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ОРГАНИ 
САМООРГАНІЗАЦІЇ 
НАСЕЛЕННЯ В ДІЇ

На органи місцевого самоврядування покладено відповідальність за соціально-
економічний розвиток територіальних громад сіл, селищ, міст, а відтак – за до-
бробут їхніх мешканців. Тому їх розбудова має якнайшвидше стати одним із пріо-
ритетів державної регіональної політики.

З проголошенням незалежності України 
триває пошук оптимальної моделі місцевого 
самоврядування, її складових. Адже не є ні для 
кого секретом, що за самоврядуванням майбут-
нє, що в основі процвітаючої країни – сильні, 
самодостатні територіальні громади. Підняти 
престиж територіальної громади, її ролі в сьо-
годенні є одним із пріоритетів, на які повинен 
опиратися кожен депутат.

Сьогодні, шановний читачу, я хотів би по-
ділитися досвідом роботи однієї із складових 
місцевого самоврядування – роботою органів 
самоорганізації населення, зокрема, по теле-
фонізації окремих населених пунктів Кіцман-
ського району.

На початок 2006 року, коли запрацювала V 
каденція, ситуація в районі стосовно забезпе-
чення населення телефонним зв’язком бажала 
бути кращою: це недостатність вільних номе-
рів, велика кількість старих телефонних АТС, 
телефонних ліній, що в свою чергу не давало 
можливості використання якісного зв’язку, в 
тому числі Інтернет.

Тому, одним із основних напрямків діяль-
ності депутатського корпусу ми вбачали у вдо-
сконаленні  та забезпеченні населення якісним 
телефонним зв’язком, а отже інформаційною 
обізнаністю кожного громадянина району.

Питання забезпечення населення якісним 
телефонним зв’язком неодноразово обговорю-
валося на засіданнях постійних комісій район-

ної ради, нарадах.  Дану проблему  було об-
говорено в широкому колі керівників органів 
місцевого самоврядування, виконавчої влади 
за участю депутата Чернівецької обласної ради 
Шеваги Михайла Дмитровича. Саме він вніс 
пропозицію спільного фінансування проектів 
телефонізації за участю територіальних гро-
мад,  Укртелекому та районної ради.

Спочатку в с.Ошихліби місцеві депутати 
виступили з ініціативою утворити  сільський 
комітет з телефонізації села. Вони ж прове-
ли  опитування жителів, визначивши потребу 
в кількості бажаючих. Згодом,  на сільських 
зборах,  було утворено такий комітет, а голо-
вою обрано депутата районної  ради, директо-
ра будинку культури Руснака В. О. До комітету 
увійшли всі, хто бажав отримати стаціонарний 
телефонний зв’язок – 128 чоловік. “Укртеле-
ком” виділив для села нову цифрову телефонну 
станцію на 600 номерів, а також  оновив ліній-
ні споруди довжиною 6 км. Загальна вартість  
впровадження цього проекту  коштувала 489 
тисяч гривень, з них 192 тис. гривень зібрали 
сельчани, члени комітету, які внесли по 1500 
грн. з кожного двору, а решта - “Укртелеком”. 
Весною  2007 року нову станцію було урочисто 
відкрито. Важливо те, що при проведенні робіт 
було збережено пільги громадянам, які мали 
право на них при встановленні телефону та всі 
користувачі телефонним зв’язком були пере-
ключені на нову станцію.
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Перейнявши досвід Ошихлібів, було здій-
снено телефонізацію і в селі Малятинці. На 
зборах села жителі доручили сесії сільської 
ради створити сільський комітет, який очолила 
Захарюк Ольга Михайлівна, юрист за освітою. 
На відкритий рахунок громадської організа-
ції люди здавали по 1500 гривень. За рахунок 
Укртелекому було проведено близько 3,5 км 
підвідного оптико-волоконного кабелю, вста-
новлена нова АТС на 200 номерів. На що ними 
потрачено 240 тис. гривень.

Подібним шляхом пішли жителі села 
Южинець. В ньому також була створена гро-
мадська організація по телефонізації , яку 
очолила художній керівник народного аматор-
ського колективу «Южинецькі молодички» 
Зварич Г.С.  “Укртелеком” виділив для села 
нову цифрову телефонну станцію на 270 номе-
рів, а також  оновив лінійні споруди довжиною 
7 км і встановив 105 стовпів. Загальна вартість  
впровадження цього проекту  коштує 205 тисяч 
гривень, а громадяни села сплатили по 1628 
гривень.

Більш складна ситуація була в Брусниць-
кій сільській раді, адже вона об’єднує шість 
сіл. Станом на 2007 рік у селі Брусниця на-
раховувалось 164 абоненти,  в Кальнівцях 
28, а в Чорториї 7. Тому в березні 2007 року 
було створено сільський комітет по телефоні-
зації, головою якого на зборах села було об-
рано начальника місцевої пожежної охорони  
Івашина В.О. У серпні 2008 року було прак-
тично завершено роботи по телефонізації цих 
сіл. По Брусниці було додатково телефонізова-
но 173 абоненти, по Кальнівцях 66, по Чорто-
риї 25. На телефонізацію цих сіл використано 
більше 15 км підвідного кабелю, а жителі сіл 
сплатили кошти від 1900 до 2300 гривень кож-
ний. Аналогічні сільські комітети діють в селах 
Хлівище, Шишківці, в яких до кінця року пла-
нується відкриття нових цифрових АТС.

За останні три роки задіяна ємність те-
лефонних АТС збільшилась з 11300 номерів 
у 2006 році до 13100 у 2008 році. За 2006 рік 
встановлено 750 телефонів, за 2007 рік 520, а 
за 2008 рік 530 телефонів.

На початку 2008 року сесією районної ради 
була затверджена програма удосконалення  ін-
формаційної системи Кіцманського району, яка 

охопила ряд сіл  району. Впровадження в життя 
даної програми дає можливість удосконалити 
ефективність системи управління, забезпечить 
швидкий обмін інформацією, формування ін-
формаційних відносин у процесі спільної ді-
яльності підрозділів органів місцевого само-
врядування, підприємств, установ, організацій 
району. На дану програму з районного бюдже-
ту виділено у 2008 році 120 тис. грн.  За ці ко-
шти було проведено оптико-волоконну лінію з 
села Суховерхів до села Ставчани протяжністю 
12 км. У 2009 році на програму буде виділено з 
районного бюджету 150 тис. гривень, що дасть 
можливість продовжити оптико-волоконну лі-
нію зі Ставчан через села Южинець, Шишківці 
до сіл Борівці та Киселів протяжністю 13 км.

За кошти Укртелекому також прокладено 
оптико-волоконні кабельні лінії з Кіцманя до 
Мамаївців, Лужан, з Кіцманя до Дубівців, Дра-
чинців, з Ревного до Стрілецького Кута, з Зеле-
нева до Брусниці, Нижніх Станівців. 

Побудовано лінійно-кабельні споруди 
сільськими комітетами по телефонізації на за-
гальну суму 1млн. 40 тис. гривень. Філією ВАТ 
«Укртелеком» придбано обладнання на циф-
рові АТС на загальну суму 1млн. 440 тис. гри-
вень. 

Проведена робота неможлива була без 
співпраці органів місцевого самоврядування, 
виконавчої влади та філії ВАТ «Укртелеком».

І це дало можливість у тому числі і на 
більш якісному рівні впроваджувати в районі 
обласну програму «Органи місцевого самовря-
дування Чернівецької області: інформаційно-
комунікативний прорив», яка запрацювала на 
Кіцманщині в кінці 2008 року, і для якісної ро-
боти якої потрібний якісний телефонний зв’я-
зок. У рамках цієї програми в кожну сільську 
раду було завезено комп’ютери, підключено 
модеми, встановлене програмне забезпечення, 
що дає змогу спілкуватися територіальним гро-
мадам через Інтернет, отримувати інформацію, 
надавати свою інформацію для інших користу-
вачів.     

Насамкінець хотілося б сказати, що не-
вирішених питань по телефонізації населених 
пунктів ще є багато, ще необхідно багато і плід-
но працювати для забезпечення кожного насе-
леного пункту якісним телефонним зв’язком.


