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Будь-який депутат місцевого рів-
ня, як двічі по два – чотири, доведе, 
що в усіх проблемах місцевої грома-
ди винен хтось «нагорі». Проте на-
справді місцеві ради в Україні мають 
дуже широкі повноваження. Буває, 
що депутати й хочуть, але не вміють 
захистити інтереси членів тери-
торіальної громади. В результаті міс-
цеві бюджети та комунальні активи 
витікають, як пісок крізь пальці. 

Тепер майбутніх депутатів міс-
цевого рівня спеціально готують у 
«Школі влади», куди відкритий до-
ступ усім, хто здатен розуміти і оці-
нювати ситуацію, готовий розроб-
ляти чіткі проекти розв’язання 
проблем місцевої громади. «Школа 
влади» - це серйозний підхід нової 
партії з назвою «ФРОНТ ЗМІН», що 
заснована на однойменному громад-
ському русі Арсенія Яценюка. 

Голова партії «ФРОНТ ЗМІН» 
Андрій Іванчук визначив суперзав-
дання проекту так: 

- На жаль, ми бачимо, що бага-
то хто з депутатів місцевих рад забув 
про свою функцію. Найчастіше туди 
йдуть не для того, щоб зайняти чітку 
управлінську позицію й приносити 

користь громаді, а для вирішення 
власних комерційних завдань. Ми 
докорінно повинні змінити сфор-
мовану практику. Повернути все з 
голови на ноги. Спочатку – робота, 
тобто управлінська діяльність в ін-
тересах громади, а особисті й комер-
ційні інтереси – на другий план. 

За участю експертів на основі 
реальних місцевих проблем було 
створено методичний посібник для 
кандидатів у депутати місцевих рад. 
Спираючись на нього, майбутній 
партієць «ФРОНТУ ЗМІН» повинен 
розробити проект, профінансувати 
який можна на місцевому рівні. 

Серед «типових рецептів», 
викладених у методичці, пропо-
нується, наприклад, такий варіант 
реформування системи охорони 
здоров’я: амбулаторії розташува-
ти максимально близько до місця 
проживання пацієнтів, а в лікарнях 
сконцентрувати всі ресурси для ви-
сокотехнологічної допомоги. Адже 
за правильно організованої системи 
охорони здоров’я до 85% медичних 
послуг надаються амбулаторно (у 
поліклініках, у кабінетах сімейного 
лікаря) і тільки 15% - у лікарнях. В 

Україні ж дуже часто люди лягають 
у лікарню для того, щоб їм зроби-
ли кілька ін’єкцій або поставили 
крапельницю, або ж викликають 
швидку допомогу для того, щоб 
виміряти тиск. При цьому складні 
операції районні лікарні викону-
вати не в змозі, а швидка допомога 
приїжджає на виклики з годинним 
запізненням, озброївшись лишень 
анальгіном.

Всі проекти кандидатів у партійці 
«ФРОНТУ ЗМІН» пройдуть експер-
тну оцінку і стануть основою партій-
ної програми. Для України випадок 
безпрецедентний – партія «ФРОНТ 
ЗМІН» у майбутньому вийде до виб-
орця не з абстрактними програмами 
й гаслами, не з гречкою і цукром, а 
запропонує підтримати реальні про-
екти поліпшення життя для кожного 
конкретного регіону, міста або села. 

Партійні та суспільні інтереси 
об’єднаються в одне нерозривне 
ціле. У результаті діяльності «Школи 
влади» місцеві громади отримають 
професійних керівників і реальні 
проекти, спрямовані на захист сус-
пільних інтересів. 

Віктор Круглий

МІСЦЕВІ РАДИ МОЖУТЬ ВСЕ! 

ЯКЩО ЇХ НАВЧАТЬ

ВИБОРИВИБОРИ

«ФРОНТ ЗМІН»  вчить своїх майбутніх партійців і  депутатів у «Школі влади» 

Відкритий лист українського народу 
до  Президента України,
голови Верховної Ради України,
Прем’єр-міністра України,
голови Верховного суду України.
 Шановна Українська Владо!
Ми, український народ, вимагаємо 

негайно повернути безпосередньо нам, 
наше Конституційне право – володін-

ня найціннішим природнім ресурсом 
– лісами, національним багатством 
України, власником яких, згідно із ст. 
13 Конституції України, є ми – народ 
України.

У 2004 р. групою народних депутатів, 
очолюваною відомими лісівниками, 
запропоновано проект змін до Лісо-
вого кодексу України, який 08.02.2006 
р. №3404-ІV підписаний Президентом 

як Закон «Про внесення 
змін до Лісового кодексу 
України». На превеликий 
жаль, ці зміни базуються 
не на загальних принци-
пах цивільного права, а на 
завуальованій антинарод-
ній підступності – позбав-
лення суспільства закон-
ного права користування 
лісами, як національного 
багатства України. За-

мість цього законотворці ст.18 та ст. 
20 зміненого Лісового кодексу надали 
право передавати у тимчасове довго-
строкове користування терміном на 50 
років, окремим особам лісові масиви 
в необмежених розмірах, для ведення 
господарської діяльності, незалежно 
чи-то ліси особливо захисні з режимом 
обмеженого лісокористування, чи-то 
експлуатаційні. Підтасований під олі-
гархів змінений закон не корегуєть-
ся, що є обов’язковим, ні із основним 
законом – Конституцією України, ні 
із Земельним кодексом, ні із Законом 
України „Про охорону навколишнього 
природного середовища” і навіть із Лі-
совим кодексом, яким передбачено, що 
лісові відносини регулюються згадани-
ми законами, а в даній ситуації входять 
у протиріччя з ними. Адже ст.1 Лісово-
го кодексу України стверджується, що 
„ліси України є її національним багатс-
твом… та є джерелом для задоволення 
потреб суспільства в лісових ресурсах”, 
а не потреб „лозинських”.

Лукавство останньої редакції чинно-
го Лісового кодексу полягає ще і в тому, 
що його автори „відірвали” ліс від зем-
лі, на якій він росте, тобто ліси окремо, 
а землю окремо. Таким чином спрости-
ли шлях заволодіння лісами для олі-
гархів та осіб наближених до влади. Ці 
особи, які отримали лісові ділянки на 
півстоліття вже ведуть себе як власни-
ки: огороджують ділянки парканами, 
виставляють охорону, не допускають 
на „свої” території не лише простих 
людей, але і представників контролю-
ючих органів. Адже, так звані тимча-
сові довготривалі користувачі наділені 
правами впродовж 50 років: 

  1. здійснювати господарську діяль-
ність; 

  2. зводити тимчасові будівлі і спо-
руди; 

  3. отримувати доходи від її реаліза-
ції без жодних обмежень. 

Тепер в лісах з’явилося два господарі: 
постійні лісокористувачі – лісівники, 
які далекі від належного виконання на-
даних їм господарських і контролюю-
чих функцій, та тимчасові довготривалі 
лісокористувачі – олігархи, які наді-
лені широкими правами і володіють 
достатніми „ресурсами”, щоб не лише 
почувати себе вільно, але й закрити очі 
та обмежити діяльність контролюючих 

органів. А народ залишився „на загу-
менках”. Очевидно, що коли у Верхов-
ній Раді не вдалось протягнути прива-
тизацію державних лісів, окремі особи 
вирішили зарезервувати за собою яко-
мога більше угідь на довгий час, щоб у 
близькому майбутньому мати право на 
першочергову приватизацію. Адже не 
випадково у цьому кодексі з’явилась 
теза про приватну власність на ліс. Під-
твердженням злочинних наслідків дії 
даного закону може послужити одне із 
багатьох рішень місцевих органів, в да-
ному випадку – Львівської облдержад-
міністрації, про відведення ділянок в 
унікальній лісопарковій зоні лікуваль-
но-оздоровчих лісів Держлісфонду, в 
межах Львівської міської ради. На цій 
території, виділеній в довгостроко-
ве тимчасове користування одному із 
Львівських „достойників”, вже зведена 
капітальна огорожа із вирубкою лісу 
під житлове будівництво. Аналогічні 
ситуації охопили усю Україну.

Як бачимо екстенсивної вируб-
ки лісів Карпатських гір з відомими 
стихійними наслідками є замало для 
знущання над народом. Сотні тисячі 
гектарів унікальних лісів по всій Ук-
раїні наміряні і вже надані „вибраним” 
у так зване тимчасове довгострокове 
користування на 50 років для отри-
мання повного задоволення і зиску від 
дарів природи, а також мисливських 
вигулювань.

Ми не маємо права терпіти і не лише 
мародерство наших природних ре-
сурсів, результати якого проявились у 
стихійних лихах, значному погіршенні 
клімату, але і страшні трагедії, на тлі 
лісових оргій, від яких здригнулась вся 
Україна – вбивстві невинної людини.

Ми звертаємось до всього українсь-
кого народу, громадських і політичних 
організацій, молодіжних об’єднань, на-
уковців, депутатів всіх рівнів долучитись 
до акції „Ліси – власність українського 
народу” і підтримати наші вимоги. 

 Детальніше - за посиланням: 
h t t p : / / w w w. p e t i t i o n . o r g . u a /

?action=view&id=222411, або надішліть 
повідомлення про підтримку з вашим 
ім’ям, прізвищем, контактною інфор-
мацією на адресу: bei.ukr@gmail.com.

І,звичайно ж, пишіть, телефонуй-
те, приходьте до “Зорі“. 

«Сніговим комом» по Україні котиться сертифікація лісгоспів 
іноземними компаніями. Старовікові ліси нещадно вирубують, за-
мінюючи їх на плантації лісових культур, які ще й приживаються 
на нашій засушливій землі погано. А скільки часу потрібно, щоб 
із тендітних пагонців виріс могутній багатоярусний і різновіковий 
лісовий масив? 50-70-100 років! Це  означає тільки одне - сьогодні 
реально обкрадають наших дітей, внуків, правнуків!

Таких рубок не вели навіть після війни – а тоді потрібно було 
відбудовувати цілі міста, селища, села...

“Зоря“ розпочала досліджувати цю проблему з Краснокутщини,  
до розмови приєдналася Богодухівщина, а тепер і Золочівщина. До 
речі, саме на Золочівщині нещодавно призначили нового старшо-
го лісничого. Він вже давно зарекомендував себе, як гарний спе-
ціаліст лісової справи, просто хороша, небайдужа людина. Але чи 
в змозі він хоч якось змінити ситуацію, призупинити рубку лісу? 
Навряд...

Проблема піднімається “високо” вгору, до владних столичних 
кабінетів, прикривається недосконалим, “пристосованим“ зако-
нодавством .“Боротьба з вітряними мельницями,“ - скажете ви і 
будете майже праві. Майже, але не повністю! Бо мовчати таки не 
можна! Зрозумійте, врешті, дорогі земляки, що наша мовчазна 
байдужа згода - найкращий союзник для лісової мафії. Почитайте, 
будь ласка, петицію до української влади, яку склали активісти у 
Львівській області. І якщо їм таки вдасться достукатися до наших 
сердець, то у наших же з вами дітей, онуків та правнуків шанс є!!! 

Наталія Кіріченко

“Заробітки на експорті деревини – 
це убогість психології” (Юрій Кармазін)

Ліси – власність українського народу ! 

Уважаемые соратники, единомышленники, друзья!
Примите самые искренние и сердечные 

поздравления с Днем рождения Партии регионов! 
За 12 лет мы с вами сумели доказать, что Партия 

регионов создавалась не ради сиюминутных резуль-
татов, а для долгосрочной и результативной работы. 
За годы, прошедшие с момента создания нашей пар-
тии, она не только накопила значительный кадровый, 
организационный, творческий потенциал, а также 
опыт практической работы, но и прошла проверку на 
прочность. Сегодня слово “регионалы” ассоциирует-
ся у миллионов людей с надеждой на достойное буду-
щее Украины, со стабильностью и развитием отечес-
твенной экономики, гражданским миром, верностью 
данным обещаниям, готовностью не только взять на 
себя ответственность за судьбу страны, но и подтвер-
дить это высочайшее доверие конкретными делами.

Харьковская областная организации Партии ре-
гионов - одна из самых крупных и самых успешных 
в Украине! В этом заслуга каждого члена партии, 
каждого из вас! Благодаря вашей ежедневной и сис-
темной работе, стало возможным создание мощной 
фракции в областном совете и большинстве местных 
советов края. Членами Партии регионов на Харьков-
щине стали узнаваемые, известные личности, люди 
самых разных профессий, деятели науки и культуры, 
бизнесмены и предприниматели, руководители про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятий.

И важно, что позиции самой влиятельной полити-
ческой силы Слобожанщины вы постоянно подкреп-
ляете реальными делами, активным участием в ре-
шении социально-экономических проблем региона и 
страны в целом.

Уважаемые соратники! Сегодня перед нами вновь 
стоят задачи, которые с полным на то основанием 
можно называть историческими. Главная из них –  
безоговорочная победа на президентских выборах и 
построение экономически мощного, демократическо-
го государства, проводящего эффективную социаль-
ную политику. Партии регионов это под силу! 

Дорогие друзья! В этот праздничный день я хочу 
выразить благодарность всем, кто находится в на-
ших рядах, кто является нашими сторонниками, за 
поддержку, понимание и веру в наши идеи. Я желаю 
вам, вашим родным и близким здоровья, счастья и 
благополучия, силы духа и созидательной энергии, а 
нашей Партии успехов во всех начинаниях и новых 
побед на благо народа Украины!

Председатель Партии регионов
Виктор Янукович

http://www.petition.org.ua/?action=view&id=222411
http://www.petition.org.ua/?action=view&id=222411

