№4 (68), жовтень 2013 року

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»

Проект чернівецької
обласної громадської
організації «Захист»

Підсумовуємо результати
конкурсу мікрогрантів
«Впливова громада –
відповідальна
місцева влада»
Впродовж минулого року в Чернівецькій області
діяв проект «Впливова громада - відповідальна
місцева влада», ініційований товариством «Український Народний Дім в Чернівцях» за підтримки
Міжнародного фонду «Відродження» та фонду
Степана Ленігевича. Проект мав на меті підтримати кампанії громадського впливу органів
самоорганізації населення, громадських організацій та ініціативних груп громадян Чернівецької області шляхом надання мікрогрантів переможцям 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 інтересів територіальних громад Буковини.
Презентація проекту відбулася
22 жовтня 2012 року в приміщення
Чернівецької міської ради. В ній
взяли участь представники місцевої влади, органів самоорганізації
населення та громадських організацій. В своєму привітальному
слові секретар Чернівецької міської ради Віталій Михайлішин зазначив «Ми зібралися для того,
щоби започаткувати нову для нашого міста справу. Проект покликаний активізувати чернівчан у

процесі вирішення найактуальніших і наболілих проблем громади
міста. Це буде співпраця жителів
міста, виконавчих органів влади,
районних у місті рад, а також комунальних підприємств. У першу
чергу ми зацікавлені у підтримці
тих чернівчан, які здатні на належному рівні здійснювати громадський контроль за якістю надання
житлово-комунальних послуг, брати участь у формуванні титульних
списків на капітальний та поточний

ремонт житлового фонду, запроваджувати сучасні методи управління житловим фондом. Ми зацікавлені у вдосконаленні механізму залучення співфінансування
мешканців для проведення ремонтних робіт. Міська рада буде
уважно слідкувати за реалізацією
пілотних проектів, які виконуватимуть переможці оголошеного
нині конкурсу. Успіх цих проектів
стане запорукою поглиблення нашої 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 Чернівецької 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 проектів, які було реалізовано в рамках конкурсу «Впливова громада відповідальна місцева влада»:
- Проект «Активна Бернівська
громада за вуличне освітлення
села» Бернівської сільської громадської організації “Промінь надії”;
(Закінчення на стор. 2)

«Доступність людей з обмеженими
функціональними
можливостями
до лікувальних
закладів та обласної медикосоціальної комісії
м.Чернівців»
Протягом багатьох років
люди з обмеженими фізичними
можливостями терпіли обмеження у отриманні послуг
медико-соціальною експертною
комісією (МСЕК), що на вул.
Руській, 7. Особливо гостро ця
проблема поставала перед
людьми з проблемами опорнорухового апарату. Медична
установа, яка повинна обстежувати таких людей, знаходиться
на другому поверсі, а дістатися
до неї можна виключно крутими
сходами. Проблеми з доступністю (а точніше, з недоступністю)
мали також і інші лікувальні
установи області. Однак у людей, чия доля була піддана жорстокому випробуванню невиліковною хворобою, сил на боротьбу за своє право без обмежень заходити до цього органу залишалося небагато.
Та настав час, коли шість громадських організацій спільно
почали діяти, щоб виправити цю
ситуацію. Підтримку у реалізації
їхнього адвокаційного проекту
«Доступність людей з обмеженими функціональними можливостями до лікувальних закладів та
обласної медико-соціальної комісії м. Чернівців» надали МФ
«Відродження» та Український
Народний Дім в Чернівцях.
В ході реалізації проекту було
проведено адвокаційну кампанію із забезпечення доступу до
обласної медико-соціальної комісії та лікувальних установ Чернівецької області. Широка гро-

мадськість отримала інформацію
про проблему, завдяки налагодженню зв’язків з ЗМІ та депутатами міської та обласної рад, працівниками органів державної
влади та місцевого самоврядування, розпочато довготривалу діяльність з створення безбар’єрного
середовища для людей з обмеженими фізичними можливостями у
Чернівецькій області. На круглому столі представники усіх сторін
визнали необхідність пошуку нового приміщення для медикосоціальної комісії.
Діяльність громадських активістів в рамках проекту призвела
до суттєвих зрушень у сприйнятті і
вирішенні проблеми. Насамперед
– проблему було піднято в суспільстві поза межами кола людей з
обмеженими фізичними можливостями. Адже ситуація із недоступним приміщенням існувала
вже протягом тривалого часу. Але
ніхто із клієнтів МСЕКу та лікарень
не розпочинав стратегічну боротьбу за зміну приміщення чи організацію доступності, остерігаючись
негативного ставлення установ до
себе, бо ж для такої категорії людей допомога з боку вищезгаданих установ є суттєво важливою.
Лише об’єднання зусиль усіх громадських організацій, які допомагають неповносправним людям, дозволило вивести роботу з
зумовило адаптації МСЕКу та лікувальних установ на новий професійний рівень.
Реагуючи на звернення громадських організацій, відповідні
органи видали наказ про проведення засідання впродовж
одного дня щотижнево у міжрайонній МСЕК №2, яка є адаптованою для потреб людей з обмеженими фізичними можливостями.

(Закінчення на стор. 3)
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Проект організації роботодавців
кіцманського району «Право на світло!»
Діяльність організації, яка розпочала свою діяльність в грудні 2012 року, спрямована на побудову
чесних та рівноправних відносин між споживачами та надавачем послуг електропостачання - ПАТ «Чернівціобленерго». Представники
об’єднання поставили собі за мету стати стороною такого діалогу з корпорацією-монополістом
від імені громади та в інтересах громади.
Насамперед громадські активісти привернули увагу громадськості до дивної «однобокості» договорів
на постачання електроенергії. В них
відсутні пункти про відповідальність
монополіста за наслідки заподіяної
споживачам шкоди, зокрема, за
безпідставне відключення електроенергії споживачам, в тому представників соціально-незахищених
верств населення, - осіб з обмеженими можливостями, ветеранів війни, закладено необґрунтований та
суперечливий порядок нарахувань
за отримані підприємцями послуги.
Було також піднято питання про важливий аспект діяльності монополіста – його соціальну відповідальність перед громадою. Адже послуги
електропостачання значною мірою
визначають якість життя громадян,
без них не може існувати жодна людина та підприємство. Саме тому ПАТ
«ЕК «Чернівціобленерго» має бути
відповідальним перед всією громадою, будуючи чесний та відкритий
діалог з громадськістю.
В ході проекту було проаналізовано цілий спектр проблем, що існують у взаємовідносинах між надавачем послуг підприємствоммонополістом «Чернівціобленерго»
та споживачами послуг звичайними громадянами та підприємцями.
Особливу увагу представники громадськості приділили саме тим
проблемам, які перебувають в
компетенції самої енергопостачальної компанії і можуть бути вирішені за наявності волі та бажання монополії діяти в інтересах та на
благо людей.
Публічне обговорення, проведене за участю всіх зацікавлених
сторін, дозволило зосередити увагу громадськості на вирішенні першочергових проблем:
- непрозора процедура підключення електропостачання, укладання договорів, відключення під

час дії договору;
- незручний для споживача порядок проведення розрахунків;
- наявність ризиків здоров’ю та
життю людей у наслідок незадовільного технічного стану електромереж та обладнання (трансформатори);
- 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 споживача укладених договорів, недосконалості та незручності розрахунків та
отримання послуг, непрозорості діяльності компанії щодо інформації
про права споживачів, недоліках у
діяльності ПАТ, що створюють загрозу життю, здоров’ю, майну громадян,
негативно впливають на підприємницьку діяльність, тощо. Підкреслювалась 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 несправедливими по відношенню до споживачів, надають монополісту конкурентні переваги та створюють йому
особливі умови для ведення власного бізнесу. В експертній оцінці визначено «слабкі» сторони існуючих договорів, які унеможливлюють відстояти
свої інтереси споживачу будь-якої
групи, у т.ч. через неможливість попередньо отримати типовий договір
для ознайомлення.
Після обговорення громадськими діячами проблем, які особливо
хвилюють бізнес, було запропоновано звернутися до НКРЕ та АМК за
конкретним реагуванням. Було під-

нято питання ставлення монополіста
до підприємців, щомісячних авансових платежів, щомісячного звітування перед монополістом, наявного
порядку повірки лічильників тощо.
Розглянуто важливу проблему доступу споживачів до інформації, яка
визначена законодавством.
За результатами трьох публічних
обговорення були прийняті Резолюції, які були скеровані до самого
монополіста, державних органів,
які контролюють діяльність енергопостачальників, та для оприлюднення у ЗМІ.
Проведення адвокаційної кампанії позитивно сприйняли споживачі електроенергії різних категорій, особливо з числа мешканців
сільської місцевості, представники
соціально вразливих груп, отримавши конкретні поради як потрібно
себе поводити у складних ситуаціях, зокрема, стосовно забезпечення їхніх законних прав. Адже за

результатами проведеного моніторингу, його публічного обговорення
та експертних висновків здійснено
підготовку, друк та розповсюдження плакатів «Право на світло захищене Законом!» та відповідного
буклету, весь наклад яких (по 1000
прим.) громадські активісти розповсюдили серед цільових груп споживачів у місцях сплати за послуги
електроенергії, інших публічних місцях міста Чернівці та сільських
населених пунктів.
Окремо потрібно сказати про успішну співпрацю громадської організації з засобами масової інформації. Постійним інформаційним партнером проекту виступала газета
«Версії», в якій регулярно надавалася необхідна інформація щодо захисту 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-телеканалі «ЧернівціТБ», мають значний суспільний резонанс, допомагаючи споживачам електроенергії
ефективно взаємодіяти із ПАТ ЕК
«Чернівціобленерго».
Діяльність в рамках проекту мала
своїм наслідком створення відповідної комісії в Чернівецькій обласній
раді, а також розгляд питань, що є
предметом проекту, сесіями Чернівецької 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 громадської організації та втручання координаторів проекту, Чернівціобленерго підключило світло споживачеві, а штраф скасувало.
Іншому споживачеві, приватному підприємцю з села Мамаївці Кіцманського району було відмовлено
в поданні електроенергії до виробничого приміщення в зв’язку з закінченням терміну технічних умов на
незаконних підставах. Це унеможливило здійснення ним підприємницької діяльності, в результаті чого
10 найманих працівників втратили
роботу. Після звернення його до громадської організації та відповідних
дій координаторів проекту, договір
з споживачем було продовжено без
додаткових витрат на виготовлення
нових технічних умов. Нині цей підприємець продовжує підприємницьку діяльність у своїй громаді.
Все це дає підстави сподіватися,
що за активної підтримки громадськості конфліктні ситуації у взаємовідносинах між надавачем послуг
підприємством-монополістом «Чернівціобленерго» та споживачами
електроенергії знайдуть системне
вирішення. В планах громадської
організації – розв’язання аналогічних проблем з тепло- та газопостачанням, які стають особливо гострими в опалювальний сезон.
Лідія Анциперова

Підсумовуємо результати конкурсу
мікрогрантів «Впливова громада –
відповідальна місцева влада»
(Закінчення. Поч. на стор. 1)
- Проект «Державна реєстрація:
шлях до європейської якості обслуговування» Чернівецької міської
молодіжної громадської організації
«Клуб української молоді»;
- Проект «Покращення якості довкілля – крок в нове майбутнє» ініціативної групи жителів села Топорівці;
- Проект «Право на світло!»
Організації роботодавців Кіцманського району;
- Проект «Впливова громада!»
Конфедерації профспілок недержавного сектору економіки Чернівецької області;

- Проект «Лобіювання прийняття
місцевої програми захисту прав
людини на вільний розвиток своєї
особистості та підвищення інтелектуального рівня особистості для обдарованих 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 закладів та обласної медикосоціальної комісії м.Чернівців»
Чернівецької обласної громадської
організації «Захист»;

- Проект «Вплив на місцеву владу та державні підприємства громадськістю Путильського району
задля досягнення своїх конституційних прав» Путильської районної
громадської організації «ЕКО - Путильщини»»
- Проект «Захист прав власників
квартир (приміщень) в будинках
ОСББ у взаємовідносинах з надавачем послуг по водопостачанню та
водовідведенню» Ч е р н і в е ц ь к о ї
міської громадської організації «Буковинські співвласники будинків».
Як бачимо з наведеного переліку, громадські організації та ініціативні групи громадян провели

кампанії громадського лобіювання
інтересів своїх цільових груп в
трьох міських районах та трьох сільських районах Чернівецької області. В фокусі проектної діяльності опинилися екологічні, соціальні,
економічні та культурні інтереси
буковинців, на захист яких стали
самоорганізовані групи громадян.
Успішність цих проектів вимірюється не лише успіхом конкретної адвокаційної кампанії, а насамперед
тим, що пасивні загалом члени локальних спільнот отримали живі
приклади можливості громадян
впливати на формування місцевої
політики через участь у органах

самоорганізації та громадських
організаціях.
В сьогоднішньому номері газети «Толока» ми публікуємо чотири
історії успіху адвокаційних проектів, реалізованих в рамках конкурсу «Впливова громада - відповідальна місцева влада» двома
сільськими і двома міськими громадськими організаціями. Сподіваємося, що їхній приклад спонукає і інших громадських активістів
на виконання головної місії кожної громадської організації –
представляти і лобіювати перед
владою інтереси своїх членів та
членів своїх спільнот.
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Проект чернівецької міської спортивної
організації «Федерація шахів»
«Лобіювання прийняття місцевої програми захисту прав
людини на вільний
розвиток своєї особистості та підвищення інтелектуального
рівня особистості для
обдарованих школярів міста чернівці,
особливо з особливими потребами
та/або з малозабезпечених сімей»
Чернівецька міська спортивна
організація «Федерація шахів» у
реорганізованому вигляді з 2008
року здійснює свою діяльність задля сприяння розвитку шахів шляхом проведення змагань, підготовки спортсменів високого рівня та
підтримки юних обдарованих шахістів. Особливу уваги організація
приділяє дітям з малозабезпечених родин та популяризації масових шахів, бо вони є засобом збагачення особистості, загартовування волі, розкриваючи інтелектуальні, творчі й естетичні здібності людини.
Багато категорій населення Буковини відчувають відсутність підтримки інтелектуального розвитку.
Це і обдаровані школярі, надто ж
з особливими потребами та/або з
малозабезпечених сімей; обдарована студентська молодь з сільських районів; люди похилого віку,
зокрема ветерани, з особливими
потребами та/або малозабезпечених. Для допомоги їм усім «Федерація шахів» розробила свій проект, реалізувавши його за підтримки конкурсу мікрогрантів.
Завдяки проекту вдалося реалізувати низку корисних, ефективних та цікавих заходів, зокрема
сеансів одночасної гри у шахи, проведених обдарованими дітьми для
викладачів та студентів ЧНУ, а та-

кож для депутатів Чернівецької
міської ради та чиновників. З нагоди Дня Конституції відбувся перший спільний шаховий турнір депутатів органів місцевого самоврядування, посадових осіб органів
державної виконавчої влади, талановитої шахової молоді та ветеранів. Ще один шаховий турнір за
участю обдарованих дітей та ветеранів пройшов з нагоди Петрівського Ярмарку. Не менше користі
здобули діти на уроках шахів, проведених у школах міста Чернівці.
Проведені в рамках проекту заходи спричинили неочікуване підвищення 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 небайдужі особи.
Іван Білич (будівельник, батько
9-ти річного шахового вундеркінда
Олексія Білича): «Я змалечку навчив сина грати у шахи і, побачивши неабиякий його інтерес, вирішив віддати його до гуртка, щоб
він отримував систематичні шахові знання. Ось уже зо два роки
ми виступаємо у різних змаганнях
в місті Чернівці, об’їздили чи не
усю Україну. На жаль, мушу констатувати, 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 увагу до нас, до наших потреб і наочно показав, що заняття шахами
вкрай корисне для молоді. Адже
діти-шахісти ростуть інтелектуально, розвивають ерудицію, набуваючи таких якостей, як цілеспрямованість, логічне мислення, гарна
пам’ять».
Валентин Бондар (шаховий тренер): «Майже усі діти з мого шахового гуртка брали участь у сеансах
і турнірах, проведених Федерацією в рамках проекту. Що можу
сказати? Уперше на моїй пам’яті,
- а я працюю шаховим тренером
понад 20 років, - бачу таке шанобливе ставлення до шахів з боку

міської влади, підприємців, журналістів. Переконаний, що зусилля шахової громадськості за підтримки усіх, кого я назвав, дозволять підняти престиж шахів, та й
спорту узагалі, в нашому місті. А
це вкрай важливо! Особливо ж
треба підтримувати зусилля школярів 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 молоде покоління, найкращі його представники обирають розумову діяльність. Зі свого боку гарантую,
що буду популяризувати шахи у
студентському середовищі».
Слід відзначити, що до цього
проекту активно долучилася Чернівецька міська рада, її виконавчий комітет, управління освіти та
управління фізичної культури та
спорту. У заходах проекту безпосередньо брали участь секретар
міської ради В. Михайлишин, члени
виконкому В. Продан, О. Паскар,
начальник управління освіти В.
Малишевська, начальник управління фізичної культури та спорту
С. Д’яконюк, депутати міської ради
В. Бешлей, А. Чесанов, С. Калмикова, В. Чинуш та інші. Така потужна підтримка отримала й практичний вимір: було закуплено сучасні електронні шахові годинники
та сучасні комплекти шахів.
Невдовзі очікується винесення
на розгляд чергової сесії Чернівецької міської ради «Програми
навчання школярів міста Чернівці
шахової гри на 2014-2016 роки»,
розробленої у рамках проекту.
Міська рада також визначить перелік освітніх закладів, де будуть
впроваджені факультативні уроки
шахів, та дасть старт реалізації
учбової шахової програми.
Володимир Зав’ялов

Проект чернівецької обласної
громадської організації «Захист»
(Продовження. Поч. на стор. 1)
Втім, це компромісне рішення
не вирішує всіх питань, адже повноцінні постійні засідання за
межами основного МСЕК проводитися не можуть. Зрушилася з
місця справа у обласній клінічній
лікарні, де з врахуванням пропозицій громадських організацій
розпочато адаптацію головного
входу для людей з обмеженими
фізичними можливостями. У міському пологовому будинку №2 проведено оцінку вартості організації
доступу для людей з обмеженими
фізичними можливостями. Без реалізації проекту жодного із зазначених заходів не було б реалізовано, а все залишалося б на місця,
як і тривалий час до цього.
Реалізація проекту мала позитивний вплив і на зміцнення організаційної спроможності громадських
організацій, які сформували дієву

коаліцію для вирішення питань доступності маломобільних верств населення в Чернівецькій області.
Спільну діяльність громадських організацій в майбутньому можна розглядати як важливий довготривалий
результат, отриманий в ході вирішення конкретної проблеми доступності. Підвищився професійний рівень громадських організацій, адже
тепер в них є повна база інформації
про необхідність організації доступності та можливих способів досягнення такої доступності.
Громадські організації продовжуватимуть адвокаційну кампанію, спрямовану на прийняттям
органами місцевого самоврядування рішень з питань організації
доступності, залучаючи все ширші
кола громадськості до роботи над
цим питанням. В обласній клінічній
лікарні буде проведено додатковий моніторинг доступності пересування внутрішнім двором, як про
це було домовлено на круглому

столі, що відбувся в рамках проекту. У міському пологовому будинку планується проведення незалежної оцінки вартості адаптації

входу до приймального покою лікувальної установи. Всі заходи підкріплюватимуться 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 соціальної сфери. Досягнуті громадськими активістами результати
можуть бути використані при проведенні планування адаптації і
інших об’єктів. Так, за зразком
схеми доступності, розробленої
для обласної клінічної лікарні, можуть бути розроблені схеми організації доступності і для інших подібних лікувальних установ Чернівецької області, наприклад для
районних центральних лікарень.
Віримо, що спільними зусиллями ми зможемо вирішувати існуючі проблеми і відстоювати забезпечення прав людей з обмеженими фізичними можливостями.
Богдан Бойко
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Проект ініціативної групи мешканців
села Топорівці «Покращення якості
довкілля – крок в нове майбутнє»
Нещодавно славне село Топорівці на Буковині відзначало свій шістсотлітній ювілей. Свято
тривало три дні і три ночі, на ньому були присутні багато уродженців села, знаних в області та в
країні людей - ректори університетів, директори
театрів, бізнесмени, депутати тощо. Було виголошено багато гарних слів про любов до батьківської хати та до рідного села. Але свято минулося,
гості роз’їхалися, залишивши топорівчан наодинці з своїми проблемами...
Та все ж топорівчани зуміли зупинити святтєве забруднення й
організувати контроль над станом
довкілля.
Основною проблемою, яка загрожує життю та здоров’ю українців, є забруднення навколишнього
середовища. Дбати про природу
повинна не тільки держава, а й кожна людина. Дорослі й діти мають
берегти природу там, де вони живуть, працюють і відпочивають. Що
б ти не робив, спочатку подумай, чи
не зашкодиш цим природі.
Усвідомивши, що природа не
забруднюється сама по собі, громадський активіст з села Топорівці
Олександр Боберський визначив
основну проблему своєї громади
так: «Небажання людей оберігати
природу та навколишнє середовище». Тому він започаткував в селі
ініціативну групу, яка провела моніторинг місцевих проблем, які стоять перед громадою села. Для правильного розуміння та уточнення
потреб жителів села, активісти провели 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 самоорганізації мешканців с. Топорівці.
Подальший аналіз показав, що
забруднення навколишнього середовища спричинене неправильним розташуванням та експлуатацією сміттєзвалища. Переповненість необгородженого та відкритого з усіх боків, розташованого
в найвищій частині села сміттєзвалища призводить до постійного
забруднення довколишніх садиб,
не говорячи вже про сільськогосподарські землі та пасовища. Мешканці майже четвертини села
поблизу сміттєзвалища, прокидаючись вранці, повинні прибирати
на своєму подвір’ї та на проїзній
частині сміття, яке приносить вітер. Саме сміттєзвалище не очищалося від дня його створення
десятки років тому, воно переповнене напівзігнилими залишками
сміття, які є отруйними та шкідливими для навколишнього середовища, в тому числі для людей та
худоби.

Для вирішення цієї проблеми
ініціативна група громадян вирішила провести кампанію з метою
впливу на місцеву владу, щоб спонукати її прийняти рішення, які
сприятимуть покращенню екологічної ситуації в селі Топорівці.
Проект топорівчан здобув перемогу на конкурсі адвокаційних
мікрогрантів товариства «Український 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 активістів під керівництвом Олександра Боберського було укладено
план дій, покликаних припинити
забруднення навколишнього середовища. Наступними кроками
стало скликання сходки жителів
села та проведення ряду зборів з
депутатами сільської ради для обговорення пропозицій ініціативної
групи. Спочатку не всі жителі, і
навіть не всі депутати виявляли
розуміння потреби в самоорганізації. Але пізніше, коли Олександр
виступив на сходці села, продемонструвавши свої організаторські та ораторські здібності, люди
підтримали він молодого активіста. Важливою стала і позиція сільського голови Віктора Федоровича Паращука, який у всьому підтримував 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 депутатів виступив один із членів ініціативної групи Іван В’ячеславович
Ілько, розповівши про важливість
цього документу для життя громади
та запропонувавши винести правила благоустрою для затвердження на наступній сесії. Після цього
розпочалася спільна конструктивна робота активістів та депутатів,
які разом аналізували проект правил та спільно вносили в них важливі додатки та поправки.

«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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Розповсюджується безкоштовно

Через місяць відбулася сесія
Топорівської сільської ради, на
якій голова ініціативної групи Олександр Боберський виступив з пропозицією про введення правил
благоустрою після їх затвердження на сесії. не всі депутати відразу
підтримали громадського активіста, але після наведення Олександром всіх аргументів «за» нові правила були розглянуті та затверджені. На пропозицію ініціативної
групи сільська рада створила адміністративну комісію, яка відтепер

слідкуватиме за дотриманням правил благоустрою в селі та накладатиме стягнення на порушників цих
правил. Незадоволеними залишилися лише ті депутати сільської
ради, які маючи всі повноваження
для вирішення проблем своєї громади, протягом років не мали бажання цього робити.
Свою діяльність з лобіювання
прийняття важливого природоохоронного документу громадські активісти вирішили доповнити роботою з прибирання прилеглої тери-

Редколегія: Л. Міцевич, О. Мостіпака (редактори), В. Старик, Т. Халавка, В. Бешлей
Стиль та верстка редакції Адреса редакції:
58000 Чернівці, вул. Ломоносова, 2, тел./факс: 8 (0372) 528059.
Email: toloka@ukr.net. Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій.
Листування з читачами лише на сторінках газети.
Видано за кошти «Міжнародного фонду «Відродження»
Видрукувано:
Замовлення №

Наклад 1000 примірників

торії сміттєзвалища. Адже жителі
села повинні періодично підгортати сміття, щоб воно не розліталось по полю та був вільний заїзд
для вивозу. Суботник провели молоді активісти та жителі з прилеглих господарств; того дня вони
зібрали два тракторних причепи
паперу та один з пластиковими
пляшками. Грейдер тим часом підгортав сміттєзвалище, звільняючи проїзд для транспорту. Робота була проведена на славу, всі
були задоволені від того, що вони
зуміли організувати роботу та допомогти самі собі.
Для того ж, щоб люди були інформовані та могли завжди переглянути правила благоустрою, ініціативна група розробила та видала спеціальні буклети. Буклети
містять в собі інформацію про правила благоустрою, громадську організацію та, звісно, контакти тих
органів місцевої влади, які допоможуть у вирішенні проблем.
Так було досягнуто основну мету
проекту - покращення якості довкілля внаслідок прийняття дієвих
правил благоустрою села Топорівці. Прийняття цього документу стало результатом самоорганізації
жителів села та проведення кампанії громадського впливу ініціативною групою.
Інна Романчук

