати сімейні лікарі з 
розрахунку 1 лікар на 2 тис. меш-
канців і 1 педіатр на таку ж кіль-
кість дітей. При цьому в населе-
них пунктах від 20 тис. мешканців 
(Дергачі, Пісочин, Солоницівка і 
под.), за рішенням рад госпіталь-
них округів, можуть бути створені 
цілодобові пункти невідкладної 
медичної допомоги. Ці пункти ма-
ють бути забезпечені усім необ-
хідним для роботи з ургентними 
(невідкладними) хворими та для 
подальшого їх перенаправлен-
ня в лікарню 1 або 2 рівня. При 
цьому такі медичні пункти, за по-
требою, можуть бути обладнані 
діагностичною апаратурою для 
проведення оперативного аналі-
зу крові, сечі, рентгену, ЕКГ.
4. Головний принцип реформи 
– гроші ходять за пацієнтом, що 
означає, якщо дергачівцям або 
пісочинцям зручніше лікуватись 
в Харкові, то вони не забов’я-
зані їхати в Богодухів чи в Ме-
рефу. Отже, фінансуватиметь-
ся не кількість ліжок у лікарні, а 
кількість пацієнтів, яким лікарня, 
лікар надали послуги.

5. Лікарні, які зараз існують, не 
будуть закриватися, якщо їх пе-
репрофілюють у лікарні чи за-
клади, необхідні в госпітальному 
окрузі. Наприклад, якщо в окрузі 
немає реабілітаційного центру, а 
є дві звичайних лікарні, то одна 
із них стане лікарнею інтенсивної 
терапії (30% часу перебування 
пацієнта в процесі лікування), а 
інша – реабілітаційним центром 
(70% часу перебування пацієнта 
в процесі лікування). Так само 
менші лікарні будуть ставати 
спеціалізованними лікарнями, 
типу хоспису (заклади для важ-
кохворих).
Таким чином, із наявних ліка-
рень, які зараз більшою чи мен-
шою мірою надають однаковий 
перелік послуг, будуть створюва-
тися великі медичні центри, де 
будуть працювати фахівці різних 
профілів та буде якісне сучасне 
обладнання. За задумом, усі ці 
заходи мають привести до покра-
щення якості надання послуг. 
Із усього цього слід зробити вис-
новок: велика відповідальність 
за систему охорони здоров’я по-
кладається на сільські, селищні, 
міські, районні та обласні ради. 
Адже від того, наскільки вони 
зможуть принципово й зі здоро-
вим глуздом визначати пріорите-
ти розвитку медицини на місцях, 
залежить здоров’я членів громад.
Депутати «Об’єднання «Само-
поміч» підготували та направили 
на ім’я міністра охорони здоров’я 
звернення про необхідність ви-
правлення недолугостей, яких 
припустився департамент охоро-
ни здоров’я Харківської ОДА. 
28 лютого 2017 р. депутат Артем 
Фисун («Об’єднання «Самопом-
іч») виступив на сесії Харківсь-
кої районної ради із заявою, в 
якій висловив пропозицію звер-
нутися до Президента Украї-
ни, Верховної Ради України, 
Прем’єр-міністра України надати 
необхідні роз’яснення та забез-
печити законодавчу базу до змін, 
що пропонуються. На жаль, біль-
шість районної ради, яка скла-
дається з представників БПП та 
«Відродження», відмовилися на-
віть включити це питання в по-
рядок денний сесії, попри те, що 
відповідний проект рішення був 
поданий у визначений законом 
термін.  Віктор Кисіль

Депутат Харківської обласної ради Віктор Кисіль

На сесії Пісочинської селищ-
ної ради, що відбулась 16 лю-
того 2017 р. затверджено 
«Положення про надання ра-
зової матеріальної допомо-
ги громадянам на території 
Пісочинської селищної ради». 
Для отримання матеріальної 
допомоги до Пісочинської се-
лищної ради необхідно нада-
ти комплект документів:

при скрутних обставинах: 
• заява громадянина; 
• копія паспорта (1, 2 сторінки, сторінка із зазначенням останнього 

місця реєстрації); 
• довідка про склад сім’ї; 
• згода на обробку персональних даних; 
• акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявни-

ка (складається депутатом селищної ради).
за станом здоров’я:

• заява громадянина; 
• копія паспорта (1, 2 сторінки, сторінка із зазначенням останнього 

місця реєстрації);
• довідка (довідки) з медичної установи;
• довідка про склад сім’ї;
• згода на обробку персональних даних;
• акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявни-

ка (складається депутатом селищної ради).

МАТЕРІАЛЬНА 
ДОПОМОГА
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Будівництво школи

Станіслав Шапарь 
голова ГО- «Альтернатива»

31 січня 2017 р. відбулася зу-
стріч депутатських фрак-
цій Харківської області від 
«Об’єднання «Самопоміч» із 
експертами Андрієм Пенько-
вим та Оленою Хитровою, 
під час якої були розглянуті 
питання медичної реформи.

За повідомленням Харківської 
ОДА, «будівництво школи в Пі-
сочині випереджає графік: три-
вають оздоблювальні роботи». 
відкрити школу планують до 01 
вересня 2017 року. Як повідомив 
директор Пісочинського коле-
гіуму Олександр Роганін, зараз 
йдуть підготовчі роботи щодо 
формування майбутніх класів, 
в першу чергу головне це думка 
батьків щодо їх бажання залиши-
тися вчитися в колегіумі чи пере-
вестись до нової школи.



КУЛЬТУРНІ ТА СПОРТИВНІ 
ЗАХОДИ

4 червня 2016 р. у Пісочині на 
стадіоні ім. П.П. Надєїна відбув-
ся благодійний турнір із міні-фут-
болу серед команд громадських 
організацій присвячений Дню 
захисту дітей організований 
«ГО-«Альтернатива». За ре-
зультатами благодійного турніру 
зібрано – 3720 грн., які пішли на 
придбання устаткування для Пі-
сочинської дитячої консультації.
19 червня 2016 р. у сел. Пісочин 
за сприяння «ГО-«Альтернатива» 
відбувся благодійний Арт-пікнік 
«Я – это Ты», організований БФ 
«Діти сонця». Захід був прове-
дений із метою збору коштів для 
центру психологічної корекції та 
соціальної адаптації дітей з осо-
бливостями розвитку.
26 червня 2016 року в сел. Пісо-
чин «Громадянське об’єднання 
– «Альтернатива» вже увосьме 
провели спортивно-розважаль-
ний захід «Велодень в Пісочині 
- 2016». У форматі «Велодня в 
Пісочині -2016» було проведено 
велоекскурсію історично-пам’ят-
ними місцями Пісочина для до-
рослих та велозмагання для ді-
тей віком від 3-17 років. Участь у 
змаганнях узяли понад 80 юних 
спортсменів із Пісочина, Солони-
цівки, Дергачів та Харкова. Біль-
ше 20 дорослих велосипедистів 
подолали 28 км під час велоек-
скурсії Пісочином. Учасники, які 
посіли перші місця, отримали 
головний приз – велосипед, фір-
мові футболки «Лідер велогон-
ки», грамоти та медалі. Пере-
можниця серед дівчат отримала 
– шолом, фірмову футболку «Лі-
дер велогонки», грамоту та ме-
даль. Учасники, які посіли друге 
та третє місця, отримали призи: 
обладнання та аксесуари для ве-
лосипедів, м’ячі, тенісні ракетки, 
грамоти та медалі. Наймолодші 
учасники велозмагань отримали 
смачні призи від кондитера Ірини 
Пушкар. 
04 липня 2016 року за участю ак-
тивістів «ГО-«Альтернатива» та 
команди EcoLanding відбулося 
святкування триріччя магазину 
«Хатка Малятка». Під час свята 
представники «ГО-«Альтерна-
тива» Анатолій Мотчаний, Ірина 
Диковська, Дмитро Кісєльов про-
вели розважальні конкурси для 
дітей, а представники команди 
EcoLanding Ірина Тарасенко та 
Ксенія Тумановська в ігровій фор-
мі пояснювали малечі, як пра-
вильно піклуватися про навко-
лишнє середовище, роздільно 
розподіляти сміття.
24 серпня 2016 р. до Дня Неза-
лежності України відбулася ко-
мандна квест-гра «Святкуй свою 
незалежність», організована 
«ГО-«Альтернатива». Гра прохо-
дила по всій території соснового 
бору, де діти розділившись на дві 
команди «синіх» та «жовтих» ви-
користовуючи головоломки шу-
кали – Прапор України. Узявши 
участь у вікторині до Дня Неза-
лежності. Усі 50 учасників отри-
мали різноманітні призи та націо-
нальні прапори на згадку про гру, 
а найкращий отримав грамоту за 
кмітливість. 
24 вересня 2016 р. «ГО-«Аль-
тернатива» виступила співор-
ганізатором «Наукових пікніків», 
що були проведенні на території 

Пісочинського колегіуму з метою 
підвищення інтересу школярів 
до науки. Одним із завдань за-
ходу була демонстрація нових 
методів, якими можна користу-
ватися в навчальному процесі. У 
заході взяли участь більше 300 
учнів.
15 жовтня 2016 р. у Харкові в 
спорткомплексі «Зміна» відбув-
ся Всеукраїнський спортивний 
турнір із дзюдо, ініціатором яких 
виступив харківський осередок 
«Об’єднання «Самопоміч» та 
члени «ГО-«Альтернатива».

ПРОЕКТИ
17 квітня 2016 р. у м. Харкові 
відбувся культурно-мистецький 
захід «День однієї вулиці» (вул. 
Мистецтв), під час якого пред-
ставники «ГО-«Альтернатива»» 
Віктор Кисіль та Артем Фисун 
провели навчання для активістів 
та пояснили, як залучати ко-
шти для втілення своїх проектів 
і впливати на розподіл місцевих 
бюджетів.
30 квітня 2016 р. в офісі «ГО-«Аль-
тернатива» для громадських ак-
тивістів та журналістів відбувся 
тренінг «Я - гражданский журна-
лист», проведений експертами 
медіапроекту «Накипело».
Із липня 2016 р. «ГО-«Аль-
тернатива», за підтримки 
EUROPEAN ENDOWMENT FOR 
DEMOCRACY, реалізує проект 
«Впливаємо на владу разом», у 
межах якого проходить навчан-
ня активістів та депутатів місце-
вих рад м. Мерефа, м. Дергачі, 
м. Люботин, м. Чугуїв, м. Лозова, 
м. Зміїв, сел. Рогань, сел. Бабаї, 
сел. Високий. 

ГРОМАДСЬКІ АКЦІЇ
14 лютого 2016 р. представники 
«ГО-«Альтернатива» Артем Фи-
сун та Станіслав Шапарь провели 
акцію «Підсмаж яйце на трубі». 
Приводом для проведення акції 
стало пошкодження теплозахис-
ного шару на трубах теплотраси, 
якими постачається тепло з Хар-
кова в Пісочин.
04 квітня 2016 р. біля будівлі Хар-
ківської обласної прокуратури за 
участю представників «ГО-«Аль-
тернатива»» відбувся мітинг 
«Стоп свавілля».
5 квітня 2016 року у Києві пред-
ставники «ГО-«Альтернатива» 
біля будівлі Генеральної проку-
ратури України взяли участь у 
акції організованою ГО «Вільні 
люди». Активісти провели акцію 
протесту та вимагали заборони-
ти діяльність проросійської ор-
ганізації «Український вибір» за 
сепаратистську діяльність.
26 листопада 2016 року на те-
риторії Свято-Василівсько-
го храму біля хреста «Пам’яті 
жертв Голодоморів» представ-
ники «ГО-«Альтернатива» взяли 
участь у панахиді за жертвами 
Голодомору та загиблими від го-
лоду в інші роки, яку провів на-
стоятель церкви о. Леонід Му-

шинський. Того ж дня увечері, 
біля каплички на м-ні «Мобіль» 
відбулася акція «Запалимо свічку 
пам’яті разом». Співорганізатори 
заходу «ГО-«Альтернатива» та 
«Об’єднання «Самопоміч».

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ
7 лютого 2016 року Артем Кос-
тецький взяв участь в телепере-
дачі «Фабрика ідей: як організу-
вати сортування відходів», в якій 
поділився з глядачами шляхами 
вирішення проблеми масового 
скупчення сміття. 
23 квітня 2016 р. активісти 
«ГО-«Альтернатива» взяли 
участь у Всеукраїнській акції 
«Зробимо Україну чистою». При-
бирання сміття провели в сосно-
вому бору на м-ні «Мобіль», уро-
чищі «Рижовський парк» поблизу 
м-ну «Надія» та навпроти учком-
бінату. Під час толоки на узліссі 
Рижовського парку в межах про-
екту EcoLanding було встановле-
но ще один комплект контейнерів 
для роздільного збору сміття. 
Загалом участь у суботній толо-
ці взяли близько 200 пісочинців. 
Було зібрано більше 200 мішків 
сміття, частина зібраного піде на 
переробку вторсировини. Кошто-
рис заходу склав – 860,00 грн.
19 червня 2016 р. відбувся дру-
гий етап екологічної акції «Чиста 
вода». Акція проводилась з ініціа-
тиви лідера «ГО-«Альтернатива» 
Станіслава Шапаря. В рамках 
акції було проведено аналіз води 
в колодязях селища Пісочин на 
вміст нітратів.
19 серпня 2016 р. представник 
«ГО-«Альтернатива» Артем Ко-
стецький спільно з місцевими 
мешканцями та представниками 
рибохорони провели обстеження 
берегів р. Уди. та прилеглої тери-
торії з метою знаходження нео-
чищених рідин, які забруднюють 
річку. А 25 серпня 2016 р. Артем 
Костецький спільно з місцевими 
мешканцями та представника-
ми екоінспекції в Харківській об-
ласті провели обстеження р. Уди 
та взяли проби води для прове-
дення аналізу. За результатами 
аналізу з’ясовано, що в воді за 
багатьма параметрами переви-
щено уміст шкідливих домішок.
29 листопада 2016 р. представ-
ник «ГО-«Альтернатива» Артем 
Фисун спільно з місцевими меш-
канцями в сел. Логачівка (Роган-
ська селищна рада) виявив не-
санкціоноване сміттєзвалище. 
Викликав поліцію та подав заяву.
Активісти «ГО-«Альтернатива» 
спільно з представниками поліції, 
рибохорони, а також небайдужи-
ми мешканцями селища впро-
довж року проводили рейди, з 
метою попередження браконьєр-
ському лову на водоймах Пісочи-
на.

БЛАГОУСТРІЙ ТА 
ІНФРАСТРУКТУРА СЕЛИЩА

У грудні 2015 року та січні 2016 
року подано пропозиції щодо по-
кращення інфраструктури сел. 
Пісочин до Пісочинської с/р, Хар-
ківської РДА, Харківської ОДА. 
10 травня 2016 р. розпочато пер-
ший пісочинський внутрішньо-се-
лищний маршрут, який започат-
ковано з ініціативи депутатів 
Харківської районної ради від 
фракції «Об’єднання «Самопом-
іч» Артема Костецького та Дми-
тра Куріла, голови ГО «Пісочин-
ська альтернатива» Станіслава 

Шапаря та експертної підтримки 
Олександра Богданіса. Маршрут 
з’єднав дві найбільші частини се-
лища – «Мобіль» та «Надію» й 
надає можливість швидко діста-
тися до Пісочинського колегіуму, 
Пісочинської селищної ради та 
Пісочинської лікарні. 
10 травня 2016 р. активісти 
«ГО-«Альтернатива» висадили 
дерева біля Пісочинського будин-
ку культури.
У вересні в соціальних мережах 
у групах Громадської організації 
«ГО-«Альтернатива» було про-
ведено опитування мешканців 
Пісочина щодо подальшої долі 
будівлі («маленька школа»), що 
знаходиться в сел. Пісочин, вул. 
Полтавське шосе, 159. За резуль-
татами опитування представники 
«ГО-Альтернатива» направили 
звернення до Пісочинської с/р, 
Харківської РДА та Харківської 
ОДА з пропозицією підтримати 
громадські ініціативи та перед-
бачити кошти на ремонт будівлі 
та облаштування в ній музичної 
школи.
За ініціативи депутата Харківсь-
кої районної ради Артема Ко-
стецького у рамках конкурсу 
міні-проектів Харківської облас-
ної ради «Разом в майбутне» у 
2016 році в Пісочинському коле-
гіумі було реалізовано проект із 
енергозбереження «Встановлен-
ня енергозберігаючого освітлен-
ня в Пісочинському колегіумі». 
Для реалізації проекту із облас-
ного та районного бюджету було 
залучено близько 200 тис. грн.

ПРАВОПОРЯДОК
25 лютого 2016 р. представник 
«ГО-«Альтернатива» Павло Не-
теса виявив та відправив скаргу 
до Міністерства внутрішніх справ 
України та керівника Харківської 
ОДА щодо порушень на залізнич-
но-транспортному шляху в рай-
оні станції «Рижов», які могли б 
призвести до аварії та трагічних 
наслідків. По результату звер-
нень відбулась зустріч із керів-
ником Південної залізниці після 
якої роботи зупинено. 
6 березня 2016 р. у сел. Пісо-
чин представник «ГО-«Альтер-
натива»», депутат Пісочинської 
с/р Олександр Тищенко вия-
вив пошкоджену газову трубу, 
викликав аварійну службу, убез-
печивши мешканців селища від 
жахливих наслідків. Трубу відре-
моновано.
29 березня 2016 р. у Харківсь-
кому районному суді розпочався 
розгляд позовної заяви активіста 
«ГО-«Альтернатива» Павла Не-
теси до Пісочинської селищної 
ради про визнання порушень 
чинного законодавства під час 
видання газети «Пісочинські 
вісті».
15 липня 2016 р. Артем Фисун 
викрив шахрайську фірму з вима-
нювання грошей у людей. 
20 вересня 2016 року був здійс-
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нений виїзд комісії Пісочинської 
селищної ради по ставках сели-
ща, ініційований депутатом Хар-
ківської районної ради та голо-
вою ГО «Добра воля» Артемом 
Костецьким. На двох водоймах 
були виявлені порушення чинно-
го законодавства.
29 вересня 2016 р. представни-
ки «ГО-«Альтернатива» Артем 
Костецький та Дмитро Куріло на 
маршруті №1592 «Холодна гора 
– Пісочин» провели зовнішнє оці-
нювання санітарного та техніч-
ного стану автобусів та виявили 
порушення по факту яких зверну-
лись до перевізника.
14 жовтня 2016 р. представни-
ки «ГО-«Альтернатива» Артем 
Фисун, Роман Барановський та 
Станіслав Шапапарь поблизу зу-
пинки «Хвилинка» в Харкові спій-
мали «на гарячому» групу людей 
із 6 осіб, які знімали та заван-
тажували плити з технологічної 
дороги, призначеної для обслу-
говування теплотраси на ділянці 
ТЕЦ-5 (р-н «Баварія», м. Харків). 
Усю інформацію передано до 
поліції. 
Представниками «ГО-«Альтерна-
тива» викрито незаконні місця зі 
здійснення торгівлі бензином, ци-
гарками, продуктами харчування 
(жива риба), спиртними напоя-
ми та направлено звернення до 
поліції.

ДОПОМОГА МЕДИЧНИМ 
ЗАКЛАДАМ

23 червня 2016 р. Станіслав Ша-
парь, Анатолій Мотчаний, Олек-
сандр Шмаков та Артем Фисун 
вручили дитячі ваги та столи-тум-
би для сповивання немовлят. 
Ваги були придбані за кошти, 
зібрані на благодійному турнірі із 
футболу серед команд громад-
ських організацій Пісочина, Ме-
рефи, Харкова та Дергачів, при-
свячений Дню захисту дітей, що 
відбувся 4 червня 2016 р.
13 грудня 2016 року до Пісочин-
ської лікарні передано одежу для 
людей, які потребують допомоги.

ДОПОМОГА АРМІЇ
2 лютого 2016 р. представниками 
«ГО-«Альтернатива» українським 
захисникам було зібрано та пе-
редано через волонтера мережі 
«Вільні люди» Олену Любинець-
ку зимові речі, продукти харчу-
вання та ін.
27 квітня 2016 р. захисникам 
України до м. Щастя надіслано 
посилку з необхідними речами: 
подушки, ковдри та ін.
5–10 травня 2016 р. представ-
ник «ГО-«Альтернатива» Артем 
Фисун спільно з волонтером ме-
режі «Вільні люди» Оленою Лю-
бинецькою доставили необхідні 
речі українським військовим на 
передову в Луганську та Донець-
ку області.
29 липня 2016 року передано 
українським розвідникам аку-
мулятор для квадрокоптера DJI 
Phantom 2 Vision (67,48 $).
25-27 грудня 2016 р. Артем Фи-
сун та Дмитро Кісєльов відвіда-
ли військовослужбовців Зброй-
них сил України, яким передали 
буржуйки, зимові речі, військове 
спорядження, господарчі товари, 
продукти харчування та ін.

ЗВІТ
22 жовтня 2016 р. на м-ні 
«Мобіль» відбувся звіт активістів 
«ГО-«Альтернатива», які є депу-
татами Пісочинської селищної 
ради, Харківської районної ради 
та Харківської обласної ради від 
«Об’єднання «Самопоміч». 
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Протягом дев’яти місяців 
«ГО-«Альтернатива», за підтрим-
ки Европейського фонду за де-
мократію, реалізує проект «Впли-
ваємо на владу разом», у рамках 
якого проводяться тренінги для 
активістів та депутатів Харківсь-
кої області. На цей час було 
проведено 43 тренінги в дев’яти 
громадах Харківської області – 
Пісочин, Лозова, Зміїв, Дергачі, 
Сахновщина, Чугуїв, Люботин, 
Рогань. 
На час реалізації проекту в 
двох громадах, задіяних у ме-
жах проекту, відбулися вибори 
об’єднаних громад. Завдяки на-
вчанню вдалося зібрати коман-
ду активістів, які взяли участь у 
виборах. Шість активістів ста-
ли депутатами Мереф’янської 
об’єднаної громади. На виборах 
у Рогані, на жаль, активістам не 

вдалося обратися.
При цьому в рамках проекту про-
водиться опитування учасників 
із гендерних питань. Результати 
опитування є цікавими: жінки чо-
мусь вважають себе емоційно не 
стриманими і довірили б управ-
лінські посади чоловікам, хоча 
думка чоловіків розділилися 50% 
на 50%. Безперечно, радує те, 
що всі, хто брав участь в опиту-
ванні, вважають, що чоловіки й 
жінки повинні мати рівні права.
Під час реалізації також зіткну-
лись з такими проблемами, як 
відмова від надання приміщень. 
Зокрема в Рогані голова Федір 
Шевченко відмовив у надані 
приміщення для тренінгу з наду-
маних причин. Також проблемою 
є низька активність громадян у 
деяких громадах, наприклад, у 
Люботині. 

ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТУ

Зараз триває активна реалізація 
проекту. 
Запрошуємо всіх бажаючих до 
навчання. Навчання проводиться 
безкоштовно. Контактний теле-
фон (099) 288-50-78. 
У межах проекту працює сайт, 
де можна знайти інформацію 
про громади, в яких проводять-
ся навчання http://razom.kh.ua/, а 
також створено групу, через яку 
можна долучитися до навчання у 
facebook. Станіслав Шапарь

До вашої уваги видатки Пісочинської селищної ради у 2016 році 
(офіційні проплати згідно портала Е-ДАТА)

Матеріальна допомога 2 612 500,00 Загальні витрати 2 734 806,41 Проекти 610 590,88
Допомога населенню 1 226 439,40 Проведення заходів та 

свят
584 976,91 Розробка проектно-кошторисної 

документації та  проектів 
536 844,49

Допомога на лікування 613 529,90 Автопослуги 335 223,42 Експертиза проектів 73 746,39
Допомога учасникам 

АТО
285 074,50 Відпочинок дітей 237 141,81 Ремонт будівель та житлового 

фонду
7 844 170,75

Допомога ліквідаторам 
наслідків ЧАЕС

125 600,00 Перевезення пільгового 
контингенту та творчих 

колективів

222 576,34 Реконструкція ЗОШ 4 638 039,60

Допомога учням та учс-
никам змагань

118 881,45 Оцінка землі 201 200,00 Ремонт покрівлі 1 031 801,20

Податки (податок на до-
ходи, військовий збір)

107 118,00 Автомобіль ЗАЗ Forza 192 465,00 Ремонт під'їздів 767 533,80

Допомога постраждалим 
від пожежі

45 404,05 Обладнання для дитячих 
майданчиків

124 965,00 Ремонт ліфтів 542 977,27

Допомога ветеранам ВВВ 
до Дня перемоги

36 000,00 Підтримка комунальних 
підприємств

120 000,00 Заміна вікон 447 477,87

Допомога на виготовлен-
ня пам'ятника загиблим 

воїнам АТО

32 952,70 Геодезія 113 056,26 Ремонт приміщень, будівель 301 696,61

Допомога ветеранам 
ВВВ до Дня захисника 

України

17 000,00 Пальне 111 500,00 Ремонт відмосток, відливів 114 644,40

Допомога працівникам 
соцслужб

4 500,00 Друк бюлетеню «Пісо-
чинські вісті»

82 720,07 Нагляд за виконанням робіт 1 038 351,41

Матеріально-технічне 
забезпеченя

1 229 230,36 Юридичні послуги 48 000,00 Технагляд 981 648,21

Оргтехніка, канцтовари 311 746,45 Програмне забезпечення 44 630,00 Авторський нагляд 56 703,20
Господарчі товари 372 081,59 Охорона 39 310,00 Ремонт систем та мереж 2 459 709,81

Меблі 545 402,32 Відлов безпритульних 
тварин

38 330,00 Очисні споруди 985 450,80

Благоустрій території 
селища

5 409 547,06 Придбання запчастин 36 992,64 Газопостачання 934 762,64

Облаштування вуличного 
освітлення

1 351 906,84 Рентна плата 36 870,33 Свердловини 192 946,24

Ремонт контейнерних 
майданчиків

528 984,24 Передплата друкованих 
матеріалів

28 859,25 Електропостачання 162 898,32

Сфітлофорні об’єкти  та 
дорожні знаки

468 063,20 Розміщення інформацій-
них матеріалів в інших 

друкованих ЗМІ

27 575,40 Каналізація 140 161,14

Ремонт тротуарів 404 139,60 Послуги зв’язку 24 685,99 Водопостачання 40 122,67
Ремонт дитячих майдан-

чиків
398 970,89 Лабораторні дослідження 20 383,62 Теплопостачання 3 368,00

Прибирання території 359 949,69 Послуги банку 12 326,93 Технічне обслуговування систем, 
мереж та об’єктів 

921 049,48

Зимове утримання доріг 354 891,43 Упорядкування доку-
ментів

8 865,00 Мережі освітлення 430 625,09

Урни та контейнерів для 
сміття

345 725,00 Виготовлення містобудів-
ної документації

8 000,00 Котельні, топкові 257 137,19

Збирання сміття 209 633,99 Оціночні роботи 6 475,00 Системи водопостачання 150 000,00
Огорожі, лавки, перила, 

тощо
203 176,40 Реклама 6 270,00 Світлофорні об'єкти 63 649,00

Озеленення території 187 200,00 Пеня, штрафи, внески 6 222,65 Офісна техніка 12 170,00
Ремонт сходів 173 692,80 Навчання 6 007,14 Системи газопостачання 7 468,20
Пісок, щебінь 163 053,00 Інше 9 177,65 Комунальні послуги 4 894 749,21

Ремонт зупинки 91 999,98 Субвенція районному 
бюджету

1 067 333,00 Газопостачання 2 023 222,46

Знос сухостою 79 945,20 Терцентр 472 500,00 Електропостачання 2 712 725,43
Покіс трави 33 224,40 ДЮСШ 337 521,00 Теплопостачання, опалення 108 640,31
Вивіз ТПВ 31 068,40 Позашкільна освіта 214 962,00 Водопостачання і водовідведення 50 161,01

Фарбування 23 922,00 Утримання соцслужб 42 350,00



№ 
пп

Адреса місця відбору 
проби води

Визначено
у воді 
нітратів 
(NO3-), 
мг/дм3

Нормативи 
для питної 
води*, 
мг/дм3

Відповідність 
нормативу

1. вул. Донська 49 50 не перевищує

2. Курган 3,8 50 не перевищує
3. Перехрестя вул. Культури, 23 

серпня
125 50 перевищує

4. вул. Надії, 16А 14 50 не перевищує
5. Перехрестя вул. Паркова, вул. 

Лісова
25 50 не перевищує

6. вул. Спортивна, 82 60 50 перевищує
7. вул. Шевченка, 40 63 50 перевищує
8. вул. Чкалова, 6 71 50 перевищує
9. пров. Толстого 33 50 не перевищує

10. вул. Лісова 116 50 перевищує
11. Перехрестя Слобідської та 

Партизанської
61 50 перевищує

12. вул. Чехова 45 50 не перевищує
13. вул.1 Травня 72 50 перевищує
14. вул.Спортивна, 102 175 50 перевищує
15. Рижовський парк 2,2 50 не перевищує
16. вул. Тімірязєва, 12 77 50 перевищує
17. пров. Жовтневий 58 50 перевищує
18. Шкільна 36 50 не перевищує
19. провул. Першотравневий 152 50 перевищує
20. вул. Весела 179 50 перевищує
21. в’їзд Парковий 52 50 перевищує
22. вул. Ломоносова серед. 33 50 не перевищує
23. вул. Харківська, 98 47 50 не перевищує
24. вул. Харківська, 57 91 50 перевищує
25. Новоселівська, скважина 2,6 50 не перевищує
26. пров. Партизанський 220 50 перевищує
27. вул. Культури (Більшовиць-

ка), 50
22 50 не перевищує

АКЦІЯ «ЧИСТА ВОДА»
У продовження акції «Чиста вода» за ініціативи Станіслава Шапаря 
було проведено аналіз проб води в громадських криницях селища 
Пісочин. Вашій увазі пропонуємо протокол із результатами проб:

Прокинувшись уранці, спросоння 
дочовгуєш до кухні, виглядаєш 
у вікно і – зупиняєш свій погляд 
на термометрі –21 °C. Затаму-
вавши погляд, вглядаєшся в без-
людну вулицю. Обмірковуючи всі 
події, які в цей час, відбуваються 
в Україні, ловиш себе на думці: а 
як там зараз на передовій наші 
захисники? чи поснідали? чи по-
грілися? чим, у цю хвилину кожен 
із них займається? Адже кожен 
у таку погоду мріє бути дома в 
теплі та обіймах рідних… І десь 
удалині за будинками вимальо-
вується картина: боєць у лютий 
мороз на пронизливому вітрі, 
уважно дослухаючись до кожно-
го шереху, несе варту на своєму 
посту. Інший – підкидаючи дрова 
до буржуйки, намагається зігріти 
побратимів, які відпочивають в 
бліндажі. 
Розігрівши чайник, обмірковую 
свій план дій та маршрут. Перше, 
що тішить, – устигли відремон-
тувати волонтерську автівку, яка 
розвозить військовослужбовців 
на варту. Надійна техніка «на 
ходу» – це велика знахідка для 
військових.
Упродовж дня, помотавшись 
містом та купивши необхідні речі, 
увечері завантажуєш автівку.
О 23:00 – усе готове, тож кори-
стаєшся можливістю й пару го-
дин передрімуєш. 
О 1:58 розплющуєш очі за дві хви-
лини до дзвінка будильника. Це 
вже звичка. Забираєш побратима 
й уже разом вирушаємо в дорогу. 
Перша зупинка – Ізюм, далі – ми-
наємо Слов’янськ, Костянтинівка 
та Покровськ дивують великою 
кількістю потягів із порожніми ва-
гонами у відстійниках.
О 10:00 майже вже в Красно-
горівці. Проїжджаючи біля житло-
вих кварталів, ловлю погляд ко-
леги, який уперше бачить усе на 
власні очі – не по телевізору, не з 
розповідей друзів або знайомих, 
а особисто. Газова труба, яка тяг-
неться до житлового кварталу по-
над дорогою, уся посічена оскол-
ками, несподівано обривається 
– пряме попадання ворожого 
снаряду. Шибки у вікнах будинків 
відсутні, подекуди отвори вікон 
забиті дошками чи заклеєні клей-
онкою. 
Дістаєш з кишені телефон, а зв’я-
зок не ловить, намагаєшся схи-
трити й шукаєш іншого оператора 
– той самий результат. На в’їзді в 
місто одразу кидається в очі зруй-
нована автозаправна станція. По 
пам’яті знаходимо дорогу до по-
зицій та під’їжджаємо до наших 
захисників.
Бійці радіють, побачивши нас. 
Вітаємося, спілкуємося, а в цей 
час десь на значній відстані чути 
постріли. Усі спокійно реагують 
та машинально ховаються за бу-
дівлями. Із розмови із хлопцями 
дізнаємося, що, після вбивства 
одного із ватажків окупантів, мі-
номети та гради вже три дні по-
спіль засипають позиції Зброй-
них сил України. 
Якщо раніше важку зброю вико-
ристовували тільки увечері, то 

останнім часом не цураються і 
вдень вести вогонь. У цей час 
недалеко від нас, за 400-600 ме-
трів, лягла міна. Одразу виконує-
мо команду командира та пере-
ганяємо автівку в безпечне місце. 
Самі ховаємося в укриття. І вже 
там з’ясовуємо в хлопців чергові 
потреби та ставлення місцевих 
мешканців до українських війсь-
кових. «Настрої різні, – кажуть 
бійці, – раніше було більше не-
гативної реакції, а зараз вже кра-
ще. Люди ж бачать, що ми пово-
димо себе нормально, дітей не 
їмо, снігурів не виловлюємо, Діда 
Мороза не заборонили. Навпаки 
– ще й підгодовуємо дітей та ста-
реньких».
Після обстрілу вивантажуємо 
військовим кабель, бінокль, зап-
частини на електропилку, масло, 
рукавиці, колун. А далі, подяку-
вавши за їх службу, вирушаємо 
далі.
Не виїжджаючи з міста, відві-
дуємо наших земляків. Спілкує-
мося з пісочинцем Вячеславом, 
передаємо йому кобуру під ПМ 
та ділимося один із одним вра-
женнями про стан подій в Україні 
та світі – все це відбувається 
під шум вибухів та пострілів із 
стрілецької зброї, що лунають не-
подалік. Воїн ділиться враження-
ми від обстрілів із боку окупантів, 
а ми оглядаємо місця від влучан-
ня градів – на будинки місцевих 
мешканців страшно й дивитися – 
руїни. Відверто кажучи, явище не 
для людей із слабкими нервами.
Відвідавши наших захисників в 
Красногорівці, вирушили далі. 
Дорога з Красногорівки до Бах-
муту є тільки місцями. 
О 16:30 в Бахмуті вивантажили 
хлопцям буржуйку, запчастини 
на бензопилку, масло, ковдри та 
смаколики, поділилися останніми 
враженнями з передової та пої-
хали далі. Під Бахмутом завітали 
до хлопців на позиції, де посма-
кували міцною військовою кавою 
та передали буржуйку, бінокль, 
жорстке зчеплення та смаколики.
І вже пізно ввечері вирушили до 
Світлодарська.
Дорога від Бахмута до Світло-
дарська – це окрема розмова, 
ожеледиця неймовірна. Дивно, 
чому така важлива транспортна 
артерія знаходиться в такому за-
недбаному стані!?
І це ділянка з підвищеними бой-
овими діями, через яку постійно 
перевозять поранених. На цій 
ділянці дороги не доїжджаючи 
800 метрів до одного з постів, 
нашу автівку крутнуло та викину-
ло з дороги. Дякуємо військовим, 
які нас помітили й допомогли 
успішно виїхати. Артем Фисун
Газета видається в межах проекту «Впливаємо про 

владу разом» за підтримки фонду «Європейский фонд 
за демократію»

Інформаційні матеріали «Громадянське об’єднання – 
«Альтерантива»» не є друкованим виданням, містить 
інформацію про роботу громадської організації 
«Громадянське Об’єднання – «Альтернатива»», 
легалізованої наказом від 08.08.2013 No76/4 
Харківського управління юстицій. Наклад – 8000 

прим. Поширюється безкоштовно. 
Відповідальний за випуск: Шапарь С.М.

ВОЛОНТЕРСЬКІ БУДНІ

Пісочинська селищна рада, 
на нашу думку, порушує Закон 
України «Про доступ до публічної 
інформації» оскільки на офіцій-
ному сайті ради відсутні як про-
екти рішень так і самі прийняті 
рішення, що унеможливлює гро-
мадське обговорення документів 
та якісну підготовку детутатів до 
сесії. У першу чергу, відповідаль-
ність за це порушення лягає на 
секретаря  селищної ради Оль-
гу Хоменко, яка, за посадовими 
обов’язками, відповідно до ЗУ 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні» зобов’язана оприлюдню-

вати проекти рішень не пізніше, 
ніж у 5-денний термін усі рішен-
ня, прийняті на сесії. 
При цьому голова селищної ради 
Олег Чернобай, відповідно до ЗУ 
«Про місцеве самоврядування», 
повинен організовувати роботу 
відповідного органу, а також сте-
жити за дотриманням законів. 
За вказаним порушенням на се-
кретаря Пісочинської селищної 
ради О. Хоменко та голову Пі-
сочинської селищної ради О. 
Чернобая О. написано скарга до 
Упавноваженої Верховної Ради з 
прав людини. Марія Сазонова

ПРИХОВАНА ІНФОРМАЦІЯ

4 Альтернатива

КОРОТКО
Щедрі подарунки 

2016 рік виявився щедрим на по-
дарунки та нагороди від Пісочин-
ської селищної ради, що кошту-
вало платникам податків – 584  
976,91 грн. Це організація святку-
вань професійних свят , медалі , 
кубки , нагороди, зокрема новоріч-
ні подарунки – 194 976, 50 грн. 

Нове авто 
Автопарк Пісочинської с/р по-
повнився автомобілем ЗАЗ Forza 
вартістю 192 465,00 грн.

Юридичні послуги 
Щомісяця упродовж усього 2016 
р. Пісочинська с/р сплачує 4 000 
грн. за юридичні послуги. Крім 
того, в раді працює штатний 
юрисконсульт. Отже, мешкан-
цям селища можна звертатися за 
юридичною допомогою до Пісо-
чинської селищної ради. 

Будівництво зупинки триває 
На будівництво кінцевої зупинки 
на м-ні «Мобіль» із бюджету се-
лища вже витрачено 91 999,98 
грн. І хоча зупинка ще не добудо-
вана, але на ній вже майоріють 
плакати з привітаннями. 

Дороги 
Утримання доріг у грудні 2016 р. 
– лютому 2017 р. коштувало бюд-
жету Пісочина близько 352 тис. 
грн. без урахування всіх вантаж-
но-транспортних послуг. 

Добудова до «Теремка»
Пісочинською селищною радою 
прийнято рішення про розроб-
ку проекту добудови ДНЗ «Те-
ремок», на що заплановано 405  
625,00 грн.

Вітаємо керівника Центру 
первинної медичної допомо-
ги Канцедал Любов Володи-
мирівну із нагородою – медал-
лю «25 років Незалежності».

Наші контакти

сайт:
www.alternatyva-pisochyn.com.ua

телефон: 
(099) 288-50-78


