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Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÀ ÂËÀÄÀ – ÑÈËÜÍÀ ÃÐÎÌÀÄÀ
Напередодні виборів сільського голови та
депутатів Благодатненської сільської
об’єднаної територіальної громади, до
складу якої входить Семенівка, відбулись
зустрічі виборців з кандидатами, під час
яких кандидат на посаду сільського голови
Володимир Анатолійович Неграй та кандидати в депутати Аркуша Олег Володимирович, Сивобородько Сергій Олексійович, Бойко Олег Сергійович, Давиденко
Михайло Володимирович, Іщенко Світлана
Олександрівна домовились про спільну
діяльність по реалізації соціально-економічних програм розвитку населених
пунктів, утвердження принципів самоврядування, забезпечення правової основи
діяльності громади.
Кандидат на посаду Благодатненського сільського голови В.А. Неграй, в
разі обрання головою ОТГ під час
виборів 18 грудня, в своїй діяльності
керуватиметься своєю передвиборною
програмою, здійснюватиме управління
місцевим самоврядуванням та вирішуватиме питання місцевого значення в межах
Конституції і законів України. Також він буде
забезпечувати представництво інтересів
населених пунктів об’єднаної громади в
органах державного управління та місцевого

самоврядування, оперативно реагувати на
запити громадян, захищати їх свободи й
права. Володимир Анатолійович зобов’язався співпрацювати з депутатами, які
представлятимуть у сільській раді Семенівку, сприятиме виконанню їх депутатських
обов’язків та передвиборних програм,
зокрема, у вирішенні важливих для Семенівки проблем. Таких як:
- ремонт дороги до села;
- налагодження автобусного сполучення;
- створення комунального підприємства, яке займеться вивезенням сміття,
підвозом води, прогортанням снігу та ін.
Є і менш затратні, але важливі для громади проекти. Наприклад, підключення
дитячого садочку до мережі Інтернет.
В свою чергу, в разі обрання депутатами, Аркуша О.В., Сивобородько С.О., Бойко О.С., Давиденко М.В.,
Іщенко С.О. пообіцяли гідно представляти
інтереси виборців у сільській раді, сумлінно
виконувати свої передвиборні програми,
регулярно звітувати перед виборцями про
роботу ради і про свою діяльність в якості
депутата, забезпечувати виконання соціально-економічних планів розвитку населених пунктів, оперативно реагувати на

запити, критичні зауваження та скарги
громадян і зосередити свої зусилля для
покращення життя в Семенівці для всіх
категорій громадян.
Присутні на зустрічах з кандидатами
виборці висловили впевненість, що співпраця сільського голови та депутатів - семенчан принесе користь громаді. А також висловили свої накази кандидатам:
- підвищити рівень життя малозабезпечених верств населення: пенсіонерів,
ветеранів, інвалідів, багатодітних сімей
шляхом надання практичної допомоги;
- боротися з безробіттям, створювати нові
робочі місця;
- сприяти вступу до вищих навчальних
закладів дітей сільських родин;
- підтримувати духовне відродження,
зберігати національну культуру;
- передбачати в бюджеті кошти для
пільгових категорій населення на відшкодування вартості медикаментів.
Семенчани висловили впевненість у
тому, що їх представники у владі своєю
волею, знаннями, здібностями та професійними навичками служитимуть виборцям,
будуть непримиренними до будь-яких
корупційних дій, порушень закону, нечесності по відношенню до виборців.

ÂÎÍÈ ÂÈÏÐÀÂÄÀÞÒÜ ÍÀØÅ ÄÎÂ²Ð’ß
(Початок на стор. 1, 3)
Олег Бойко – головний економіст госталант в організації масових заходів зробить
подарства, знавець економічних питань, має
Семенівку культурною столицею теритодосвід в організації виробництва. Підріальної громади, а сам він зможе відстоприємство, в якому він працює, сплачує
ювати і наполягати на створенні прийнятвеликі податки, веде широку благодійну
них умов для розвитку культури у всіх селах
діяльність, розбудовує свою виробничу базу,
об’єднаної громади.
а значить, дає роботу для жителів села. Він
Світлана Іщенко – молодий керівник
зміг би гідно представляти Семенівку в раді
дошкільного навчального закладу. Вона
об’єднаної громади.
постійно вчиться сама і наполегливо вдоСергій Сивобородько – голова одного з
сконалює роботу закладу. На основній
перших наших фермерських господарств.
роботі вона тісно спілкується з батьками
Своїм прикладом показав, що така форма
своїх вихованців, а отже зможе гідно
господарювання на наших землях може бути
представляти їх інтереси в раді об’єднаної
успішною. Сьогодні він не тільки керівник
громади та опікуватись там питаннями
міцного господарства, але й відомий благовиховання і навчання дітей.
дійник, який надає допомогу сільським устаЯкщо ми бажаємо змінити наше сьогоновам та організаціям, окремим людям. Без
дення на краще життя, підтримаємо наших
сумніву, він – гідний представляти семекандидатів на виборах 18 грудня.
нівську громаду в Благодатненській сільЦе буде на користь всієї громади!
ській раді.
А.М.Фендик,
Михайло Давиденко – відомий оргаголова ради ветеранів Семенівської
нізатор культурної роботи, знаний і на
сільської ради
районному, і на обласному рівнях. Його
Спецвипуск газети «Вісник Семенівської
сільської ради» виданий на замовлення
кандидата на посаду Благодатненського
сільського голови Неграя В.А. та оплочений

з поточного рахунку його виборчого фонду
згідно договору від 8 грудня 2016 року.
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ÎÁÈÐÀªÌÎ ÊÐÀÙÅ ÆÈÒÒß
На місцевих виборах 18 грудня 2016 року виборці Семенівки підтримають кандидатів, які
пропонують реальні кроки для вирішення сільських проблем, соціального захисту
населення, подальшого розвитку громади
Якщо ми прагнемо поліпшення нашого життя, потрібно відмовитись
від застарілого (ще радянського) способу управління сільською чи міською
громадою. Адже поняття «громади» – це місцева спільнота, тобто, це ми
з вами! Тому маємо вирішувати колективно (всі разом!), яку владу нам
обирати.
Більшість семенчан підтримує нову форму організації місцевої влади
– створення об’єднаної територіальної громади. Це відкриває широкі
повноваження і можливості для розвитку села. Щоб цим багатством чесно
і на користь Семенівки розпоряджатись, нам потрібно направити у
Благодатненську сільську раду достойних, порядних, досвідчених наших
односельчан, які вже досягли певних успіхів у житті, які протягом років
підтримували громаду і фінансово, і організаційно і, головне, патріотів
нашого села.
Порадившись з односельцями, до списку наших кандидатів в органи
місцевого самоврядування територіальної громади запропонували відомих, достойних людей, які не зрадять сподівання виборців.
Проголосуйте за них!

ÍÀØ² ÊÀÍÄÈÄÀÒÈ
Округ № 15
Іщенко Світлана Олександрівна. Рік
народження: 1988. Завідуюча дошкільним навчальним закладом «Перлинка». Освіта середня спеціальна, студентка Уманського Державного педагогічного університету. Член виконавчого комітету Семенівської сільської
ради і комісії в справах дітей при виконкомі.
Округ № 16
Давиденко Михайло Володимирович. Рік народження: 1961. Директор
Семенівського сільського будинку культури. Освіта вища. Голова громадської
організації «Фонд підтримки театру»
та благодійної організації «Семенівський добробут», редактор газети
«Вісник Семенівської сільської ради».
Обирався депутатом Семенівської сільської ради та Арбузинської районної
ради.

Округ № 17
Бойко Олег Сергійович. Рік народження 1986. Головний економіст Семенівського агрооб’єднання. Освіта вища.
Діючий депутат Семенівської сільської
ради, голова комісії з питань планування,
бюджету, фінансів і цін. Капітан футбольного клубу «Семенівка».
Округ № 18
Сивобородько Сергій Олексійович.
Рік народження: 1970. Голова фермерського господарства «АСО». Освіта
середня. Обирався депутатом Семенівської сільської ради 5 скликання.
Îêðóã ¹ 19
Аркуша Олег Володимирович. Рік
народження 1972. Голова фермерського господарства «Аркуша О.В.».
Освіта середня спеціальна. Діючий
депутат Семенівської сільської ради.
Член комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів
і охорони навколишнього середовища
та соціального розвитку села.

Представляємо нашого
кандидата на посаду
Благодатненського сільського
голови об’єднаної
територіальної громади

НЕГРАЯ
ВОЛОДИМИРА
АНАТОЛІЙОВИЧА
(Продовження на стор.2)

ÂÎÍÈ ÂÈÏÐÀÂÄÀÞÒÜ
ÍÀØÅ ÄÎÂ²Ð’ß
Я підтримую Володимира Неграя
Я добре знаю кандидата, бачив його в
роботі на різних посадах, у т.ч. й на посаді
виконуючого обов’язки голови Арбузинської райдержадміністрації. То були нелегкі
часи, держава хиталась, проблем на місцях
– повний лантух. А він, спираючись на
громади, впевнено йшов своїм курсом.
Турбувався про людей, підтримував підприємництво, допомагав школам, дитячим
садкам, сприяв створенню благодійних
фондів для розвитку населених пунктів.
Гадаю, що й на посаді Благодатненського
сільського голови він виправдає наше
довір’я і докладе зусиль, щоб вдихнути в
наше село новий подих, що принесе семенчанам нове, заможне життя.
О.О.Чебан,
директор ПРАТ «Оберіг»
(Продовження на стор.3)
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ÑÏ²ËÜÍÈÌÈ ÇÓÑÈËËßÌÈ –
ÄÎ ÁËÀÃÎÏÎËÓ××ß ÃÐÎÌÀÄÈ

Представляємо нашого кандидата на посаду Благодатненського
сільського голови об’єднаної територіальної громади
НЕГРАЯ ВОЛОДИМИРА АНАТОЛІЙОВИЧА
В.А. Неграй народився 12 квітня 1969 року в с. Тридуби Кривоозерського
району Миколаївської області, громадянин України, одружений, освіта вища,
безпартійний, директор регіонального ландшафтного парку «Гранітно - степове
Побужжя», місце проживання: с. Садове Арбузинського району Миколаївської
області.
Трудова діяльність. Після навчання в Мигіївському сільськогосподарському
радгоспі-технікумі був призначений на посаду керуючого відділком у радгоспі
«Зелена поляна» Арбузинського району, згодом працював агрономом
господарства, очолював мале підприємство «Фортуна» у складі Хлібної бази
№76, працював торговим представником агротехнічної фірми.
З 2010 року – на керівних посадах в Арбузинському районі: заступник голови
райдержадміністрації, заступник голови районної ради, депутат районної ради
6 та 7 скликань, перший заступник голови райдержадміністрації, виконуючий
обов’язки голови Арбузинської державної адміністрації у Миколаївській області.
З березня 2016 року – директор Регіонального ландшафтного парку «Гранітностепове Побужжя».
Громадська діяльність. Обирався депутатом Арбузинської районної ради,
висувався кандидатом в депутати Миколаївської обласної ради від Арбузинського
району, очолював громадські об’єднання.
Сімейний стан. Одружений – дружина Світлана Анатоліївна працює
помічником вихователя дитячого садка, донька Олена – одружена, отримала
спеціальність «Облік та аудит», проживає в Южноукраїнську, донька Тетяна –
студентка Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського.
Уподобання. Організація та участь у спортивних змаганнях з футболу,
волейболу, тенісу. У вільний час поєднує відпочинок з риболовлею.
Зареєстрований кандидатом на посаду голови Благодатненської сільської
ОТГ територіальною виборчою комісією 24 листопада 2016 року.

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÐÅÀËÜÍÈÕ Ä²É

кандидата на посаду Благодатненського
сільського голови об’єднаної територіальної громади
Неграя Володимира Анатолійовича
Моя основна мета – захист інтересів виборців в реалізації їх прав
на працю, освіту, медичне обслуговування та соціальний захист.
Працюватиму над розробкою та
реалізацією програм, які б сприяли
вирішенню економічних та соціальних
проблем об’єднаної територіальної
громади.
Буду сприяти:
- встановленню справедливих закупівельних цін на сільськогосподарську
продукцію;
- створенню нових робочих місць;
- розвитку малого та середнього
бізнесу;
- справедливому та своєчасному

розрахунку за оренду земельних паїв;
- реконструкції та ремонту доріг;
- забезпечення автобусного сполучення між селами;
- підвищенню рівня медичного
обслуговування та соціального захисту
населення;
- покращенню та розвитку матеріальної бази шкіл, дитячих садків, закладів культури та охорони здоров’я;
- забезпеченню населених пунктів
об’єднаної територіальної громади
електроенергією, водою, зв’язком.
Я вірю в те, що лише разом з громадою можливо всі питання вирішити, лише разом можна зробити
наші села кращими!

Напередодні перших виборів у об’єднаній територіальній громаді, до складу якої
входить Семенівка, кореспондент газети
звернувся до кандидата на посаду голови
сільської ради Володимира Анатолійовича
НЕГРАЯ з проханням розповісти про нове
адміністративно-територіальне утворення.
- Чи вважаєте Ви, що ця реформа принесе об’єднаним громадам краще життя?
- Я вірю в те, що президентська програма
впровадження в адміністративну систему
управління державою об’єднаних територіальних громад дозволить змінити принципи
управління територіями, дасть можливість
підвищити зацікавленість людей у становленні територіальних громад, раціонально
використовувати місцеві бюджети для
вирішення нагальних проблем, розширить
виробництво за рахунок інвестицій…
Взагалі, нарешті, ми почнемо будувати
європейські стандарти життя в Україні.
- За даними 1894 року, у Благодатненській волості було 27 поселень, в яких
мешкали 12795 жителів. Чи плануєте Ви
у складі об’єднання громад відновити вже
втрачені історичні досягнення?
- Історію не повернути та, мабуть, і не
варто. Реформувати села, створювати нове
перспективне об’єднання нам доведеться, як
кажуть, з чистого аркуша, адже належить
створити всі необхідні служби, які зараз є в
районі, а немає в Благодатному. Але у нас є
міцні господарства, підприємства, трудолюбиві люди і велике бажання покращити
наше життя.
- Яка ситуація на сьогодні і чого нам
чекати від створення Благодатненської
об’єднаної територіальної громади?
- Ініціативна група створення ОТГ у Благодатному декілька місяців обговорювала сам
процес об’єднання: вивчали досвід тих, хто
пройшов перші кроки реформування,
розглядали пропозицію Арбузинської селищної ради, яка пропонувала створити ОТГ в
межах всього району. Порівнювали і шукали
кращий варіант реформування віддалених сіл
від райцентру. Зрозуміло, що саме ці населені
пункти давали найбільший внесок у
районний бюджет, а на свій розвиток
отримували крихти, що не давало можливості
для розвитку сільських територій. З власного
досвіду знаю, як важко за минулої системи
управління було «вирвати» якісь кошти для
реалізації навіть копійчаних сільських
проектів. Тепер, згідно з урядовою програмою, більша частина податків залишатиметься на території, де вони сплачені,
таким чином створюються умови для розвитку соціальної структури в населених пунктах, так би мовити, отримає розвиток місцева
інтеграція, з’являться нові малі підприємства, а значить, і робочі місця. Стосовно
підпорядкування, то ОТГ буде керуватись у
своїй діяльності розпорядженнями обласної
державної адміністрації та постановами
Кабміну.
Благодатненська ОТГ займатиме майже
(Закінчення на стор.4)

3 ñòîð. «Â²ÑÍÈÊ Ñåìåí³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè»¹ 12à ãðóäåíü 2016 ð.

половину території Арбузинського району, на
цій території мешкає більше 5300 осіб, що
складає чверть населення району. До складу
об’єднання входять населені пункти:
Благодатне, Воєводське, Новогригорівка,
Рябоконеве, Садове, Михайлівка, Зелена
поляна, Семенівка, Остапівка, Булацелове.
- З Вашої точки зору, які переваги
нового утворення і які першочергові
завдання зараз стоять перед Вами?
Почнемо з економіки. Якщо зараз близько 5 % місцевих податків залишається на
місцях, а решта направляються у державний,
обласний та районний бюджети, то впровадження державної програми створення об’єднаних територіальних громад кардинально
змінює ці правила. Ми вивчали систему формування районного бюджету і виявили, що
65% надходжень поступає від підприємств,
що знаходяться на території сіл, які вирішили об’єднатись у територіальну громаду.
Зацікавило те, що держава надає не 5% на
розвиток місцевих територій (як зараз), а до
70% надходжень буде залишатися у нас на
місцях. Це саме головне! Ми не будемо
чекати, як їх в області поділять – ці кошти
вже будуть у нас. Буде можливість прозоро
контролювати надходження і використання
податків. Громада невелика, основні проблеми ми знаємо, податки й видатки відкриті, а це – великий плюс.
Другий позитивний фактор у тому, що, як
адміністративна одиниця, об’єднана громада
має право напряму підтримувати контакт з
державою, тобто, зможемо «притягувати
програми» без втручання області. Наприклад,
є у нас проект, хочемо його використати на
користь громади – їдемо в Київ, спілкуємось,
з нами можна буде вже співпрацювати як з
юридичною особою. Зможемо самостійно,
без втручання області впроваджувати проекти на утеплення школи, на ремонт доріг
тощо. Це важливо для громади.
Ми станемо незалежними від району.
Керівників оберемо з наших жителів. Не
сподобається нам якийсь керівник, ми маємо
право його переобрати. Це значить, що у нас
не будуть керівники, направлені з району,
області чи з Києва – у керівництві будуть свої
люди, яких можна контролювати, а коли не
справляється з посадовими обов’язками –
переобрати.
Якщо повністю перейти на програму, яку
пропонує держава, то в нас має бути соціальна служба, пенсійний фонд, податкова,
муніципальна поліція у вигляді філій відповідних обласних управлінь. Зокрема, поліцейські будуть отримувати заробітну плату з
місцевого бюджету. Депутати контролюють
їх роботу, вимагають зразкового ставлення до
своїх обов’язків, адже вони забезпечують
оплату їх праці. Також маємо створити
пожежну частину, щоб охороняла нашу
територію від пожеж. В першу чергу, маємо
організувати комунальну службу, в обов’язки
якої входить розчищення доріг, ремонт мереж
водопостачання та каналізації, транспортне
перевезення пасажирів між селами, для цього
плануємо придбати автобус.
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Багато уваги маємо надати розвитку
спорту, з’явиться можливість відкрити
дитячу спортивну школу на території громади. А попередньо вивчимо запити молоді
на види спорту. Вже зараз у нас є спортсмени, які можуть стати тренерами у різних
видах спорту. Багато приміщень пустує – все
це можна зробити.
Коли ми в повному обсязі отримаємо
статус як місто обласного підпорядкування,
в селах територіальної громади певні владні
повноваження будуть виконувати старости.
Вони будуть обрані після перших виборів
сільського голови та депутатів. Всі довідки
населенню, землевпорядна документація
тощо будуть видавати в селах, для цього не
потрібно буде їхати до Благодатного.
Адміністрація сільської ради буде
складатися з сільського голови, його заступника і секретаря, який обирається зі складу
депутатів. Згодом, коли збільшиться обсяг
діяльності громади в утриманні дитячих
садків, загальноосвітніх шкіл, можливе
введення ще одного заступника голови з
певними функціями.
Стосовно медичного обслуговування, то
планується впровадити принципи сімейної
медицини. Сімейні лікарі – це перша ланка
медицини, їх завдання – встановити діагноз
та направити хворого на лікування чи в
районну, чи в обласну лікарню. Оплата за
надані послуги буде надаватись з державної
субвенції, яку отримає громада.
Я думаю, що ми зможемо, дороги назад
немає. Це єдиний в даній ситуації вихід.
Маємо будувати своє майбутнє!
- І про вибори: з якою депутатською
командою Вам хотілось би працювати.
Адже говорять, що «один в полі не воїн»?
- Так, голова має спиратись на однодумців,
тільки тоді всі рішення будуть зважені,
підтримані і прийняті в інтересах громади. Я
розраховую, що до Благодатненської сільської
об’єднаної громади люди оберуть гідних
депутатів, не обтяжених зобов’язаннями
перед політичними партіями, з новим
сучасним мисленням, з бажанням здійснення
реформ в ОТГ і в своєму селі і ті, кого
підтримує більшість односельчан. Це основа
для реального втілення в життя наших
планів, створення умов для розвитку громади
й утвердження справжнього народовладдя.
Так би мовити, всі ми маємо діяти спільними
зусиллями для благополуччя об’єднаної громади.
- Успіхів Вам у складній та важливій
справі!
Анатолій Ненько.

Програму В.А. Неграя – в дію!
Мені сподобалась передвиборна програма кандидата на сільського голову
об’єднаної громади Неграя В.А. Я її підтримую, як і його на посаді голови. Вважаю,
що Володимир Анатолійович зможе потурбуватись про людей похилого віку, звісно,
опираючись на депутатів, а ми йому рекомендуємо у помічники кращих наших
односельчан, які живуть у Семенівці, знають
її проблеми й готові підставити своє плече,
щоб всім нам краще жилось.
Сподіваюсь, що нашим кандидатам
вдасться забезпечити автобусне сполучення
до траси, налагодити систему комунального
обслуговування, відремонтувати дороги,
подбати про щасливе майбутнє наших дітей
та онуків.
В.В.Лисенко,
головний інженер ПРАТ «Оберіг»
До ради обираймо безпартійних
Може, комусь не сподобається моя точка
зору, але вважаю, що в раді мають працювати нові люди, а не представники політичних осередків. Так думаю тому, що
останнім часом ніякої злагоди від партійних
обранців ні в Києві, ні в області, ні в районі
– одні сварки. Слід уникнути звички обирати (голосувати) за представників відомих
політичних партій, тому що ці люди не
будуть при вирішенні наших з вами проблем
керуватись інтересами громади, а будуть
віддавати перевагу «голосу» своїх партійних
лідерів. Краще підтримати своїми голосами
на виборах самовисуванців.
Так я думаю і буду голосувати за самовисуванців від нашої громади Світлану
Іщенко, Сергія Сивобородька, Олега Бойка,
Михайла Давиденка, Олега Аркушу і
підтримаю Володимира Неграя на посаду
сільського голови.
О.М.Зубко,
депутат Арбузинської районної ради
Кандидати, достойні обрання
Це наші перші вибори в новому статусі
– тепер Семенівка входитиме в об’єднану
громаду з центром у Благодатному. Добре –
все ж таки ближче ніж Арбузинка, а ще тому,
що при злагодженій діяльності наших
громад зможемо досягти кращого. Так думаю тому, що рекомендуємо до нової ради
кращих своїх представників.
Олег Аркуша – наш знаний фермер,
благодійник, талановитий керівник, який
зумів з перших кроків самостійного господарювання створити сучасне фермерське
господарство, яке добре відоме в районі і за
його межами своїми здобутками. Він ще й
допомагає в розвитку громади, дбає про
людей, займає активну позицію у громадському житті. В новій раді, в якості
депутата, зміг би очолити комісію з аграрних
питань.
(Продовження на стор.4)

