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ВІСНИК Великобурлуччини

Благоустрій
населених пунктів
Великобурлуцької
селищної ради
Візитною карткою кожного населеного пункту є його
благоустрій. Стан вулично-дорожньої мережі, освітлення, озеленення і чистота селища та сіл – це не лише
оцінка діяльності місцевої влади, а й безпосередня участь
громади у вирішенні проблем сфери благоустрою населеного пункту.
У квітні 2017 року рішенням сесії Великобурлуцької
селищної ради було затверджено Правила благоустрою
населених пунктів, які є загальнообов'язковими для
нашої громади. Цими правилами визначено, що заходи
з благоустрою населених пунктів здійснюють органи
державної влади та органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни та приватні підприємці.
Великобурлуцькою селищною радою значна увага приділяється саме благоустрою населених пунктів. Протягом року проводиться цілий ряд заходів, спрямованих
на підтримку територій загального користування у належному стані.
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Так,
у
Міловській
«РАЗОМ У МАЙБУТНЄ» сільській
раді за ініціати20 листопада у трьох
територіальних громадах Великобурлуцького
району: Міловській, Григорівській та Великобурлуцькій урочисто презен-

тували завершені мініпроекти, що реалізовувалися у 2018 році в рамках
обласного конкурсу розвитку територіальних громад «Разом у майбутнє».

Будні селищної ради
Зокрема здійснюються заходи по забезпеченню вуличного освітлення. Нинішнього року відновлено освітлення вулиць села Гнилиця Перша – встановлено 29
ліхтарів. Також проведена реконструкція вуличного освітлення по вулиці Центральній в смт Великий Бурлук встановлено 10 опор та вуличних ліхтарів. За необхідності проводиться заміна електричних ламп.
В межах наявних коштів ремонтуються автошляхи сіл
та селища громади. Це й капітальний ремонт проїжджої
частини вулиці Паркова, ямковий – по вулицях Шевченка, Центральна, Привокзальна, Сонячна, Паркова, Весняна, Транспортна.
До робіт з благоустрою залучається і Великобурлуцьке КВКП "Водоканал", працівники якого обрізують поросль на стовбурах дерев, обкошують траву на узбіччях
доріг, зокрема, вели боротьбу з амброзією, яка у великій кількості росте на території населених пунктів громади. В зимовий період КВКП "Водоканал" розчищує
дороги загального користування в межах населених
пунктів від снігу.
Щомісяця до громадських робіт залучаються від 6 до
10 безробітних за направленням центру зайнятості, які
обкошують газони, парк, узбіччя тротуарів, прибирають
території населених пунктів, ліквідують стихійні звалища, займаються озелененням парку, а саме висадження квітів на клумбах, тощо.
Підприємствам, установам, організаціям, приватним
підприємцям на власних та закріплених територіях необхідно самостійно проводити весь комплекс робіт,
спрямований на наведення та постійне підтримання
чистоти і порядку, збереження зелених насаджень. І тут
хочеться відзначити, що є у нас в громаді позитивні приклади відповідального ставлення людей до прилеглих
територій належних їм об'єктів. Це управління державного казначейства у Великобурлуцькому районі (начальник Л. О. Зотова), Великобурлуцька районна філія Харківського обласного центру зайнятості (керівник Л. М.
Качан), Великобурлуцький краєзнавчий музей (директор Т. О. Куценко), магазин канцтоварів (Г. В. Кривошеєв), магазин "Барвінок" (П. В. Добриця), магазини
"Лідер" та "Престиж" (Ю. В. Грінько) та багато інших прикладів. Але поруч з тим спостерігається і безвідповідальне ставлення до чистоти прилеглої території, яка є обличчям закладів.
Закликаємо всіх підтримувати чистоту селища, адже
від кожного з нас залежить благоустрій рідних населених пунктів. Це спільна справа влади та громади.
Віктор ТЕРЕЩЕНКО,
Великобурлуцький селищний голова.
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вою батьківського комітету Міловського ДНЗ реалізовано міні-проект «Сонечко» по встановленню
дитячого ігрового майданчика на території Міловсь-

кої ЗОШ. Загальний обсяг фінансування проекту - 200 000 грн.
Дитячий ігровий майданчик облаштовано і у
селі Григорівка на території
Григорівського
ліцею. Для реалізації цього міні-проекту під назвою «Мальовничі краєвиди» було використано
232 230 грн.
Завдяки реалізованому
у Великобурлуцькій селищній раді міні-проекту
«Барвистий танок» для
танцювального колективу
«Слов’яночка» із КЗ «Великобурлуцький районний Будинок культури»
було придбано танцювальні костюми та акустичну систему. Загальний обсяг фінансування
цього проекту склав 276
300 грн.
У святкових заходах з
нагоди відкриття проектів
взяли участь та привітали жителів громад голова
районної державної адміністрації Ігор Коваленко,
голова районної ради
Олександра Жиліна, депутат Харківської обласної ради Людмила Немикіна, перший заступник
голови РДА Олександр
Шестопалов.
Лілія ПОСОХОВА.

Великобурлучанка Діана Гонтар в числі переможців обласного
відбіркового етапу конкурсу дитячої творчості «Яскраві діти України»
Вже другий рік поспіль в рамках обласного етапу Національного конкурсу дитячої творчості «SANREMOJUNIOR –
Україна» в Харкові проходить Обласний конкурс дитячої
творчості «Яскраві діти України» під патронатом голови
Харківської обласної державної адміністрації, за сприяння Управління культури і туризму Харківської ОДА та при
підтримці КЗ «Обласний організаційно–методичний центр
культури і мистецтва».
За підсумками перегляду всіх номерів обласного
відбіркового туру до участі в конкурсі дитячої творчості
Харківської області «Яскраві діти України», який відбудеться 20 грудня 2018 року в рамках фестивалю
«SANREMOJUNIOR» на базі Палацу студентів Національного юридичного університету імені Ярослава, було обрано 13 виконавців. До групи потенційних переможців
увійшли: Марія Пролагаєва (6 років, Вовчанський район), Діана Абрамова і Анастасія Колчанова (9 і 14 років,
м. Ізюм), Ксенія Бровко (10 років, м. Люботин), Діана
Гонтар (12 років, Великобурлуцький район), Руслан Кіпоть (11 років, Харківський район), Мілена Домашенко (10 років, Балаклійський район), Валерія Гамора
(12 років, м. Лозова), Назарій Іванов (11 років, Сахновщинський район), вокальний дует «Санта-Лючія» (15
років, Чугуївський район), Наталія Калініна (14 років,
Нововодолазька ОТГ), Валерія Васеніна та Ліза Юхно
(13 років, Богодухівський район).
Вітаємо Діану з перемогою та бажаємо подальших
творчих успіхів!
Анастасія ПРИДАЦЬКА, завідуюча сектором
культури та туризму райдержадміністрації.

Благодійники дбають про здоров'я жителів Великобурлуччини
Вже чотири роки працює програма "Медицина Харківщини
для людей", завдяки якій у селах Великобурлуцького району
проводяться безкоштовні медичні огляди. Ця програма стала візитною карткою Благодійного фонду соціального розвитку Харківської області та допомогла виявити тисячі захворювань у мешканців регіону.
З 2015 року бригади лікарів-волонтерів, оснащені
сучасним діагностичним обладнанням, їздять по Харківщині та проводять безкоштовні медичні огляди на базі
сільських амбулаторій і фельдшерсько-акушерських
пунктів. У пріоритеті - найбільш віддалені та глухі села,
мешканці яких мають обмежений доступ до медичних
послуг. Завдяки благодійним медоглядам люди можуть
пройти комплексне профілактичне обстеження: зняти
ЕКГ, визначити рівень цукру у крові, перевірити зір і
поміряти внутрішньоочний тиск, зробити ультразвукове дослідження внутрішніх органів, проконсультуватися зі спеціалістами вузького профілю.
"Це дуже корисно, дуже потрібно, дуже добре для людей. Ось, наприклад, не кожна людина може до районної лікарні поїхати, щоб пройти ультразвукове дослідження. А на виїзному медогляді це можна зробити у
нашій амбулаторії, причому безкоштовно. І людина з

цим висновком йде вже до свого сімейного лікаря, він
призначає лікування, і люди тут по місцю лікуються. Тому
спасибі, що є такий Фонд - для нас, для села", - дякує
Олена Ушенко, медична сестра амбулаторії
сімейної медицини села Шипувате Великобурлуцького району.
Цього року медичні бригади Фонду працювали у селах
Харківщини з травня по жовтень. У багатьох населених
пунктах Великобурлуцького району лікарі побували вже
вчетверте, тому не дивно, що люди зустрічали їх, як добрих знайомих. Системна і послідовна робота дозволи-

ла медикам Фонду не тільки завоювати довіру селян,
але й досягти відчутних результатів щодо профілактики та своєчасної діагностики захворювань.
"Чотири роки тому, коли ми тільки запустили медичну програму, лікарі виявляли дуже багато захворювань,
про які люди навіть не підозрювали. Це і серцеві патології, і хвороби шлунково-кишкового тракту, і онкологія. Але поступово ситуація змінилася: зараз нові захворювання виявляються все рідше, люди в основному
приходять на огляди для профілактики. Тобто наша
мета - забезпечення доступності медичних послуг і запобігання розвитку захворювань серед сільського населення - досягнута", - каже Валерій Дема, голова
Наглядової ради Благодійного фонду соціального розвитку Харківської області.
"Я щороку проходжу медогляд, людей завжди багато
- довгенько приймають лікарі, бо кожного треба вислухати, уважно обстежити, - розповідає мешканка села
Шипувате Любов Сазонова. - Враження дуже
приємні від всіх лікарів, спеціалісти - вищий клас!".
За чотири роки роботи програми "Медицина Харківщини для людей" Фондом було організовано 673 благодійних медичних огляди. Лікарі-волонтери побували
в усіх районах області та загалом надали сільському
населенню майже 172 тисячі медичних послуг.
Олександр ПОСТИШЕВ.

