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Справедливість є, і вона в Страсбурзі!
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 

почав розглядати другу скаргу Юлії  
Тимошенко щодо суті «газової справи». Про 
це на нещодавній прес-конференції заявив 
захисник Юлії Володимирівни Сергій Вла-
сенко. Суд вже передав свої питання до 
українського уряду і, згідно із стандартною 
процедурою ЄСПЛ, Кабінет міністрів Укра-
їни має 16 тижнів, аби дати на них відпо-
відь - тобто до 23 жовтня 2013 року. «Після 
цього захист дає свої зауваження з приводу 
відповіді уряду. Повірте, ми будемо дуже 
швидкими, і зробимо це протягом 1-2 тиж-
нів», - пообіцяв Сергій Власенко. 

Захист Юлії Тимошенко не очікує задово-
лення скарги у повному обсязі. «Тим ЄСПЛ 
і відрізняється від українських судів, що 
там в принципі неможливо замовити рішен-
ня, а люди в мантіях виносять його згідно 
з Законами, - пояснює Власенко. - Однак 
не важко спрогнозувати вплив на вердикт 
по основній скарзі винесеної раніше ухва-
ли ЄСПЛ із визнанням незаконності та по-
літичної мотивації арешту лідера опозиції». 

Як відомо, наприкінці квітня ЄСПЛ вже 
назвав арешт Юлії Тимошенко незаконним 
та політично вмотивованим. Те, що друге 
рішення ЄСПЛ буде перегукуватися з пер-
шим, прогнозують і українські експерти. «У 
цьому питанні варто провести аналогію з 
рішенням Євросуду по першій скарзі Юлії 
Тимошенко щодо її незаконного арешту. 
По ній вона практично отримала перемо-
гу, оскільки, головне, що ЄСПЛ визнав її 

політв’язнем. Сам цей факт дозволяє при-
пустити, що по другій скарзі в Євросуд, 
яка стосується незаконності тих звинува-
чень, які їй пред’являють у газовій справі, 
швидше за все, буде ухвала ЄСПЛ, що всі 

ті звинувачення, а відповідно і ув’язнення, 
є незаконними», - вважає директор компанії 
персонального та стратегічного консалтингу 
«Berta Communications» Тарас Березовець.

За словами президента аналітичного цен-
тру «Відкрита політика» Ігоря Жданова, 

друге позитивне рішення Євросуду надасть 
додаткові важелі впливу на Януковича, і він 
має виконати це рішення, яке слід очікувати 
орієнтовано десь на початку-всередині 2014 
року – акурат до початку виборів. І, коли 
це станеться, Юлія Тимошенко зможе взяти 
участь у президентській кампанії», - вважає 
експерт.

Взагалі-то, на думку фахівців, аргумен-
ти влади щодо неможливості участі лідера 
опозиції у президентських виборів через су-
димість не витримують критики. За слова-
ми колишнього судді Конституційного суду 
Миколи Козюбри, заборона особам із суди-
містю брати участь у виборах є лише в за-
коні про вибори президента. А от в Консти-
туції, яка є вищою за будь-який закон, такої 
норми немає! Значить, Юлія Тимошенко має 
повне право взяти участь у виборах прези-
дента 2015 року, не більше і не менше, ніж 
інші кандидати. 

Як написала цього тижня «Газета по-
українськи», за два роки ув’язнення «Яну-
кович не зміг усунути Юлію Тимошенко з 
політичного процесу. Більше того, останнім 
часом її вплив лише посилився. Саме її люди 
вважають лідером опозиції, здатною здола-
ти Януковича…. «Батьківщина» вже вису-
нула Тимошенко кандидатом на пост глави 
держави. Згідно з червневим опитуванням 
громадської думки, проведеним Центром 
Разумкова та фондом «Демократичні ініці-
ативи» імені Кучеріва, саме Тимошенко ви-
ходить до другого туру з Януковичем». А 
виграти в другому турі – то вже не пробле-
ма, тим більше, що три опозиційних фракції 
вже домовилися, що в другому турі всі вони 
підтримають того, хто вийде у фінал з чин-
ним главою держави.

Рішення Європейського суду по  
другій скарзі Тимошенко зніме 
останні перепони на шляху до 
президентства

На Черкащині Партія регі-
онів розпочала дивну перед-
виборчу діяльність. Сіль-
ським головам дано вказівку 
зібрати всю інформацію 
про виборців. Складаються 
списки прихильників про-
владної партії, а також 
списки тих, хто підтримує 
«Батьківщину» та інші опо-
зиційні сили. З  неофіцій-
них джерел відомо, що база 
даних включає інформа-
цію про те, чим займається 
людина, її контактні теле-
фони. 

Для чого це робиться? Оче-

видно, що для здійснення 
тиску й маніпуляції. 

Ці методи схожі на «каде-
бістські», коли людина 
повністю перебувала під 
«ковпаком» влади, а за дзвін-
ком чи доносом починалося 
переслідування та заводи-
лися кримінальні справи. 

І сьогодні репресії вчи-
няються повсюди, селяни  
настрахані, що втратять 
бодай «копійчану»  роботу.   
Однак, зважаючи на те, що 
за опозиційні сили в області 
голосує близько 80% черка-
щан, а Партія регіонів при 

владі не просто розчарувала 
людей, а навіть «розлютила», 
перемоги  «регіоналам» на 
Черкащині не бачити.

У разі вчинення тиску з 
боку влади чи влаштування 
політичного пересліду-
вання прошу звертатися до 
громадських приймалень  
«Батьківщини» та повідо-
мляти до  редакції газети 
«Твоя Батьківщина».

Разом ми 
встоїмо перед 

навалою заїжджої орди! 

Влада складає списки 
опозиціонерів для розправи?

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО «БАТЬКІВЩИНИ»!
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«Це мені, це мені та ще раз 
мені!», – схоже такий прин-
цип одного шахрая з відомо-
го радянського кінофільму 
взяла на озброєння нинішня 
влада. Іншого порівняння 
важко знайти, коли бачиш, 
як розподіляються бюджетні 
кошти за окремими регіона-
ми», – стверджує голова ко-
мітету з питань свободи слова 
ті інформації, народний де-
путат Микола Томенко.

За його словами, свідчен-
ням цього є розпорядження 
Кабінету Міністрів України 
від 3 липня 2013 року № 472-
р з додатками «Збільшення 
обсягу субвенції з держав-
ного бюджету місцевим бю-
джетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічно-
го розвитку окремих терито-
рій» і «Перелік бюджетних 
призначень, що передають-
ся головним розпорядникам 
бюджетних коштів». «Коли 
аналізуєш ці документи, ба-
чиш, що гроші йдуть лише на 
регіони та округи лояльні до 
Партії регіонів, або проголо-
сували за цю політичну силу, 
всім іншим виділяються ко-
пійки. Чималі подарунки 
отримують округи народних 
депутатів, родичі яких зна-
ходяться при владі», – ствер-
джує Микола Томенко.

За його словами показо-
во, що колосальну суму – 
29 мільйонів 900 тисяч грн. 
отримало місто Слов’янськ, 
що на Донеччині, де балоту-
вався син Прем’єр-міністра 
України Миколи Азарова – 
Олексій Миколайович Аза-
ров.

«Слов’янська матиме в 
кілька разів більше, ніж для 
цілих окремих областей! Гро-
ші йдуть на Донецьку, Хар-
ківську області, які Партія 

регіонів вважає своє 
вотчиною. Натомість 
ігнорується Захід і 
Схід України», – ко-
ментує Томенко.

Народний депу-
тат наводить загальні 
цифри розподілу: так 
на Донецьку область 
Уряд виділив майже 
210 мільйонів грн., 
Автономна республіка 
Крим – 134 мільйони 
567 тисяч грн.. Луган-
ську – 44 мільйони грн., Хар-
ківську – 24 мільйони грн.

При цьому ізгоями при та-
кому розподілі Урядом Аза-
рова-Януковича бюджетних 
коштів стали: Тернопільська 
область – всього 5 мільйонів 
грн., Черкаська – 9 мільйонів 
500 тисяч грн., Хмельницька 
– 15 мільйонів 600 грн, Чер-
нівецька – 25 мільйонів 20 
тисяч грн. та інші. Ці та інші 
області «не люблять» в Уря-
ді та залишають поза увагою 
під час фінансового поділу», 
– зауважує Томенко.

«Кабінет міністрів уже тра-
диційно звертає увагу не на 
дитячі садки, школи, полі-
клініки, чи, зрештою, закла-
ди культури, а на добудову 
приміщень для правоохорон-
них і силових відомств. Так 
Вищий господарський суд 
України отримає для ремонту 
будівель аж 95 мільйонів 500 
тисяч грн. Вищий спеціалізо-
ваний суд України з розгля-
ду цивільних і кримінальних 
справ матиме реконструкцію 
приміщень 48 мільйонів 900 
тисяч грн. Така щедрість ви-
конавчої влади у ставленні 
до судової можна пояснити 
лише очкуванням зворотної 
подяки», – стверджує Мико-
ла Томенко.

Як і минулого разу вті-

люється сумно відоме гас-
ло «Єро-2012» немає, а його 
здобутки залишаються – в 
кишенях чиновників». Так 
виділяються кошти на ніби-
то будівництво об’єктів, які 
зводилися ще до підготовки 
до самого «Євро», або по-
гашається заборгованість. 
Так Міністерство внутрішніх 
справ матиме 64 мільйони – 
«для здійснення видатків на 
поточне утримання та пога-
шення кредиторської забор-
гованості минулих років, яка 
виникла в рамках виконання 
Державної цільової програми 
підготовки та проведення в 
України фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року 
з футболу.

Парламентар прогнозує, 
що хоч розпорядження Каб-
міну нині і не погоджене з 
Верховною радою України, 
але, як і в минулі рази, буде 
затверджене у заочному ре-
жимі та почнеться розподіл 
коштів.

«Теперішня влада доводить 
повну нездатність справедли-
во розподілити кошти. Партія 
регіонів демонструє, що вона 
залишається партією одного 
регіону. Проти інтересів усіх 
інших», – наголошує народ-
ний депутат України Микола 
Томенко.

Депутати Канівської міської ради 
Сергій та Олександр Ткаченки відсто-
яли свої депутатські мандати у суді. 
Нещодавно Канівська міськрайонна 
прокуратура взялася позбавляти обран-
ців мандатів нібито через «корупцію». 
Приводом для «корупції» прокуратура 
вбачала невчасно подані декларації про 
доходи за минулий рік. Через те, що 
міський голова не поінформував депу-
татів, серед яких є чимало пенсіонерів, 
про те, що потрібно подати декларацію, 
лише 6 із 46 обранців подали вчасно 
необхідний документ. Прокуратура 
використала цей прецедент для позбав-
лення мандата депутата від «Свободи» 

Юрія Гамалія. На підтримку «репресо-
ваних» обранців у Шевченковому місті 
зібрався мітинг-протест. Люди вима-
гали залишити депутатів у спокої, нато-
мість вимагали відставки прокурора, 
який «заварив кашу», звинувачуючи 
опозиціонерів зі скромними статками у 
корупції, в той час, як сам він їздить на 
джипі за 60 тисяч доларів. 

Депутати від «Батьківщини» блокують 
сесію міської ради з вимогою повернути 
мандат Гамалію та припинити репресії 
до інших. Депутати від Батьківщини 
Сергій Ткаченко (голова міської партій-
ної організації) та Олександр Ткаченко 
відстояли свої мандати у суді.

Владі не вдалося відібрати мандати  
у канівських депутатів від «Батьківщини»!

Всеукраїнська молодіжна гро-
мадська організація «Батьків-
щина Молода» 16-18 серпня 
2013 року в місті Каневі прово-
дитиме всеукраїнський моло-
діжний табір «Канів-2013. 
Великі українці».

У рамках табору плануються 
зустрічі з політиками, спор-
тивні заходи, тематичні диску-
сії, а також вшанування Тараса 
Шевченка. 

Прихильники «Батьківщини», 
які бажають взяти участь у табо-
руванні, до 7 серпня можуть 
повідомити про це голову  
Черкаської обласної організації 
«Батьківщина Молода»

Тетяну Артеменко  
за тел. 50-04-59.

Молодь з усієї України 
таборуватиметься у Каневі 

На терміновому проведенні перевибо-
рів на так званих “проблемних округах” 
наполягає один із невизнаних ЦВК пере-
можців парламентських виборів Леонід 
Даценко. Нагадаємо, на 197 виборчому 
окрузі з центром у Каневі він на п’ять ти-
сяч голосів обійшов олігарха Богдана Губ-
ського, однак результат голосування не 
був визнаний.

За словами Даценка, у більшості у Вер-
ховній Раді були можливості прийняти 
це рішення в останні дні перед канікула-
ми. Втім, народні обранці визначили інші  
пріоритети.
“Верховна Рада не прийняла рішення 

по перевиборах, хоча в останні пленарні 
дні Партія регіонів підтягнула і “мертвих, 
і живих”, щоб голосувати по «дериба-
ну» бюджету, увести нового члена ЦВК… 
Тобто, в них вистачало 240 голосів і умови 
проголосувати, щоб перевибори відбули-
ся, були”, – вважає Леонід Даценко.
— Ситуація, коли майже мільйон вибор-

ців, яким “пощастило” жити на території 
5 проблемних округів, скоро рік, як по-
збавлені можливості й права обрати свого 
представника до Верховної Ради, – аб-
сурдна.
“Вибори необхідно провести, бо цього 

вимагають наші виборці, наші люди. Хай 
вони мають свого представника в парла-
менті. Хай виконується Конституція, за 
якою склад Верховної Ради 450, а не 445 
депутатів”, – підкреслив Леонід Даценко.

«Дзвін»

Перевиборів на 
проблемних округах 

вимагають люди 
і Конституція, – 

опозиціонер

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО «БАТЬКІВЩИНИ»!
Громадська приймальня: м. Черкаси, вул. Смілянська, 23, оф. 42.

Спілкуйтеся з нами в інтернеті: www.bat.ck.ua

“Це мені, це мені та ще раз мені” –  
принцип влади під час розподілу 

коштів між регіонами України



329.07.2013

З метою надання допомоги освітнім 
закладам у забезпеченні умов для оздо-
ровлення та розвитку фізичної куль-
тури і спорту народний депутат України, 
засновник Фонду «Рідна країна» Микола 
Томенко та представник Фонду у Черкась-
кій області, депутат обласної ради Воло-
димир Гресь відвідали в смт Чорнобай 
Черкаської області дошкільний навчаль-
ний заклад «Вишенька» та подарували 
вихованцям дитячого садочка спортивний 
інвентар.

«Наш Фонд,– зазначив Микола Томенко, 
– в Черкаській області вже багато років 
допомагає. Тому до нас звертається багато 
шкіл та дитсадків не лише Черкащини, а і 
з усієї України. На жаль, зараз вони пере-
бувають у такому стані, що здатні лише 
«виживати», а державного фінансування 
вистачає, здебільшого, на заробітну плату 
вчителям та вихователям. Тому я вирішив 
перерахувати свої депутатські «оздоровчі» 
на оздоровлення дітей у трьох садочках: 
Чорнобаю, Черкас та Києва», — зазначив 
Микола Томенко. 

Депутатські «оздоровчі» 
 ‑ на оздоровлення дітей

26 липня 2013 року 
Черкаська обласна 
організація «Батьків-
щина» делегувала де-
путата Черкаської об-
ласної ради Наталію 
Старікову відвідати 
села Кам’янського 
району, Юрчиху та 
Радиванівку, громада 
яких відстоює сіль-
ські школи. Проблеми 
у цих селах, як і по 
всій Україні: зубожін-
ня, безробіття, ще й 
останню надію на від-
родження села забира-
ють: влада району на-
магається позакривати 
школи. 

Казначейство не 
працює і затримує 
платежі. Доходить 
до повного абсурду. 
Місцевий бізнесмен, 
який вирішив допо-
могти дитячому садоч-
ку,  виділив для нього 
5000 гривень. Вчинив 
законно, але «нероз-
судливо»,  перераху-
вавши кошти адресно, 
через держказначей-
ство. Виявилося, що 
в нашій країні діяти 
відповідно до зако-
ну не можна. Гроші 
в казначействі «за-
висли», керівництву 
садочка пропонують 
прийти по гроші під 
Новий рік. От і ви-
ходить, що держава 
коштів не виділяє, до-
помогу не пропускає, 
уся державна підтрим-
ка полягає у тому, що 
в кінці літа пришлють 
комісію, яка переві-
рятиме готовність за-
кладу до навчального 

року. А як його ремон-
тувати, за чиї кошти — 
нікого не хвилює. 

Місцеві мешканці  
Юрчихи та Радиванів-
ки виборюють власні 
школи, які погрожу-
ють закрити. Селяни 

кажуть: «Закриють 
школу — зникне і 
село». Тому, як мо-
жуть, підтримують 
приміщення в належ-
ному стані. За бать-
ківські кошти відре-
монтували класи, за 
спонсорські — кори-
дори. Для наймолод-
ших школярів зробили 
туалет у приміщенні 
школи. Однак, при-
криваючись «оптимі-
зацією»,  дітей  хочуть 
позбавити навчальних 
закладів, змусивши їх 
вставати спозаранку 
та «хилитатися» у ав-
тобусі до сусідніх сіл 
по розбитих дорогах.

В Юрчисі та Ра-

диванівці працюють 
ФАПи. Але й вони 
«животіють».  Меш-
канці Юрчихи про-
вели у приміщення 
ФАПу воду, але гаря-
чої води немає, зруч-
ності надворі, медика-

ментів катма.
У Радиванівсько-

му ФАПі працює во-
лонтер від Червоного 
Хреста. Там з меди-
каментами ситуація 
краща, але зараз се-
ляни шукають гроші 
на ремонт приміщен-
ня та придбання хо-
лодильника. Зробити 
це непросто, бо гроші 
сільської ради на це 
використати не можна 

— «нецільове» вико-
ристання. Знову дове-
деться збиратися усім 
селом. А з чого зби-
ратися? Роботи в селі 
немає. Місцевих під-
приємців мало, вони 
і так скаржаться на 

податковий тиск, але 
усе одно від себе від-
ривають: то на школу, 
то на садочок. Село 
не живе, а виживає, а 
найгірше, що в людей 
немає надії. 

У Радиванівці по-
рожні хати серед ма-
льовничих краєвидів 
не продають, а відда-
ють на  розборку.

Та люди і в цих умо-
вах не забувають про 
культуру. Працюють 
місцеві клуби, діють 
гуртки самодіяльності, 
є свої творчі колекти-
ви, які на свята раду-
ють односельців.

Сільський голова, 
Бащенко Марина Май-
данівна, яка висувала-
ся від «Батьківщини», 
завжди оптимістична, 
живе проблемами села.  

Колишня вчителька 
ставиться до односель-
чан, як колись до сво-
їх учнів — з любов’ю 
і турботою. 

У селі полатані до-
роги (крім державного 
значення: вони в ямах, 
як після бомбардуван-
ня, їх селищна рада 
ремонтувати не може, 
«корупція»), побудо-
вано нову зручну зу-
пинку. Про проблеми 
у школі і садочку Ма-
рина Майданівна роз-
повідає, як про  влас-
ні. Подумалося, що 
поки є такі люди, село 
житиме. 

На Кам’янщині ні освіта, ні 
медицина владі не потрібні…

Школа у с. Юрчиха Кам’янського району

Я належу до громадян, які потер-
піли від наслідків Чорнобильської 
катастрофи і пільгової категорії 
«діти війни». Зібравши купу паперів у 
березні 2011 року звернулася до суду, 
щоб мені виплачували надбавку до 
пенсії відповідно до Закону України 
«Про статус і соціальний захист грома-
дян, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи» і ст.6 Закону 
України «Про соціальний захист дітей 
війни». Суддя Звенигородського суду 
Гончаренко Т.В. задовольнила позов 
не за весь період, а лише за 6 місяців, 
зобов’язавши відповідача виплатити 
мені 6,5 мінімальних пенсій, щоправда 
без зазначення суми. Але начальник 
управління Пенсійного фонду Укра-
їни в районі Пона Л.В. замість того, 
щоб виконати рішення, в апеляційній 
справі зазначила, що постанова суду 
– це «незаконність, необ’єктивність, 
необгрунтованість та порушення норм 
матеріального та процесуального 
права». Що їй до того, що постанова 
винесена іменем України?

Повагавшись у своїй правоті, суд 
майже через п’ять місяців направив 
відповідь Пони Л.В. Київському апеля-
ційному адміністративному суду, який 
відповів через сім місяців, залишивши 
постанову суду в силі. Також – іменем 
України, при цьому відзначивши, що 
статею 22 Конституції України права і 

свободи людини і громадянина гаран-
туються і не можуть бути скасовані.

На столичну ухвалу начальниця 
Звенигородського пенсійного фонду, 
вибачте, тільки чхнула, вважаючи свої 
міркування вищими. При цьому бага-
тьом іншим пенсіонерам з оптиміз-
мом обіцяє: будуть гроші – виплатимо 
заборгованість за судовим рішенням.

Нагадаємо, що рішення, винесені 
іменем України, обов’язкові до вико-
нання на всій території держави. Це 
норма Конституції України. Крім того, 
за невиконання рішення суду статею 
267 КАС України передбачений штраф. 
Є відповідна стаття в Кримінальному 
кодексі. Суд навіть прийняв заяву про 
накладення штрафу на Пону Л.В., але 
заяву повернули без розгляду. Що ж, 
кажуть: гроші – не Бог, а милують. У 
даному випадку – чиновницю.

Перекидалися з цього приводу папе-
рами, бо інакше не скажеш, і в управ-
лінні державної виконавчої служби 
Головного управління юстиції області. 
Так, старший державний виконавець 
відділу примусового виконання рішень 
Вельган О.В. погрозився начальниці 

пенсійного фонду санкціями. Знову 
тягнули час, а рішення суду не вико-
нувалось. Через два місяці, наприкінці 
грудня 2012р., головний державний 
виконавець Осадчий В.В. після без-
діяльності «папєрєдніка» спромігся 
отримати від боржника 13 рядків тек-
сту про те, що доплата з перерахунку 
пенсії становить 23904,41грн., а випла-
чена буде при поступленні коштів з 
державного бюджету.

Насправді це неправдива стан-
дартна відписка, яка нічого не варта, 
бо перерахунку в особовому рахунку 
пенсіонера не проведено, вимога 
суду не виконана. Пенсіонер ніколи 
не отримає доплати до пенсії, навіть 
якщо надійдуть гроші з державного 
бюджету.

І ось, через два роки, справа знову 
повернулася до судді Гончаренко 
Т.В., котра постановою від 5 березня 
2013р. визнала дії державної вико-
навчої служби щодо закінчення вико-
навчого провадження та повернення 
виконавчого листа неправомірними, 
постанову Осадчого В.В. скасовано, а 
чиновницю з пенсійного фонду знову 

звільнено від покарання і їй же Поні 
Л.В. надано можливість подачі апеля-
ції, чим вона й скористалася. Таким 
чином, усе починається спочатку: суд 
– пенсійний орган – виконавча служба, 
тобто продовжується намотування кіл 
у справі, яка, з усього видно, ніколи не 
вирішиться позитивно. І ніхто з чинов-
ників усіх рівнів правди про це не 
скаже. Так і товктимуть воду в ступі. 
Все обіцятимуть. А ви, люди, бігайте: 
збирайте довідки, платіть адвокатам, 
оббивайте пороги в судах, марнуйте 
своє життя. 

Немає сумніву, що про цю неспра-
ведливість знають і в Пенсійному 
фонді України, і в Міністерстві соці-
альної політики, але, на жаль, ніяких 
заходів не вживають. Таким чином, 
самі стають причетними до знущання 
над людьми, до зневаги до трудової 
людини, до знедолених інвалідів. Хто 
покладе край цьому свавіллю? 

Н.А.Квочко, ветеран праці,
потерпіла від наслідків  

Чорнобильської катастрофи.
м.Звенигородка. 

А ви, люди, бігайте, чекайте…

«Ми в міру своїх можливостей 
будемо допомагати облаштову-
вати дитячі майданчики»

• Кам’янський район • Чорнобаївський район

• Звенигородський район
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ВІТАЄМО!

Черкаська обласна організація 
«Батьківщина» щиро вітає Леоніда 
Даценка з ювілеєм!

Леонід Миколайович  - єдиний 
кандидат від об’єднаної опозиції   
ВО «Батьківщина» по 197 виборчо-
му округу.

 Бажаємо міцного духу та при-
хильності від людей. Упевнені, що 
черкащани знову засвідчать пере-
могу патріотів на перевиборах в 
особі Леоніда Даценка. А у День на-
родження зичимо доброго здоров’я 
та надійних друзів!

- Ситуація, яка сьогодні 
відбувається навколо Юлії 
Тимошенко, навряд чи 
може залишити байдужою 
будь-яку людину. Так зну-
щатися з жінки можуть 
лише слабаки, які бояться 
її понад усе на світі, - зау-
важила Алла Москаленко 
з Домантового, з якою ми 
вирішили поговорити про 
політичні настрої її одно-
сельців.
- Зараз літо – гаряча 

пора для селян, тому час-
то збиратися разом на-
шим «батьківщинівцям» 
не вдається. Але при най-
меншій можливості нама-
гаємося обмінятися остан-
німи новинами, про які 
дізнаємося з телебачення 
та ще з наших опозицій-
них газет: «Нова молодь 
Черкащини»і «Твоя Бать-
ківщина». Ось що справ-
ді можна читати від «а» 
до «я»! Ні слова брехні! 
І про «справи» «гарного» 
господаря Тулуба та його 
«тулуб’югенд», й про ко-
лишнього мера Одарича, і, 
звичайно ж, гострі й вод-
ночас цікаві матеріали на-
шого кандидата у депутати 
- Леоніда Даценка. Вірю, 
що на позачергових вибо-

рах він обов`язково виборе  
свою перемогу. А для цьо-
го йому потрібна активна 
підтримка усіх опозицій-
них сил Золотоніщини. 

На минулих виборах 
була головою ДВК, тому 
добре знаю, яка це нелег-
ка справа. Скільки газет 
та іншої літератури роз-
дали агітатори! Разом з 
головою первинної орга-
нізації Юрієм Кравцем ми 
зустрічали нашого канди-
дата, роз`яснювали осно-
вні напрямки політичної 
боротьби. От і мали на 
Домантівській дільниці 
47% голосів, відданих за 
«Батьківщину». Сподіваю-
ся, що на позачергових ви-
борах покажемо не гірший, 
а навіть кращий результат.

Теперішня влада б`є себе 
у груди й доводить, що ро-
бить все для людей. А на 
ділі усе навпаки! У нашо-
му селі знищують діль-
ничну лікарню. Завдяки 
майже одноголосній «під-
тримці» районних депута-
тів, які, за винятком шес-
ти осіб, на сесії районної 
ради проголосували за ре-
організацію лікарні, тепер 
маємо медичний пункт, 
який працює лише до 15-ї 

години. Увечері нікому за 
хворими приглянути. Ось 
мали «живий» випадок. 
Нестерпний зубний біль у 
дитини змусив її батьків 
увечері везти її  до райцен-
тру, а там теж відмовили 
– чергового стоматолога не 
викликають. Як шукали 
приватних лікарів і якими 
словами рідні дитини зга-
дували тих, хто позбавив 
їх можливості отримати 
медичну допомогу у До-
мантівській лікарні – зга-
дувати не буду.

Від такої «турботи», як 
кажуть, спаси й збережи! 
Мої односельці це добре 
розуміють, але ще глибо-
ко сидить у їхніх головах 
острах. Люди бояться ви-
словлювати власну думку, 
приходити на мітинги, від-
верто виступати проти но-
вовведень «турботливого» 
керівництва, але терпець 
їм вже урвався. Сподіва-
юся, що результати цього 
незабаром побачимо, і не 
лише під час майбутніх ви-
борів.

Записала 
Любов Мініна

С п а с и  н а с  в і д  « т у р б о т и » 
т е п е р і ш н ь о ї  в л а д и

Партійна організація ВО «Батьківщина» має 
перевагу серед інших політичних сил завдяки 
своєму досвіду роботи з людьми, а також 
організацією навколо себе тих, які впевнені: 
«Справедливість є, і за неї варто боротись», - 
розповідає голова Уманської міської організа-
ції ВО «Батьківщина» Людмила Кирилюк.

Уманська міська організація у своїй роботі 

намагається згуртовувати небайдужих до май-
бутнього своєї країни, свого міста, дому. Вже 
багато років структура партійної організації 
складається з людей різного віку. Це дає мож-
ливість поєднувати досвід, витримку, мудрість 
старших людей та креативність, рішучість, 
новий погляд молоді на вирішення різних про-
блем. Лише такий симбіоз дає гарний резуль-

тат в будь – якій справі. 
Структура Уманської 
партійної організації 
чітко сформована. на 
кожній дільниці є пер-
винна партійна органі-
зація, в якій на обліку 
стоять члени партії, 
які проживають в пев-
ному мікрорайоні. Це 
дає можливість опе-
ративно розповсюджу-
вати агітаційні мате-
ріали по всьому місту. 
А також, на період 
виборчих кампаній, 
коли б вони не роз-
почались, в резерві 
є люди, які бажають 
долучитись до роботи. 
В бюро партійної орга-
нізації входять як депу-
тати міської ради, так і 

голови первинних партійних організацій. Крім 
того, ще з 2006 року, коли депутати від Бать-
ківщини вперше були обрані до міської ради, 
перед кожним засіданням сесії обов’язково 
відбуваються засідання фракцій, на яких обго-
ворюються та приймаються рішення про голо-
сування того чи іншого проекту. Традиційно 
всі засідання фракцій проходять у розшире-
ному складі спільно з бюро партійної органі-
зації. Це є своєрідним контролем, щоб діяль-
ність депутатів не йшла в розріз з програмою 
партійної організації.

Майже 10 років громадська приймальня 
Уманської міської партійної організації ВО 
«Батьківщина» знаходиться за однією адре-
сою. За цей час майже кожен уманчанин 
знає, куди звертатися. Ми завжди відкриті 
для людей, і пишаємось своїми партійцями, 
які віддано підтримують ідейні засади партії. 
Свідченням цього є інформаційні стенди, роз-
міщені в громадській приймальні, де кожен  
відвідувач може ознайомитись з структу-
рою партійної організації та депутатами  
міської ради. Родзинкою нашої громадської 
приймальні є кімната, де висвітлено історію 
становлення організації та її роботу у фото-
картках.

В Умані кожен знає, де знайти «Батьківщину»

• Золотоніський район


