
Якось в серпні 2015 року автор цієї статті дорогою 
до крамниці помітив розклеєні оголошення, в яких пові-
домлялося про дату і час громадських слухань з питання 
об’єднання територіальних громад. Тематика зацікавила 
і була можливість взяти участь в обговоренні цього питан-
ня. Тож пішов.
В той день на слуханнях, які відбувалися в приміщен-

ні селищної ради було присутніх трохи менше сотні коро-
тичан і кілька представників Пісочина. Доповідач (пред-
ставник Пісочина) оголосив, що Пісочинська селищна 
рада в рамках державного курсу на децентралізацію влади 
виходить з пропозицією до громад Коротича і Березівки 
про об’єднання в одну територіальну громаду на базі Пі-
сочина. Дотого часу в мене була думка, що об’єднання те-
риторіальних громад стосується винятково малесеньких
населених пунктів, де відносно затратно утримувати 
повноцінний апарат державних службовців або окремі 
(в значенні «індивідуальні для цього населеного пункту»)
навчальні заклади, медичні установи тощо. І ось тобі 
маєш: об’єднання Пісочина, Коротича і Березівки в одну 
громаду!
Але зі слів доповідача стало зрозуміло, що ця об’єднана 

територіальна громада (скорочено – ОТГ) вже матиме зна-
чно вищий статус, який дозволить працювати з найвищи-
ми органами держави без посередників (району, області), 
так би мовити, «напряму». Це стосується і фінансування:
всілякі субсидії і дотації від держави в цьому випадку 
ітимуть прямісінько на рахунки ОТГ, оминаючи обласні 
і районні бюджети.
До того ж в бюджет ОТГ буде відраховуватися більший 

відсоток місцевих податків і зборів, що дасть можливість 
вкладати більше коштів в місцеву інфраструктуру, спрос-
тити надання державних послуг населенню… «поліпши-
ти»… «побудувати»… «залучити»… «інвестувати»… і ще 
багато дуже привабливих і правильних слів.
Та, виявляється, є одне невеличке «але». Як виявилося,

на той момент Коротич і Березівка були дотаційними 
населеними пунктами, а Пісочин – чи не найбільшим до-
нором бюджету Харківського району.
І тут у наших односельців одразу з’явилось чимало за-

питань з приводу майбутніх, передусім – фінансових, сто-
сунків між Коротичем і Пісочином. Які принципи фінан-
сування об’єктів на територіях Коротича, на яких засадах 
обиратиметься місцевий депутатський корпус, як вплива-
ти на рішення місцевих депутатів, де територіально роз-
ташовуватимуться органи місцевої влади і багато-багато 
інших запитань.
Виявилася ще одна, як на мене, деталь: підсумком цих 

громадських слухань повинно було стати голосування про 
підтримку об’єднання громад. Але ж на зборах присутні 
всього лише близько ста людей, а в Коротичі мешкає десь 
близько 7,5 тисяч! То невже цей один відсоток має право 
взяти на себе відповідальність за таке, без перебільшення 
доленосне рішення для всієї громади? Чи згодні Ви, осо-
бисто Ви, читачу, довірити ухвалення рішень, які стосу-
ються Вас особисто і Вашого найближчого оточення, Ва-
ших дітей, сім’ї, сусідів, чинити комусь майже одноосібно?
Особисто я вважаю, що питання такого масштабу і які за-
чіпають інтереси кожного члена громади, мусять вирішу-
ватися ВСІЄЮ громадою, тобто на загальних зборах 
ГРОМАДИ, всіх її членів.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ: 
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВСІХ

А тут постає ще більша проблема: чи можливо зібрати
ВСІХ члені громади (або принаймні 3/4 від загальної 
кількості) в одному місці і в один час? Вірю – можливо. 
Але привід для цього має бути надзвичайний. І такі зібран-
ня не можуть проводитися часто, ба навіть час від часу. 
Всезагальне зібрання – подія одинична, яка може статися 
раз на кілька років, а ще ймовірніше – кілька десятиліть.
В такому разі для вирішення відповідальних питань по-

трібно представництво від менших, так би мовити, мобільні-
ших, громад. Але такі представники повинні мати певні 
повноваження і, що більш важливо, з чітко поставлені за-
вдання від своїх громад. Я б сказав, що завдання представ-
ників полягає в донесенні позицій кожного члена своєї гро-
мади до відома загальних зборів.
Тобто, постає нагальна потреба в створенні реальної, 

організованої і юридично оформленої територіальної гро-
мади, яка б могла формувати завдання місцевій владі, ви-
значати пріорітети і, що найголовніше, забезпечувати зво-
ротнім зв’язком місцеву владу і пересічного односельця. 
І створення такої структури є правом, а в нинішніх ре-
аліях – то, скоріше, обо’язком – самих мешканців селища.
Це тривала, копітка і відповідальна робота, яка потребу-

ватиме зусиль, витримки, додаткових знань. В цьому і по-
лягає наше з вами «домашнє завдання», від виконання яко-
го залежить якість нашого подальшого життя, наш спіль-
ний комфорт, рівень задоволення наших спільних потреб, 
узагальнено кажучи – наше з вами щастя.
Тож – діймо!                                                 Андрій Уманцев

27 грудня в селищі Коротич була проведена чергова ак-
ція з роздільного збору ТПВ по вулицях: Леніна, Щорса,
ім. 105-их, Чапаєва, в рамках проекту «Екологічний де-
сант – Харківський район». 
Дякуємо жителям Коротича, особливо вулиць Леніна 

і Щорса за активну підтримку. Дуже приємно, що правильно
сортують, акуратно складають, цікавляться. Окремо хочемо
подякувати Спілки Людмилі Петрівні за сприяння в органі-
зації акції! 5 комплектів контейнерів знаходяться вже в се-
лищі Коротич, до морозів, на жаль, не встигли їх встанови-
ти. До всеукраїнського руху «Батарейки, здавайтеся» при-
єдналися учні Коротичанського ліцею.

31 січня буде проходити наступна акція з роздільного 
збору твердих побутових відходів в селищі! Телефонуйте 
за номером +3 80 50-75-900-75 – приїдемо, заберемо ваше 
сміття безкоштовно, з однією умовою – сортуємо!
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ПІСОЧИНСЬКА І МЕРЕФ’ЯНСЬКА ГРОМАДИ 
ГОТОВІ ДО ОБ’ЄДНАННЯ

Висновки щодо відповідності Конституції та законам 
України проектів рішень місцевих рад щодо об’єднання 
двох громад Харківського району були затверджені розпо-
рядженням голови ХОДА 31 грудня.
Як зазначила керівник Харківського регіонального Офі-

су реформ Діана Баринова, згідно з Перспективним пла-
ном формування територій громад Харківської області, 
до складу Пісочинської об’єднаної громади увійдуть Пісо-
чинська селищна, а також Коротичанська і Березівська 
сільські ради.

«Мереф’янська громада об’єднає Мереф’янську міську
та Утківську сільську ради. План передбачав, що до цієї 
громади увійде також Яковлівська сільська рада, але 
об’єднання відбувається виключно добровільно, і в ході 
громадських обговорень мешканці Яковлівки вирішили 
об’єднатися з Височанською громадою. Тому до Перспек-
тивного плану формування територій найближчим ча-
сом буде внесено відповідні зміни», – пояснила Діана Ба-
ринова.
Як розповів голова Пісочинської селищної ради Олег 

Чорнобай, об’єднання Пісочинської громади ініціювали 
депутати селищної ради – практично одноголосно.

«Депутати підтримали цю ініціативу, розуміючи, що 
можуть не обратися до нової об’єднаної ради. Але вони 
хочуть, щоб селище розвивалося. Завдяки такій активній 
позиції депутатів нам вдалося переконати людей у тому, 
що об’єднання проводиться саме в інтересах членів грома-
ди», – зазначив Олег Чорнобай.
За його словами, об’єднання буде вигідним як для еконо-

мічно розвинутого Пісочина, так і для невеликих Короти-
ча і Березівки, оскільки доходи об’єднаного бюджету зрос-
туть удвічі.

«Ми отримаємо додаткові правові повноваження та 
фінансові ресурси, а це – перспектива розвитку, – підкрес-
лив голова Пісочинської селищної ради. – Сьогодні нам до-
водиться просити субвенції з державного бюджету, а піс-
ля об’єднання ми зможемо самостійно розпоряджати-
ся власними коштами і спрямовувати їх на розвиток сво-
єї території. Наприклад, в Пісочині потрібно будувати 
школу, в Березівці - дитячий садок. Але відповідних коштів 
у нас немає, оскільки ми віддаємо їх до державного бю-
джету. А, об’єднавшись, ми зможемо самостійно виріши-
ти ці питання, не звертаючись за допомогою до вищих ор-
ганів влади».
Також, за словами Олега Чорнобая, володіючи новими 

повноваженнями і фінансовими ресурсами, об’єднана гро-
мада зможе залучати до розвитку території більше інозем-
них грантів. Вже зараз тут розробляють проекти, пов’язані 
з розвитком соціальної сфери та підприємництва.
Крім того, об’єднання дозволить розширювати території 

населених пунктів.
«Сьогодні Пісочин практично повністю забудований, 

нам потрібно розширюватися в бік Коротича і Березівки. 
Це вигідно і для них, оскільки села будуть ближче до розви-
неного центру», – пояснив Олег Чорнобай.
За словами міського голови Мерефи Веніаміна Сітова, 

об’єднання громад дозволить поліпшити якість надання 
адміністративних послуг мешканцям.

«Харківський район – дуже розкиданий. Наприклад, по-
даткова, центр надання соціальних послуг району зна-
ходяться у Харкові, куди людям їздити дуже незручно. 
Тепер ми зможемо надавати всі послуги в Мерефі. Ми вже 
працюємо над створенням єдиного центру надання адміні-
стративних послуг та інших служб», – розповів мер.

Крім того, за його словами, об’єднання надасть поштовх 
соціально-економічному розвитку території.

«Бюджетна децентралізація, проведена в 2015 році, 
вже дала позитивний ефект. Завдяки акцизному збору 
ми змогли спрямувати на ремонт місцевих доріг майже 3 
млн грн, – зазначив Веніамін Сітов. – Раніше в кінці року 
грошей у місцевому бюджеті вже не було, і два-три мі-
сяці ми не могли нічого робити. Тепер кошти є, і навіть 
у січні ми проводимо роботи з будівництва котельні на 
альтернативному паливі в дитячому садку. Це дозволить 
нам заощаджувати близько 200 тис. грн за опалюваль-
ний сезон».
Після отримання позитивних висновків обласної адмі-

ністрації Мереф’янській і Пісочинській громадам нале-
жить прийняти остаточні рішення про об’єднання на се-
сіях всіх місцевих рад, які увійдуть до цих громад. Коли 
рішення будуть прийняті, ХОДА звернеться до Централь-
ної виборчої комісії, яка призначить вибори у новоство-
рених громадах.
Нагадаємо, крім Мереф’янської і Пісочинської, в 2015 

році в Харківській області була створена Старосалтівська 
об’єднана громада, до якої увійшли Старосалтівська се-
лищна, Гонтарівська, Молодіївська, Хотомлянська, Крас-
ноармійська і Шестаковська сільські ради. 25 грудня ЦВК 
прийняла постанову, згідно з якою перші місцеві вибори в 
Старосалтівській громаді відбудуться 27 березня 2016 року.
                                                               Олександр Салтівський

ВНИМАНИЕ! 
Фотоконкурс «Зима, спасибо! Было ярко!»
Все желающие могут выставить свои фотоработы на 

оценку и оценить творчество других. Принимаются фото-
графии в любой категории, отражающие подготовку к Ново-
му году, Рождеству, передающие настроение и атмосферу
наступающего праздника, катание на санках, лыжах, про-
гулки. Репортажи, натюрморты, зарисовки и т. д. и т. п. – 
главное, чтобы в кадре чувствовалось зимнее настроение.
Фотороботы принимаются в группе https://vk.com/

korotichphotocontest до 25 февраля.
Фото-победители будут опубликованы в следующем 

номере газеты «Коротичанська єдність», а их авторы 
получат ценные призы.\
Згідно рішення сессії Коротичанської селищної Ради від

17 грудня 2015 р. перейменовуються вулиці, провулки, 
в’їзди населених пунктів Коротичанської селищної Ради.
1. Вулиця Центральна - на вулицю Липова
2. Вулиця Радянська - на вулицю Центральна
3. В’їзд Червоноармійський - на в’їзд Старокандибівський
4. Вулиця Жовтнева - на вулицю Горіхова
5. Вулиця Кірова - на вулицю Східна
6. Вулиця Колгоспна - на вулицю Покровська
7. Вулиця Комсомольська на вулицю Квіткова
8. Вулиця Комунарів - на вулицю Широка
9. Вулиця Леніна - на вулицю Освіти
10. Вулиця Піонерська - на вулицю Соборна
11. Вулиця Радгоспна - на вулицю Сучасна
12. Вулиця Чапаєва - на вулицю Каштанова
13. Вулиця Червоноармійська - на вулицю Старокандибівська
14. Вулиця Щорса - на вулицю Миру
15. Провулок Жовтневий - на провулок Горіховий
16. Провулок Колгоспний - на провулок Покровський
17. Провулок Червоноармійський - на провулок Старо-
кандибівський
18. Провулок Радгоспний - на провулок Сучасний
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