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ЯМПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ПЕРЕЙМЕНУ-
ВАЛА ВУЛИЦЮ ГАГАРІНА В ПОЛЬОВУ, ВУЛИ-
ЦЮ КРАСНЯКА - НА ЯГІДНУ, ВУЛИЦЮ 75-ТОЇ 
ГВАРДІЙСЬКОЇ ДИВІЗІЇ - НА МОСТОВУ, РЕ-
ЧИЦЬКУ – У ЗАТИШНУ, А КРАСНИЙ КУТ – У 
ЧЕРВОНИЙ КУТ. КРІМ ТОГО, ЗМІНИЛИ НАЗВИ 
ВУЛИЦІ І В ІМШАНІ, ШАТРИЩАХ, ПАЛІЇВЦІ, 
УСКУ ТА ВОЗДВИЖЕНСЬКОМУ

НАЗВИ ВУЛИЦЬ
ДЕРУСИФІКУВАЛИ 

Жителька перейменованої вулиці Гагаріна Любов 
Федорівна говорить, що дещо здивована новою на-
звою. Жінка більше схилялась до перейменування на 
честь Василя Довбуша – лікаря-хірурга Ямпільської 
лікарні, що залишив по собі добру пам’ять.

–Ми якось думали, що буде названа на 
честь Довбуша, теж було б нормально. Як 
на мене, то навіть краще було б. Це ж лікар 
такий відомий в Ямполі, хороша була люди-
на.

Про те, що відтепер житиме на Польовій, вперше 
дізналась і Ганна Олексіївна.  Жінка говорить, що 
і не знала про те, що йде обговорення нової назви 
вулиці. Разом з тим, погоджується на будь-який 
варіант.

-Нам все-рівно, як назвуть вулицю. Була б 
сама вулиця – це головне.

Керуючий справами виконкому Ямпільської 
селищної ради Олександр Лабога зазначає, що нові 
назви вулиць обирали самі ямпільчани. При цьому, 
в обговоренні взяли участь близько ста мешканців, 
щоправда, проходило воно через мережу інтернет.

-Більшість вулиць були перейменовані 
у рамках дерусифікації, бо вони були 
прив’язані до російського режиму, або 
пов’язані з ним. Якщо взяти вулицю 
Гагаріна, яку перейменували на Польову, 
то дане рішення підтримали близько 90% 
населення, яке проживає не лише на вулиці 
Гагаріна, але і в смт Ямпіль.

Рішення про перейменування вулиць депута-
ти підтримали одноголосно. Під час обговорення 
з’ясували, що перейменуванню підлягає і вулиця 
Невського в селі Імшана, – говорить Олександр Ла-
бога.

-Вулиця Невського також потребує пере-
йменування в рамках дерусифікації. Думаю, 
що робоча група опрацює дану вулицю, бу-
дуть пропозиції і буде проведено онлайн опи-
тування у формі онлайн-голосування.

За словами адміністратора ЦНАПУ Ямпільської 
селищної ради Миколи Горлова, мешканці перейме-
нованих вулиць зможуть безкоштовно внести зміни 
до документів. Для цього потрібен лише сам паспорт.

–Згідно постанови Кабміну зміна назви 
вулиці у паспорті громадянина здійснюється 
за його бажанням і безкоштовно. Це мож-
на зробити у відділі ЦНАП Ямпільської 
селищної ради, тобто у мене.

Дерусифікація Ямполя розпочалась ще в 2015 році. Після почат-
ку Антитерористичної операції на сході України, керівництво дер-
жави вирішило назавжди попрощатись з комуністичним минулим і 
зобов’язало органи місцевого самоврядування позбутись пам’ятників 
діячам тоталітарного режиму та назв вулиць, що їх возвеличували. 

Демонтаж головного символу комуністичного режиму в Ямполі 
– пам’ятника Леніну відбувся 19 листопада 2015 року. Як згадують 
очевидці, він тривав декілька годин, зняти металеву скульптуру вда-
лось лише з третьої спроби. Роботам заважав величезний металевий 
штир, який тримав конструкцію.  

А 16 лютого 2016 року Ямпільський селищний голова Наталія Цибуль-
ко своїм розпорядженням перейменувала і 17 вулиць та 7 провулків 
Ямполя. Вулиця Боженка була перейменована на Спасо-Преобра-
женську, Горького - на Єгорівську, Жовтнева - на Калинову, Калініна - 
на Вишневу, Кірова - на Бузкову, Комсомольську - на Сіверську, Коцю-
бинського - на Михайла Коцюбинського, Куйбишева- на Бондарівку, 
Леніна - на Глухівський шлях, Першотравнева - на Травневу, Проле-
тарська - на Неплюєва, Радянська - на Зелену, Червоноармійська - на 
Вербову, Червонопрапорна - на Незалежну, Щорса - на Шкільну, 50 
років Жовтня - на Соборну, а 50 років СРСР - на Ботанічну. Провулки 
були перейменовані відповідно до назв вулиць.

В селі Імшана вулиця Радгоспна була перейменована на Центральну, 
в селищі Привокзальне вулиця Ватутіна перейменована на Садову, 60 
років Жовтня - на Дмитріївську, а 60 років СРСР - на Лісову, в Пруди-
щах вулицю К Мазура вирішили називати Озерною.

ДО ТЕМИ: ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
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НАПЕРЕДОДНІ НОВОГО РОКУ В ГЛУХОВІ ЗАПРАЦЮВАВ 
НЕЗВИЧАЙНИЙ БЛОКПОСТ. РАЗОМ З ВІЙСЬКОВИМИ 
ТА ПОЛІЦІЄЮ НА НЬОМУ ЧЕРГУЮТЬ АНІМАТОРИ 
В КОСТЮМАХ КАЗКОВИХ ГЕРОЇВ, ЯКІ ВІТАЮТЬ 
МЕШКАНЦІВ МІСТА З ПРИЙДЕШНІМИ СВЯТАМИ І ВРУ-
ЧАЮТЬ ЇМ ПОВІСТКИ З ВИМОГОЮ ПРОВЕСТИ СВЯТО У 
КОЛІ РІДНИХ ТА ДРУЗІВ.  

-Центр міста, центральна вулиця, блокпост. Такий 
же, як і по всій Україні, єдине, що у нас він новорічний: 
роздаємо цукерки, даруємо емоції і вручаємо повістки… 
Повістки у нас цікаві, такі ж приблизно, як і у 
військкоматів, але вони лише вітають людей з Новим 
роком. Водії, які проїжджають, відносяться чудово, 
особливо військові, але є люди, які побоюються. Ми не 
сильно рекламували, а тому є люди, які під’їжджають 
до блокпосту і повертають назад, бо бачать, що якісь 
повістки видають.

А от глухівчанина Юрія повісткою не налякати. Чоловік гово-
рить, що із задоволенням виконає вимогу активістів і святкувати-
ме з родиною.

– Здивувався, звичайно, але у мене повісток вже бага-
то, втрачати нічого. Саме таких немає, але є інші. Зви-
чайно, родині сподобалось, всім нам сподобалось.

Повістки на глухівському блокпосту вручають і дівчатам. Місцева 
жителька Олена говорить, що незвична локація підняла їй настрій.

-Я їхала по цій вулиці, побачила Діда Мороза, святкову атмосферу і 
вирішила зупинитись. Здивувалась, коли побачила військового з ав-
томатом: зупинили, вручили повістку, щоб я з’явилася до 24 години 
31 грудня, дали цукерок і побажали щасливого Нового року. В цьо-
му році такий настрій у всіх, потрібно якось його піднімати, якось 
підбадьорювати себе.

Михайло з дружиною Аліною та сином Олексієм гуляли пішки. Тож повістку їм не 
вручили, натомість пригостили цукерками.

-Вирішили ввечері пройтися, а тут така локація. Зайшли до 

хлопців подивитись, що і як. Дуже так несподівано, приємно, хлопці 
піднімають настрій.

Організатор заходу начальник місцевого відділу молоді та спорту Олександр Ни-
китченко говорить, що у період війни проводити традиційні святкування було б не-
правильно, але і залишати людей без свята також не можна.

-Все ж таки людям потрібно дарувати емоції, позитивний настрій. 
Ми разом з колегами та друзями вирішили створити імпровізований 
блокпост, щоб радувати людей. Пригощати їх, дарувати їм позитив-
ний настрій.

В ГЛУХОВІ ЗАПРАЦЮВАВ
НОВОРІЧНИЙ БЛОКПОСТ



ВІРА 4

www.yampil.info

ЮНА СОФІЯ З СЕЛА ГРЕМ’ЯЧКА 
НАМАГАЄТЬСЯ НЕ ПРОПУСКАТИ 
ЖОДНОЇ СЛУЖБИ У МІСЦЕВОМУ ХРАМІ. 
ДІВЧИНА РАДІЄ, ЩО З НЕДАВНІХ ПІР МАЄ 
МОЖЛИВІСТЬ МОЛИТИСЬ РІДНОЮ МОВОЮ, 
АДЖЕ МІСЦЕВА ЦЕРКВА АРХИСТРАТИГА 
МИХАЇЛА ПЕРЕЙШЛА ДО ПРАВОСЛАВНОЇ 
ЦЕРКВИ УКРАЇНИ.

ГРЕМ’ЯЧКА ПЕРЕЙШЛА ДО
«УКРАЇНСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ»

-Я залюбки ходжу у церкву нашого села, мо-
люсь за наших воїнів, за свого брата та свого 
тата, які захищають нашу країну.

За перехід церковної громади до ПЦУ мешканці 
Грем’ячки проголосували одноголосно, – розповідає 
прихожанка храму Оксана.

-З дня вторгнення російських солдат ми 
жодного разу не відвідали службу, хоч ба-
тюшка і напрошувався, але ми відмовились. 
Ми зібрались і вирішили вступити до 
«українського патріархату». У нас село ма-
леньке, нас небагато, але ми постійно ходимо 
на служби. І 20 і 25 людей завжди збирається, 
інші у нас старенькі бабусі. Іншими словами, 
хто може, той приходить.

Старовинну церкву в селі знищили за радянських часів, а нову відкрили лише 
десять років тому, – розповідає Надія Сокоренко. Її нині покійний чоловік Леонід 
Іванович тоді організував жителів села на будівництво храму. Така ідея йому при-
йшла після важкої операції на серці.  

-Він сказав: як одужаю, то обов’язково організую в селі церкву. І так 
десять років тому всі люди прийшли йому на допомогу. Це будівля 
початкової школи, вона ще панська, побудована ще сто років тому. 
І ось з цієї школи, завдяки людям, завдяки його ініціативі, ми побу-
дували церкву.

На запрошення жителів села відгукнувся отець Назарій – благочинний 
Православної церкви України з сусіднього Глухова. Священнослужитель гово-
рить, що прикладу Грем’ячки вже найближчим часом послідує ще кілька сіл.   

-Зібралися прямо у цьому приміщенні, люди одноголосно проголо-
сували і сказали, що бажають бути в Православній церкві України. 
Біля п’яти  громад вже готується до переходу в ПЦУ. Люди просина-

ються від московської орди, як то кажуть.
Разом з тим, отець Назарій визнає, що поки що кількість приходів ПЦУ на 

півночі Сумської області мізерна. Священик пов’язує це з впливом народного де-
путата Андрія Деркача.

-В Глухові чотири храми Московського патріархату, наша громада 
ПЦУ в Глухові з 2017 року неодноразово зверталась і до теперішнього 
і до попереднього міських голів. Просили, щоб нам виділили не храм, 
а хоча б частинку землі. Нам відказували, присилали різні відмовки. 
Тому, що в 2014 році священики активно пропагували Деркача. Вони 
в своїх проповідях закликали голосувати за нього. Розповідали, яка 
Росія добра, як там гарно жити, що ми єдиний народ. «Ми же брат-
тя», як вони у проповідях розповідали.

Станом на грудень 2022 року на території колишнього Ямпільського району 
діють лише дві церковні громади Православної церкви України. Окрім Грем’ячки, 
ПЦУ належить храм у місті Дружба. 
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За словами заступника селищного голови Романа 
Лукаша, комунальний трактор планують використо-
вувати для очищення місцевих доріг від снігу.

–Два роки для очистки снігу ми тісно 
співпрацювали з аграріями, а також нам у 
цьому допомагав наш аграрний ліцей. Разом 
з тим були і складності: якщо випадав сніг, 
то аграрії могли приїхати через день, через 
два, а то і три. Тобто, коли сніг вже зле-
жався і важко піддавався очистці. Тож було 
прийнято рішення про закупівлю власної 
комунальної техніки.

Придбати трактор МТЗ 82 планували ще 
наприкінці лютого, але здійснити задумане тоді 
завадила війна. Крім того, селищній раді довелось 
відмовитись від білоруського виробника.

СВЕСЬКА СЕЛИЩНА РАДА У ГРУДНІ ПРИД-
БАЛА ТРАКТОР, ЯКИЙ ПЛАНУЮТЬ ПЕ-
РЕДАТИ МІСЦЕВОМУ КОМУНАЛЬНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ. НА НОВУ ТЕХНІКУ З БЮД-
ЖЕТУ ГРОМАДИ ВИТРАТИЛИ ПОНАД ОДИН 
МІЛЬЙОН ГРИВЕНЬ.  

-22 лютого відбулась бюджетна комісія, 
на якій депутати погодили ці питання, 
але планам завадила війна. Так сталось, 
що бюджетна сесія планувалась саме 
на 24 лютого. До цього питання ми по-
вернулись у серпні. Придбали трактор 
китайського виробництва Lavol, він має 
потужність 75 кінських сил,  комфор-

тний для водія, має кондиціонер.
Жителі Свеської громади можуть побачити нову 

комунальну техніку на дорогах вже у січні. Зараз 
трактор реєструють та оснащають необхідним об-
ладнанням.

-Вчора уклали договір по придбанню при-
чепу для трактора, а після того, як ми 
його поставимо на облік, будемо гнати 

трактор в Дубовичі для встановлення 
відвалу. Також плануємо придбати дро-
билку, навісний навантажувач. Більше 
того, на вчорашній сесії обговорюва-
ли з депутатами, що при нормальній 
бюджетній ситуації будемо думати про 
ще один трактор в наступному році.

Свеська громада 
придбала трактор

Попри віддаленість від великих агломерацій, тут 
існувала власна окрема хуторська система існування та 
ведення господарства, про яку згадував ще наш видат-
ний земляк Пантелеймон Куліш. За радянської влади 
частину місцевих хуторян було визнано куркулями, 
виселено та, навіть, піддано репресіям, як і неплюєвське 
Хрестовоздвиженське братство.

У наш час між станцією Неплюєве та селом Дорошівка 
у хащах на березі річки Кремля ледь-ледь можна 
помітити залишки стародавнього хутора Войтівка 
та ознаки старої греблі від водяного млина. Вражає, 
наскільки цілеспрямованими та працьовитими були 
люди, що посеред холодного та сирого яру власноруч 
побудували таке складне, як для тих часів, виробницт-
во. Скептикам лише можу запропонувати хоча б кілька 
днів пожити в цьому середовищі влітку, коли мошка, 
комарі та сліпні не дають ні хвилини спокою ні людині, 
ні тварині.

По берегах річки поблизу Войтівки в яру вціліли кілька 
вікових дерев – дубів, сосен та лип. Порівняльним етало-
ном їх розміру слугує мій дорослий дорожній велосипед. 
Повірте – це дерева, що існують в кількох вікових епохах, 
якщо їх спостерігати вживу, а не на фото. Але навіть 
вікові дуби не витримують часу та, як повергнуті титани, 
падають додолу.

КРЕМЛЯ – МАЛА РІЧКА ЯМПІЛЬЩИНИ, 
ОДНА З ПРИТОК ІВОТКИ, ЩО НЕСЕ СВОЇ 
ВОДИ КРІЗЬ ЗАЛИШКИ ПРАДАВНІХ 
СІВЕРСЬКИХ ЛІСІВ, – ПИШЕ КРАЄЗНАВЕЦЬ, 
АВТОР ПРОЕКТУ «БЕЗ ЛЮДЕЙ» ЕДУАРД БА-
РАНОВ

Загадкова Кремля, або титани падають додолу…
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Дружбівчанка Наталія Шевчик зіграла роль своєї 
знайомої, що у перші дні повномасштабного вторгнення 
була вимушена покинути власну домівку під Києвом.

-Це історія про те, як вона та її близькі зустріли 
війну. Парадокс, але мені буквально зранку 24 
лютого телефонували з Ірпеня, Бучі, Гостоме-
ля і казали «Боже, швидше сідайте в автомобіль 
і тікайте до нас, бо ви живете на кордоні». Як 
з’ясувалось, у нас на кордоні, принаймні поки що, 
не було так страшно, як було там.

А одинадцятикласниця Руслана Мачула грала роль своєї 
ровесниці з міста Суми, яка була вимушена тікати до Пол-
тави. Дівчина говорить, що попри відсутність досвіду, ця 
роль їй далась легко, бо вона добре розуміла всі пережи-
вання своєї героїні.

-Досвіду такого у мене ще не було: я приймала 
участь у театрі, але у документальній виставі 
ще ні. Ми почали готуватись десь за  тиждень і 
кожного дня у нас були репетиції.

ДОКУМЕНТАЛЬНА ВИСТАВА «ПРОКИ-
ДАЙСЯ! ВІЙНА…» ВІДБУЛАСЬ 18 ГРУДНЯ 
В ДРУЖБІВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ПАЛАЦІ 
КУЛЬТУРИ. МІСЦЕВІ АКТОРИ РОЗПОВІЛИ 
ГЛЯДАЧАМ СІМ ІСТОРІЙ З ЖИТТЯ ВИМУ-
ШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

ІСТОРІЇ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Всього цього вечора на сцені місцевого палацу культури було презентовано сім історій ви-

мушених переселенців. Координаторка ініціативи «Активна громада» в місті Суми Марія 
Солодуха розповідає, що на роль акторів спеціально запросили не професійних акторів, а 
пересічних мешканців прикордонного містечка.

-Ідея була в тому, щоб долучити людей до тих переживань, які зараз 
переживає вся наша країна, наша область і, в тому числі, ця громада, яка 
зараз перебуває в зоні бойових дій. Я хотіла доторкнути їх до нашого сьо-
годення, до історій внутрішньо переміщених осіб, які були змушені їхати 
зі своїх міст в інші міста України, а то і виїжджати за кордон.

Подібні документальні вистави зараз проходять в різних містах України, – розповідає 
режисерка вистави Ганна Єрьоменко. В Сумській області була обрана прикордонна 
Дружбівська громада, яка потерпає від ворожих обстрілів. Історії вимушених переселенців 
тут розуміють, як ніде інше.

-Вже близько півроку ми проводимо документальні вистави в різних 
містах України. Спочатку були пілотні вистави в Дрогобичі та 

Запоріжжі. Що таке документальна вистава? Це задокументована ча-
стина життя людини. Зараз ці вистави долучені до повномасштабного 
вторгнення, як люди переживали початок вторгнення, які були емоції, які 
події з ними відбувались. А тому це надзвичайно правдиві історії. І якщо 
ми говоримо про сьогоднішню виставу, то це історії саме людей, що про-
живають в Сумській області.

Історії переселенців, передані місцевими акторами, не залишили бай-
дужими глядачів. Дружбівчанка Ірина зазначає, що  особливо її вразила 
історія про дівчину, що їхала на евакуаційному автобусі з Сум до Середино 
Буди. На одному з блокпостів росіяни навели на неї дуло автомату.  

-Це справжнє життя в кожній історії. Тисячі історій, але вони подібні, 
подібні в одному – що ми хочемо, щоб цей жах скінчився. Як той страшний 
сон, коли ти прокинувся, декілька хвилин тобі страшно, а потім ти го-
вориш «дякувати Богу, що це лише сон». Але, на жаль, це не сон і нам усім 
потрібно дуже багато сил.
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П’ЯТОГО ГРУДНЯ РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКОВІ 
З СИСТЕМИ РЕАКТИВНОГО ЗАЛПОВОГО 
ВОГНЮ ОБСТРІЛЯЛИ ЧОЛОВІЧИЙ МО-
НАСТИР «ГЛИНСЬКА ПУСТИНЬ» В СЕЛІ 
СОСНІВКА ШАЛИГИНСЬКОЇ ГРОМАДИ, 
ЯКИЙ РОЗТАШОВАНИЙ ЗА 6 КІЛОМЕТРІВ 
ВІД КОРДОНУ З РОСІЄЮ.  

Монастир належить афільованій з РПЦ 
Українській православній церкві.

– По монастирю гатили в понеділок, 
прийшло саме по Глинській пустині: біля 
обителі та по господарському двору, – 
розповідає голова Шалигинської громади 
Юрій Матвієнко. – Постраждала скоти-
на: корови та коні. Дякувати Богу, що у 
той час там не було людей, адже вони зай-
мались іншими справами. Ми спілкувались 
з настоятелем монастиря: найголовніше 
це люди, а худобу ми наживемо.

Жителька сусіднього Шалигиного Катерина 
розповідає, що добре чула вибухи.  

– Дві корови лежать у крові та кінь. Там 
люди моляться цілодобово, працюють, а 
скільки там тварин…  Хіба ж можна так 
розоряти людей? За що і про що?

Староста Соснівки Сергій Шестерненко 
розповідає, що монастир знаходиться на невеликій 
відстані від села. Окрім монахів, там працює бага-
то людей з довколишніх сіл.

– Він від села недалеко, в межах 2,5 
кілометрів. Ми не сильно політизуємо це 
питання, адже це, так би мовити, «Божа 

пристань». Туди ходять люди і молитися, і 
працювати.

Всього по території монастиря того дня було випу-

щено 15 снарядів. За кілька днів до того окупанти 
обстріляли дитячий садок в селі Соснівка. Місцеві 
стверджують, що звуки вибухів чують кожного дня. 

РОСІЯНИ ГАТИЛИ 
ПО МОНАСТИРЮ 

ВІТАЛІЯ МОЗАЛЬОВА З ДРУЖБИ ТА ОЛЕК-
САНДРА ШИНКАРЕНКО З СЕЛА ОРЛІВКА 
ПОСМЕРТНО НАГОРОДИЛИ ОРДЕНОМ “ЗА 
МУЖНІСТЬ” III СТУПЕНЯ 

Нагороду рідним Олександра Шинкаренка вру-
чив голова Сумської військової адміністрації Дми-
тро Живицький. «Мами, тата, які отримували на-
городи, не можуть стримати сліз. Заради пам’яті 
наших героїв, заради того, щоби більше ніколи 
не плакали рідні захисників, маємо перемогти. 
І переможемо», – зазначив керівник області на 
церемонії вручення нагород.

Нагадаємо, Олександр був військовослужбовцем-
контрактником, він виконував бойові завдання 
на Донеччині. Життя Саші обірвалось 18 черв-
ня неподалік міста Торецьк, прощання з героєм 
відбулось 24 червня в Орлівці.

Про нагородження Віталія Мозольова орде-
ном “За мужність” III ступеня та присвоєння 
йому військового звання “старший майстер-сер-
жант” повідомила Державна прикордонна служба 
України.

У повідомленні прес-служби відомства були впер-
ше оприлюднені обставини загибелі Віталія. 21 
квітня його підрозділ здійснював передислокацію 
для оборони та потрапив під ворожий вогонь з 

РСЗВ “Град” в районі населеного пункту Закітне на 
Донеччині. Під час обстрілу прикордонник отримав 
осколкове поранення голови — снаряд розірвався 
поблизу транспортного засобу, на якому захис-

ник переміщався. 22 квітня Віталій Мозольов по-
мер у шпиталі від ускладнень. У нього залишилися 
дружина, троє синів, батьки та молодший брат. У 
червні захиснику мало б виповнитися 44 роки. 

ЗАГИБЛИХ ВОЇНІВ-ЗАХИСНИКІВ 
ПОСМЕРТНО ПРИСТАВИЛИ ДО НАГОРОД 
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Реклама, оголошення Контактна інформація

ЯМПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЗАТВЕРДИЛА 
БЮДЖЕТ ГРОМАДИ НА 2023 РІК. ЙОГО ДОХО-
ДИ ЗМЕНШАТЬСЯ У ПОРІВНЯННІ З ПОТОЧ-
НИМ РОКОМ. ЦЕ ПОВ’ЯЗАНО, ЗОКРЕМА, І З 
ТИМ, ЩО ВЕЛИКІ АГРАРНІ ПІДПРИЄМСТВА 
ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ СПЛАЧУВАТИ ОРЕНДНУ ПЛА-
ТУ ЗА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ.

Начальник фінансового відділу селищної ради Євген 
Родінка стверджує, що і у такій фінансовій ситуації основні 
потреби селища будуть профінансовані.

-Дохідна частина менша, ніж у цьогорічному 
бюджеті на 5,4%, але нам все рівно вдалось забез-
печити заробітну плату і енергоносії працівників 
бюджетної сфери. Незабезпеченість у нас є лише 
по освітнім працівникам, що фінансуються з дер-
жавного бюджету. На благоустрій, на чистку 
снігу, на вивіз сміття у нас кошти заплановані і, 
я думаю, буде все добре.

Селищна влада планує, що загальноосвітні школи громади 
відновлять роботу з 1 вересня, а дошкільні заклади – з липня 
наступного року. У такому разі коштів на виплату заробітної 
плати їх працівникам не вистачить.  

-По тих цифрах, які нам були доведені листом 
Міністерства освіти, у нас незабезпеченість 
1 мільйон 144 тисячі гривень. Це приблизно 0,8 
місячних фонди. Будемо звертатися до профспілки 
Міністерства освіти та по своїй лінії до Асоціації 

Ямпільська громада отримала 
бюджет на 2023 рік

міст щодо збільшення нам субвенції, щоб виплата заробітної плати 
була забезпечена у повному обсязі.

Доходи селищного бюджету в наступному році сягнуть майже 55 мільйонів гривень. 

Серед головних статей видатків галузь освіти, на яку витратять більше 22 мільйонів, 
апарат управління з видатками майже у 14,5 мільйона та сфера культури, на яку ви-
тратять близько 5 мільйонів гривень.   

БАЖАЄМО ПЕРЕМОГИ


