
мадськість отримала інформацію 
про проблему, завдяки налаго-
дженню зв’язків з ЗМІ та депута-
тами міської та обласної рад, пра-
цівниками органів державної 
влади та місцевого самоврядуван-
ня, розпочато довготривалу діяль-
ність з створення безбар’єрного 
середовища для людей з обмеже-
ними фізичними можливостями у 
Чернівецькій області. На кругло-
му столі представники усіх сторін 
визнали необхідність пошуку но-
вого приміщення для медико-
соціальної комісії.

Діяльність громадських акти-
вістів в рамках проекту призвела 
до суттєвих зрушень у сприйнятті і 
вирішенні проблеми. Насамперед 
– проблему було піднято в суспіль-
стві поза межами кола людей з 
обмеженими фізичними можли-
востями. Адже ситуація із недо-
ступним приміщенням існувала 
вже протягом тривалого часу. Але 
ніхто із клієнтів МСЕКу та лікарень 
не розпочинав стратегічну бороть-
бу за зміну приміщення чи органі-
зацію доступності, остерігаючись 
негативного ставлення установ до 
себе, бо ж для такої категорії лю-
дей допомога з боку вищезгада-
них установ є суттєво важливою. 
Лише об’єднання зусиль усіх гро-
мадських організацій, які допо-
магають неповносправним лю-
дям, дозволило вивести роботу з 
зумовило адаптації МСЕКу та ліку-
вальних установ на новий про-
фесійний рівень. 

Реагуючи на звернення гро-
мадських організацій, відповідні 
органи  видали наказ про про-
ведення засідання впродовж 
одного дня щотижнево у міжра-
йонній МСЕК №2, яка є адапто-
ваною для потреб людей з об-
меженими фізичними можли-
востями. 
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Впродовж минулого року в Чернівецькій області 
діяв проект  «Впливова громада - відповідальна 
місцева влада», ініційований товариством «Укра-
їнський Народний Дім в Чернівцях» за підтримки 
Міжнародного фонду «Відродження» та фонду 
Степана Ленігевича. Проект мав на меті під-
тримати кампанії громадського впливу органів 
самоорганізації населення, громадських органі-
зацій та ініціативних груп громадян Чернівець-
кої області шляхом надання мікрогрантів пере-
можцям конкурсу. Сьогодні можемо впевнено 
ствердити, що успіх адвокаційних громадських 
ініціатив на місцевому рівні посилив вплив на 
формування та реалізацію місцевої політики, 
сприяв захисту прав громадян та групових інтер-
есів територіальних громад Буковини. 

«Доступність лю-
дей з обмеженими 
функціональними 
можливостями 
до лікувальних 
закладів та об-
ласної медико-
соціальної комісії 
м.Чернівців»

Підсумовуємо результати 
конкурсу мікрогрантів 
«Впливова громада – 
відповідальна  
місцева влада»

(Закінчення на стор. 2) (Закінчення на стор. 3)

В номер 
матеріали надали:
 
Товариство «Український 
Народний Дім в Чернівцях»
Чернівецька міська спортивна 
організація «Федерація шахів»
Організація роботодавців 
Кіцманського району
Ініціативна група мешканців 
села Топорівці
Чернівецька обласна громадська 
організація «Захист»

Презентація проекту відбулася 
22 жовтня 2012 року в приміщення 
Чернівецької міської ради. В ній 
взяли участь представники місце-
вої влади, органів самоорганізації 
населення та громадських органі-
зацій. В своєму привітальному 
слові секретар Чернівецької місь-
кої ради Віталій Михайлішин  за-
значив «Ми зібралися для того, 
щоби започаткувати нову для на-
шого міста справу. Проект покли-
каний активізувати чернівчан у 

процесі вирішення найактуальні-
ших і наболілих проблем громади 
міста. Це буде співпраця жителів 
міста, виконавчих органів влади, 
районних у місті рад, а також ко-
мунальних підприємств. У першу 
чергу ми зацікавлені у підтримці 
тих чернівчан, які здатні на належ-
ному рівні здійснювати громад-
ський контроль за якістю надання 
житлово-комунальних послуг, бра-
ти участь у формуванні титульних 
списків на капітальний та поточний 

ремонт житлового фонду, запро-
ваджувати сучасні методи управ-
ління житловим фондом. Ми за-
цікавлені у вдосконаленні меха-
нізму залучення співфінансування 
мешканців для проведення ре-
монтних робіт. Міська рада буде 
уважно слідкувати за реалізацією 
пілотних проектів, які виконува-
тимуть переможці оголошеного 
нині конкурсу. Успіх цих проектів 
стане запорукою поглиблення на-
шої співпраці».

Громадській конкурсній комісії 
було нелегко обрати переможців, 
оскільки на два тури конкурсу було 
подано аж 34 заявки, що надійшли 
з місті Чернівців, сіл та міст Черні-
вецької області. Врешті-решт було 
відібрано для реалізації 9 заявок, 
які найбільш відповідали критеріям 
конкурсу та були, на думку комісії, 
потенційно найуспішнішими. Нижче 
подано перелік адвокаційних про-
ектів, які було реалізовано в рам-
ках конкурсу «Впливова громада - 
відповідальна місцева влада»:

- Проект «Активна Бернівська 
громада за вуличне освітлення 
села» Бернівської сільської громад-
ської організації “Промінь надії”;

Протягом багатьох років 
люди з обмеженими фізичними 
можливостями терпіли обме-
ження у отриманні послуг 
медико-соціальною експертною 
комісією (МСЕК), що на вул. 
Руській, 7. Особливо гостро ця 
проблема поставала перед 
людьми з проблемами опорно-
рухового апарату. Медична 
установа, яка повинна обстежу-
вати таких людей, знаходиться 
на другому поверсі, а дістатися 
до неї можна виключно крутими 
сходами. Проблеми з доступніс-
тю (а точніше, з недоступністю) 
мали також і інші лікувальні 
установи області. Однак у лю-
дей, чия доля була піддана жор-
стокому випробуванню невилі-
ковною хворобою, сил на бо-
ротьбу за своє право без об-
межень заходити до цього орга-
ну залишалося небагато.

Та настав час, коли шість гро-
мадських організацій спільно 
почали діяти, щоб виправити цю 
ситуацію. Підтримку у реалізації 
їхнього адвокаційного проекту 
«Доступність людей з обмежени-
ми функціональними можливос-
тями до лікувальних закладів та 
обласної медико-соціальної ко-
місії м. Чернівців» надали МФ 
«Відродження» та Український 
Народний Дім в Чернівцях.

В ході реалізації проекту було 
проведено адвокаційну кампа-
нію із забезпечення доступу до 
обласної медико-соціальної ко-
місії та лікувальних установ Чер-
нівецької області. Широка гро-

Проект чернівецької 
обласної громадської 
організації «Захист»



- Проект «Державна реєстрація: 
шлях до європейської якості обслу-
говування»  Чернівецької міської 
молодіжної громадської організації 
«Клуб української молоді»;

- Проект «Покращення якості до-
вкілля – крок в нове майбутнє» ініціа-
тивної групи жителів села Топорівці;

- Проект «Право на світло!» 
Організації роботодавців Кіцман-
ського району;

- Проект «Впливова громада!» 
Конфедерації профспілок недер-
жавного сектору економіки Черні-
вецької області;

- Проект «Лобіювання прийняття 
місцевої програми захисту прав 
людини на вільний розвиток своєї 
особистості та підвищення інтелек-
туального рівня особистості для об-
дарованих школярів міста Чернівці, 
особливо з особливими потребами 
та/або з малозабезпечених сімей» 
Чернівецької міської спортивної 
організації «Федерація шахів»;

- Проект «Доступність людей з 
обмеженими функціональними 
можливостями до лікувальних за-
кладів та обласної медико-
соціальної комісії м.Чернівців» 
Чернівецької обласної громадської 
організації «Захист»;

- Проект «Вплив на місцеву вла-
ду та державні підприємства гро-
мадськістю Путильського району 
задля досягнення своїх конститу-
ційних прав» Путильської районної 
громадської організації «ЕКО - Пу-
тильщини»»

- Проект «Захист прав власників 
квартир (приміщень) в будинках 
ОСББ у взаємовідносинах з нада-
вачем послуг по водопостачанню та 
водовідведенню» Ч е р н і в е ц ь к о ї 
міської громадської організації «Бу-
ковинські співвласники будинків».

Як бачимо з наведеного пере-
ліку, громадські організації та іні-
ціативні групи громадян провели 

кампанії громадського лобіювання 
інтересів своїх цільових груп в 
трьох міських районах та трьох сіль-
ських районах Чернівецької об-
ласті. В фокусі проектної діяльнос-
ті опинилися екологічні, соціальні, 
економічні та культурні інтереси 
буковинців, на захист яких стали 
самоорганізовані групи громадян. 
Успішність цих проектів вимірюєть-
ся не лише успіхом конкретної ад-
вокаційної кампанії, а насамперед 
тим, що пасивні загалом члени ло-
кальних спільнот отримали живі 
приклади можливості громадян 
впливати на формування місцевої 
політики через участь у органах 

самоорганізації та громадських 
організаціях.

В сьогоднішньому номері газе-
ти «Толока» ми публікуємо чотири 
історії успіху адвокаційних про-
ектів, реалізованих в рамках кон-
курсу «Впливова громада - відпо-
відальна місцева влада» двома 
сільськими і двома міськими гро-
мадськими організаціями. Споді-
ваємося, що їхній приклад спону-
кає і інших громадських активістів 
на виконання головної місії кож-
ної громадської організації – 
представляти і лобіювати перед 
владою інтереси своїх членів та 
членів своїх спільнот. 

2 історії успіху 
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(Закінчення. Поч. на стор. 1)

Діяльність організації, яка розпочала свою діяль-
ність в грудні 2012 року, спрямована на побудову 
чесних та рівноправних відносин між спожи-
вачами та надавачем послуг електропостачан-
ня - ПАТ «Чернівціобленерго». Представники 
об’єднання поставили собі за мету стати сторо-
ною такого діалогу з корпорацією-монополістом 
від імені громади та в інтересах громади.

Підсумовуємо результати конкурсу 
мікрогрантів «Впливова громада – 
відповідальна місцева влада»

Насамперед громадські активі-
сти привернули увагу громадськос-
ті до дивної «однобокості» договорів 
на постачання електроенергії. В них 
відсутні пункти про відповідальність 
монополіста за наслідки заподіяної 
споживачам шкоди, зокрема, за 
безпідставне відключення електро-
енергії споживачам, в тому предста-
вників соціально-незахищених 
верств населення, - осіб з обмеже-
ними можливостями, ветеранів вій-
ни, закладено необґрунтований та 
суперечливий порядок нарахувань 
за отримані підприємцями послуги. 
Було також піднято питання про ва-
жливий аспект діяльності монополі-
ста – його  соціальну відповідаль-
ність перед громадою. Адже послуги 
електропостачання значною мірою 
визначають якість життя громадян, 
без них не може існувати жодна лю-
дина та підприємство. Саме тому ПАТ 
«ЕК «Чернівціобленерго» має бути 
відповідальним перед всією грома-
дою, будуючи чесний та відкритий 
діалог з громадськістю. 

В ході проекту було проаналізо-
вано цілий спектр проблем, що іс-
нують у взаємовідносинах між на-
давачем послуг підприємством-
монополістом «Чернівціобленерго» 
та споживачами послуг звичайни-
ми громадянами та підприємцями. 
Особливу увагу представники гро-
мадськості приділили саме тим 
проблемам, які перебувають в 
компетенції самої енергопоста-
чальної компанії і можуть бути ви-
рішені за наявності волі та бажан-
ня монополії діяти в інтересах та на 
благо людей. 

Публічне обговорення, прове-
дене за участю всіх зацікавлених 
сторін, дозволило зосередити ува-
гу громадськості на вирішенні пер-
шочергових  проблем:

- непрозора процедура підклю-
чення електропостачання, укла-
дання договорів, відключення під 

час дії договору; 
- незручний для споживача по-

рядок проведення розрахунків;
- наявність ризиків здоров’ю та 

життю людей у наслідок незадо-
вільного технічного стану електро-
мереж та обладнання (трансфор-
матори);

- незадовільний рівень культури 
обслуговування споживачів;

- відсутність повної та доступної 
інформації для споживачів;

- нереагування, чи формальне 
реагування на запити, звернення, 
скарги споживачів .

У своїх виступах представники 
громадського сектору наголошували 
на несправедливості щодо спожива-
ча укладених договорів, недоскона-
лості та незручності розрахунків та 
отримання послуг, непрозорості ді-
яльності компанії щодо інформації 
про права споживачів, недоліках у 
діяльності ПАТ, що створюють загро-
зу життю, здоров’ю, майну громадян, 
негативно впливають на підприєм-
ницьку діяльність, тощо. Підкреслю-
валась роль та значення суспільного 
впливу на вирішення проблем, що 
турбують громаду краю. 

Фахівець-правознавець надав 
експертну оцінку діючих договорів 
між різними групами споживачів. В 
ній визначено пункти, які є неспра-
ведливими по відношенню до спожи-
вачів, надають монополісту конкуре-
нтні переваги та створюють йому 
особливі умови для ведення власно-
го бізнесу. В експертній оцінці визна-
чено «слабкі» сторони існуючих дого-
ворів, які унеможливлюють відстояти 
свої інтереси споживачу будь-якої 
групи, у т.ч. через неможливість по-
передньо отримати типовий договір 
для ознайомлення. 

Після обговорення громадськи-
ми діячами проблем, які особливо 
хвилюють бізнес, було запропоно-
вано звернутися до НКРЕ та АМК за 
конкретним реагуванням. Було під-

Проект організації роботодавців 
кіцманського району «Право на світло!»

нято питання ставлення монополіста 
до підприємців, щомісячних авансо-
вих платежів, щомісячного звітуван-
ня перед монополістом, наявного 
порядку повірки лічильників тощо. 
Розглянуто важливу проблему дос-
тупу споживачів до інформації, яка 
визначена законодавством.

За результатами трьох публічних 
обговорення були прийняті Резолю-
ції, які були скеровані до самого 
монополіста, державних органів, 
які контролюють діяльність енерго-
постачальників, та для оприлюднен-
ня у ЗМІ.

Проведення адвокаційної кам-
панії позитивно сприйняли спожи-
вачі електроенергії різних катего-
рій, особливо з числа мешканців 
сільської місцевості, представники 
соціально вразливих груп, отрима-
вши конкретні поради як потрібно 
себе поводити у  складних ситуаці-
ях, зокрема, стосовно  забезпечен-
ня їхніх законних прав. Адже за 

результатами проведеного моніто-
рингу, його публічного обговорення 
та експертних висновків здійснено 
підготовку, друк та розповсюджен-
ня плакатів «Право на світло захи-
щене Законом!» та відповідного 
буклету, весь наклад яких (по 1000 
прим.) громадські активісти розпо-
всюдили серед цільових груп спо-
живачів у місцях сплати за послуги 
електроенергії, інших публічних мі-
сцях міста Чернівці та сільських 
населених пунктів.

Окремо потрібно сказати про ус-
пішну співпрацю громадської орга-
нізації з засобами масової інформа-
ції. Постійним інформаційним парт-
нером проекту виступала газета 
«Версії», в якій регулярно надавала-
ся  необхідна інформація щодо захи-
сту прав споживачів електроенергії 
різних категорій, особливо з числа 
мешканців сільської місцевості та 
представників соціально вразливих 
груп. Ці публікації, а також створені 

тематичні програми на Інтернет-те-
леканалі «ЧернівціТБ», мають знач-
ний суспільний резонанс, допомага-
ючи споживачам електроенергії 
ефективно взаємодіяти із ПАТ ЕК 
«Чернівціобленерго».

Діяльність в рамках проекту мала 
своїм наслідком створення відпові-
дної комісії в Чернівецькій обласній 
раді, а також розгляд питань, що є 
предметом проекту, сесіями Черні-
вецької обласної, Сторожинецької 
та Глибоцької районних рад. Однак 
праця громадських активістів має і 
цілком конкретний людський вимір. 
Ось лише два приклади:

Щербань Дмитро Миколайович 
з села Іспас Вижницького району, 
інвалід ІІ групи майже 6 років жив 
без світла, яке йому відключили за 
буцімто «самовільне підключення 
та крадіжку електроенергії». На 
нього було накладено незаконний 
штраф у розмірі 3700 грн. Тільки 
після його звернення до громадсь-
кої організації та втручання коор-
динаторів проекту, Чернівціобле-
нерго підключило світло спожива-
чеві, а штраф скасувало.

Іншому споживачеві, приватно-
му підприємцю з села Мамаївці Кі-
цманського району було відмовлено 
в поданні електроенергії до вироб-
ничого приміщення в зв’язку з за-
кінченням терміну технічних умов на 
незаконних підставах. Це унемож-
ливило здійснення ним підприємни-
цької діяльності, в результаті чого 
10 найманих працівників втратили 
роботу. Після звернення його до гро-
мадської організації та відповідних 
дій координаторів проекту, договір 
з споживачем було продовжено без 
додаткових витрат на виготовлення 
нових технічних умов. Нині цей під-
приємець продовжує підприємни-
цьку діяльність у своїй громаді.

Все це дає підстави сподіватися, 
що за активної підтримки громадсь-
кості конфліктні ситуації у взаємо-
відносинах між надавачем послуг 
підприємством-монополістом «Чер-
нівціобленерго» та споживачами 
електроенергії знайдуть системне 
вирішення. В планах громадської 
організації – розв’язання аналогі-
чних проблем з тепло- та газопоста-
чанням, які стають особливо гост-
рими в опалювальний сезон.

Лідія анциПеРоВа
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Проект чернівецької міської спортивної 
організації «Федерація шахів»

(Продовження. Поч. на стор. 1)

«Лобіювання при-
йняття місцевої про-
грами захисту прав 
людини на вільний 
розвиток своєї осо-
бистості та підвищен-
ня інтелектуального 
рівня особистості для 
обдарованих шко-
лярів міста чернівці, 
особливо з особливи-
ми потребами  
та/або з малозабезпе-
чених сімей»

Проект чернівецької обласної  
громадської організації «Захист»

Чернівецька міська спортивна 
організація «Федерація шахів» у 
реорганізованому вигляді з 2008 
року здійснює свою діяльність за-
для сприяння розвитку шахів шля-
хом проведення змагань, підготов-
ки спортсменів високого рівня та 
підтримки юних обдарованих ша-
хістів. Особливу уваги організація 
приділяє дітям з малозабезпече-
них родин та популяризації масо-
вих шахів, бо вони є засобом зба-
гачення особистості, загартову-
вання волі, розкриваючи інтелек-
туальні, творчі й естетичні здібнос-
ті людини.

Багато категорій населення Бу-
ковини відчувають відсутність під-
тримки інтелектуального розвитку. 
Це і обдаровані школярі, надто ж 
з особливими потребами та/або з 
малозабезпечених сімей; обдаро-
вана студентська молодь з сіль-
ських районів; люди похилого віку, 
зокрема ветерани, з особливими 
потребами та/або малозабезпе-
чених. Для допомоги їм усім «Фе-
дерація шахів» розробила свій про-
ект, реалізувавши його за підтрим-
ки конкурсу мікрогрантів.

Завдяки проекту вдалося реа-
лізувати низку корисних, ефектив-
них та цікавих заходів, зокрема 
сеансів одночасної гри у шахи, про-
ведених обдарованими дітьми для 
викладачів та студентів ЧНУ, а та-

кож для депутатів Чернівецької 
міської ради та чиновників. З на-
годи Дня Конституції відбувся пер-
ший спільний шаховий турнір депу-
татів органів місцевого самовря-
дування, посадових осіб органів 
державної виконавчої влади, тала-
новитої шахової молоді та ветера-
нів. Ще один шаховий турнір за 
участю обдарованих дітей та вете-
ранів пройшов з нагоди Петрів-
ського Ярмарку. Не менше користі 
здобули діти на уроках шахів, про-
ведених у школах міста Чернівці.

Проведені в рамках проекту за-
ходи спричинили неочікуване під-
вищення інтересу до стародавньої 
гри з боку місцевих друкованих та 
електронних медіа. Своїми вра-

женнями від проекту поділилися й 
ті, хто безпосередньо брав у ньому 
участь, а також сторонні, однак не-
байдужі  особи.

Іван Білич (будівельник, батько 
9-ти річного шахового вундеркінда 
Олексія Білича): «Я змалечку на-
вчив сина грати у шахи і, побачив-
ши неабиякий його інтерес, ви-
рішив віддати його до гуртка, щоб 
він отримував систематичні ша-
хові знання. Ось уже зо два роки 
ми виступаємо у різних змаганнях 
в місті Чернівці, об’їздили чи не 
усю Україну. На жаль, мушу кон-
статувати, що ми (маю на увазі і 
дітей-шахістів, і їхніх батьків), так 
би мовити варимося у власному 
соку, майже самотужки вирішую-

чи усі проблеми. Натомість цей 
проект дозволив привернути ува-
гу до нас, до наших потреб і нао-
чно показав, що заняття шахами 
вкрай корисне для молоді. Адже 
діти-шахісти ростуть інтелектуаль-
но, розвивають ерудицію, набува-
ючи таких якостей, як цілеспрямо-
ваність, логічне мислення, гарна 
пам’ять».

Валентин Бондар (шаховий тре-
нер): «Майже усі діти з мого шахо-
вого гуртка брали участь у сеансах 
і турнірах, проведених Федераці-
єю в рамках проекту. Що можу 
сказати? Уперше на моїй пам’яті, 
- а я працюю шаховим тренером 
понад 20 років, - бачу таке шано-
бливе ставлення до шахів з боку 

міської влади, підприємців, жур-
налістів. Переконаний, що зусил-
ля шахової громадськості за під-
тримки усіх, кого я назвав, дозво-
лять підняти престиж шахів, та й 
спорту узагалі, в нашому місті. А 
це вкрай важливо! Особливо ж 
треба підтримувати зусилля шко-
лярів та ветеранів».

Володимир Фісанов (професор 
ЧНУ): «Я і здивований, і шокований 
(у найкращому розумінні) тим, що 
бачу ось тут на шаховому сеансі. 
Як талановито грають ці дітлахи, 
зовсім юні, розраховуючи складні 
комбінації… У мене немає слів! Я 
у захваті! Мене тішить те, що моло-
де покоління, найкращі його пред-
ставники обирають розумову ді-
яльність. Зі свого боку гарантую, 
що буду популяризувати шахи у 
студентському середовищі».

Слід відзначити, що до цього 
проекту активно долучилася Чер-
нівецька міська рада, її виконав-
чий комітет, управління освіти та 
управління фізичної культури та 
спорту. У заходах проекту безпо-
середньо брали участь секретар 
міської ради В. Михайлишин, члени 
виконкому В. Продан, О. Паскар, 
начальник управління освіти В. 
Малишевська, начальник управ-
ління фізичної культури та спорту 
С. Д’яконюк, депутати міської ради 
В. Бешлей, А. Чесанов, С. Калми-
кова, В. Чинуш та інші. Така по-
тужна підтримка отримала й прак-
тичний вимір: було закуплено су-
часні електронні шахові годинники 
та сучасні комплекти шахів. 

Невдовзі очікується винесення 
на розгляд чергової сесії Черні-
вецької міської ради «Програми 
навчання школярів міста Чернівці 
шахової гри на 2014-2016 роки», 
розробленої у рамках проекту. 
Міська рада також  визначить пе-
релік освітніх закладів, де будуть 
впроваджені факультативні уроки 
шахів, та дасть старт реалізації 
учбової шахової програми.

Володимир ЗаВ’яЛоВ

Втім, це компромісне рішення 
не вирішує всіх питань, адже по-
вноцінні постійні засідання за 
межами основного МСЕК прово-
дитися не можуть. Зрушилася з 
місця справа у обласній клінічній 
лікарні, де з врахуванням пропо-
зицій громадських організацій 
розпочато адаптацію головного 
входу для людей з обмеженими 
фізичними можливостями. У місь-
кому пологовому будинку №2 про-
ведено оцінку вартості організації 
доступу для людей з обмеженими 
фізичними можливостями. Без ре-
алізації проекту жодного із зазна-
чених заходів не було б реалізова-
но, а все залишалося б на місця, 
як і тривалий час до цього.

Реалізація проекту мала пози-
тивний вплив і на зміцнення органі-
заційної спроможності громадських 
організацій, які сформували дієву 

коаліцію для вирішення питань до-
ступності маломобільних верств на-
селення в Чернівецькій області. 
Спільну діяльність громадських ор-
ганізацій в майбутньому можна роз-
глядати як важливий довготривалий 
результат, отриманий  в ході вирі-
шення конкретної проблеми доступ-
ності. Підвищився професійний рі-
вень громадських організацій, адже 
тепер в них є повна база інформації 
про необхідність організації доступ-
ності та можливих способів досяг-
нення такої доступності.

Громадські організації продо-
вжуватимуть адвокаційну кампа-
нію, спрямовану на прийняттям 
органами місцевого самовряду-
вання рішень з  питань організації 
доступності, залучаючи все ширші 
кола громадськості до роботи над 
цим питанням. В обласній клінічній 
лікарні буде проведено додатко-
вий моніторинг доступності пере-
сування внутрішнім двором, як про 
це було домовлено на круглому 

столі, що відбувся в рамках про-
екту. У міському пологовому будин-
ку планується  проведення неза-
лежної оцінки вартості адаптації 

входу до приймального покою ліку-
вальної установи. Всі заходи під-
кріплюватимуться висвітленням у 
ЗМІ, партнерство з якими було до-

сягнуто в ході реалізації проекту.
В майбутньому планується, крім 

завершення процесу адаптації 
об’єктів, які були в фокусі під час 
реалізації проекту, продовжувати 
діяльність з адаптації вулиць міста, 
транспорту та інших об’єктів соці-
альної сфери. Досягнуті громад-
ськими активістами результати 
можуть бути використані при про-
веденні планування адаптації і 
інших об’єктів. Так, за зразком 
схеми доступності, розробленої 
для обласної клінічної лікарні, мо-
жуть бути розроблені схеми орга-
нізації доступності і для інших по-
дібних лікувальних установ Черні-
вецької області, наприклад для 
районних центральних лікарень. 

Віримо, що спільними зусилля-
ми ми зможемо вирішувати існую-
чі проблеми і відстоювати забез-
печення прав людей з обмежени-
ми фізичними можливостями.

Богдан Бойко



Нещодавно славне село Топорівці на Букови-
ні відзначало свій шістсотлітній ювілей. Свято 
тривало три дні і три ночі, на ньому були прису-
тні багато уродженців села, знаних в області та в 
країні людей - ректори університетів, директори 
театрів, бізнесмени, депутати тощо. Було виголо-
шено багато гарних слів про любов до батьківсь-
кої хати та до рідного села. Але свято минулося, 
гості роз’їхалися, залишивши топорівчан наоди-
нці з своїми проблемами...

«Толока» , громадськополітичне видання. 
Реєстраційне свідоцтво: серія ЧЦ № 255 від 25.04.2003 р.
Засновник: Товариство «Український Народний Дім  
в м. Чернівцях».
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Проект ініціативної групи мешканців 
села Топорівці «Покращення якості 
довкілля – крок в нове майбутнє»

Та все ж топорівчани зуміли зу-
пинити святтєве забруднення й 
організувати контроль над станом 
довкілля.

Основною проблемою, яка за-
грожує життю та здоров’ю україн-
ців, є забруднення навколишнього 
середовища.  Дбати про природу 
повинна не тільки держава, а й ко-
жна людина. Дорослі й діти мають 
берегти природу там, де вони жи-
вуть, працюють і відпочивають. Що 
б ти не робив, спочатку подумай, чи 
не зашкодиш цим природі.

 Усвідомивши, що природа не 
забруднюється сама по собі, гро-
мадський активіст з села Топорівці 
Олександр Боберський визначив 
основну проблему своєї громади 
так: «Небажання людей оберігати 
природу та навколишнє середови-
ще». Тому він започаткував в селі 
ініціативну групу, яка провела мо-
ніторинг місцевих проблем, які сто-
ять перед громадою села. Для пра-
вильного розуміння та уточнення 
потреб жителів села, активісти про-
вели сходку села, на якій отримали 
підтвердження, що найболючішою 
та найнебезпечнішою проблемою 
є незадовільна екологічна ситуація 
в с. Топорівці. Водночас стало ясно, 
що вирішити цю, як і інші проблеми 
села, неможливо без самооргані-
зації  мешканців с. Топорівці.

Подальший аналіз показав, що 
забруднення навколишнього се-
редовища спричинене неправиль-
ним розташуванням та експлуата-
цією  сміттєзвалища. Переповне-
ність необгородженого та відкри-
того з усіх боків,  розташованого 
в найвищій частині села сміттєз-
валища призводить до  постійного 
забруднення довколишніх садиб, 
не говорячи вже про сільськогос-
подарські землі та пасовища. Ме-
шканці майже четвертини села 
поблизу сміттєзвалища, прокида-
ючись вранці, повинні прибирати 
на своєму подвір’ї та на проїзній 
частині сміття, яке приносить ві-
тер. Саме сміттєзвалище не очи-
щалося від дня його створення 
десятки років тому, воно перепо-
внене напівзігнилими залишками 
сміття, які є отруйними та шкідли-
вими для навколишнього середо-
вища, в тому числі для людей та 
худоби. 

Для вирішення цієї проблеми 
ініціативна група громадян виріши-
ла провести кампанію з метою 
впливу на місцеву владу, щоб спо-
нукати її прийняти рішення, які 
сприятимуть покращенню еколо-
гічної ситуації в селі Топорівці. 
Проект топорівчан здобув пере-
могу на конкурсі адвокаційних 
мікрогрантів товариства «Україн-
ський Народний Дім в Чернівцях», 
який проводився за фінансової 
підтримки Міжнародного Фонду 
«Відродження».

Вже перші збори ініціативної 
групи дали поштовх до організації 
топорівчан, залучаючи навіть тих 
жителів, які спершу не вірили в 
успіх. Завдяки злагодженій роботі 
та переконливим аргументам ак-
тивістів під керівництвом Олекса-
ндра Боберського було укладено 
план дій, покликаних припинити 
забруднення навколишнього се-
редовища.  Наступними кроками 
стало скликання сходки жителів 
села та проведення ряду зборів з 
депутатами сільської ради для об-
говорення пропозицій ініціативної 
групи. Спочатку не всі жителі, і 
навіть не всі депутати виявляли 
розуміння потреби в самооргані-
зації. Але пізніше, коли Олександр 
виступив на сходці села,  проде-
монструвавши свої організатор-
ські та ораторські здібності, люди 
підтримали він молодого активіс-
та. Важливою стала і позиція сіль-
ського голови Віктора Федорови-
ча Паращука, який у всьому підт-
римував ініціаторів проекту та 
допомагав у його реалізації. 

Громадські активісти поставили 
перед собою нелегке завдання – 
пролобіювати прийняття сільською 
радою правил благоустрою села, 
проект яких розробила ініціативна 
група. На зборах жителів та депу-
татів виступив один із членів ініці-
ативної групи Іван В’ячеславович 
Ілько, розповівши про важливість 
цього документу для життя громади 
та запропонувавши винести пра-
вила благоустрою для затверджен-
ня на наступній сесії. Після цього 
розпочалася спільна конструктив-
на робота активістів та депутатів, 
які разом аналізували проект пра-
вил та спільно вносили в них важ-
ливі додатки та поправки. 

Через місяць відбулася сесія 
Топорівської сільської ради, на 
якій голова ініціативної групи Оле-
ксандр Боберський виступив з про-
позицією про введення правил 
благоустрою  після їх затверджен-
ня на сесії. не всі депутати  відразу 
підтримали громадського активіс-
та, але після наведення Олексан-
дром всіх аргументів «за» нові пра-
вила були розглянуті та затвердже-
ні. На пропозицію ініціативної 
групи сільська рада створила адмі-
ністративну комісію, яка відтепер 

слідкуватиме за дотриманням пра-
вил благоустрою в селі та наклада-
тиме стягнення на порушників цих 
правил. Незадоволеними залиши-
лися лише ті депутати сільської 
ради, які маючи всі повноваження 
для вирішення проблем своєї гро-
мади, протягом років не мали ба-
жання цього робити.

Свою діяльність з лобіювання 
прийняття важливого природоохо-
ронного документу громадські ак-
тивісти вирішили доповнити робо-
тою з прибирання прилеглої тери-

торії сміттєзвалища. Адже жителі 
села повинні періодично підгор-
тати сміття, щоб воно не розліта-
лось по полю та був вільний заїзд 
для вивозу. Суботник провели мо-
лоді активісти та жителі з прилег-
лих господарств; того дня вони 
зібрали два тракторних причепи 
паперу та один з пластиковими 
пляшками. Грейдер тим часом пі-
дгортав сміттєзвалище, звільня-
ючи проїзд для транспорту. Робо-
та була проведена на славу, всі 
були задоволені від того, що вони 
зуміли організувати роботу та до-
помогти самі собі.

Для того ж, щоб люди були ін-
формовані та могли завжди пере-
глянути правила благоустрою, іні-
ціативна група розробила та ви-
дала спеціальні буклети. Буклети 
містять в собі інформацію про пра-
вила благоустрою, громадську ор-
ганізацію та, звісно,  контакти тих 
органів місцевої влади, які допо-
можуть у вирішенні проблем. 

Так було досягнуто основну мету 
проекту - покращення якості до-
вкілля внаслідок прийняття дієвих 
правил благоустрою села Топорів-
ці. Прийняття цього документу ста-
ло результатом самоорганізації 
жителів села та проведення кам-
панії громадського впливу ініціа-
тивною групою.

Інна РоМанчук
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