
Такого Онуфріївcький район ще не знав. 

На посаду депутата Верховної Ради Укра-

їни станом  на 29.09.2014 року зареєстро-

вано 14 кандидатів. Ознайомившись із 

програмами претендентів на посаду  мож-

на зробити висновок, що кожний із них є 

неповторною особистістю, з приходом якої 

все зміниться, і ми почнемо жити набага-

то краще. В завданнях, які ставлять перед 

собою майбутні кандидати, мова йде від 

благоустрою дитячих майданчиків і доріг  

до світлого майбутнього завтра (незва-

жаючи на те, що ми йдемо до нього май-

же 100 років, із них 23 – при незалежній 

Україні). Все це добре. Про те, в програ-

мах не наводяться джерела, за рахунок 

яких все це планується робити. Всі пого-

джуються з тим, що необхідно зберегти 

функціонування шкіл по районах (але при 

цьому народжуваність знижується, і в шко-

лах при 20 вчителях – 30 учнів), належне 

фінансування спорту, підтримувати благо-

устрій територій, підтримувати житлово-

комунальне господарство  і таке інше.

Із кожним рядком прочитаної програми 

майже всіх кандидатів, що балотуються у 

народні депутати, я більше і більше впев-

нююсь, в їх неспроможності виконати взяті 

на себе зобов’язання. Більшість  кандида-

тів, не реалізують і частки своєї програми, 

що написана  ними. Тут більше можна ска-

зати одним висловом «папір стерпить». Із 

власного досвіду, а я пропрацював голо-

вою селищної ради майже дев’ять років, 

та враховуючи фінансово-політичну кризу, 

яка склалася в державі я не розумію, з яких 

джерел фінансування будуть проводитися 

витрати на виконання вказаних програм. 

Щоб втілити в життя програму, хоч одно-

го з кандидатів, необхідно залучити до 

міліарда гривень, для одного округу, а 

прем’єр-міністр, як головний розпорядник 

бюджету говорить про затягування пасків, 

бо немає з чого платити соціальні гарантії, 

пільги, заробітні плати.  З моєї практики 

хочу сказати, що поки йдуть вибори, поки 

і обіцяють, а далі забудуть про все. Тому 

потрібно обирати свого, який живе поряд 

з нами, щоб можна було потім із нього і 

спитати.

Із посади селищного голови я пішов за 

станом здоров’я. Але людина, яка змогла 

продовжити мої починання і внести свої 

напрацювання в розвиток селища – це 

Самородченко С.М. Із Сергієм Микола-

йовичем  ми неодноразово розмовляли 

з проблемних питань, які потребують на-

гального розв’язання та питань майбут-

нього  розвитку селища.  І він був єдиним 

з кандидатів, який шукав фінансове під-

грунття для вирішення основних питань 

своєї програми шляхом об’єднання  зусиль 

всіх установ, організацій, підприємств та 

підприємців, що працюють на території 

Онуфріївської селищної ради, депутатів 

селищної, районної та обласної рад. Цьо-

го  не вдавалося до цих пір зробити жод-

ному із бувших голів селищної ради. Ця 

програма єднання потребувала від май-

бутнього голови титанічних зусиль, діло-

вих якостей і теоретичних знань, що йому 

притаманні.  І я не помилився. За кілька 

років його роботи в селищі було створе-

но комунальне підприємство «Благоустрій 

Онуфріївки», забезпечив на належному 

рівні роботу ДКП «Комунальник», розпо-

чав реконструкцію центрального скверу 

селища, будівництво пам’ятника воїнам-

інтернаціоналістам, протягом трьох років 

селище Онуфріївка перемагало в конкурсі 

кращий населений пункт району. І голо-

вне, він свій, він один із нас.

Онуфріївський селищний голова 
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Голосуй сьогодні – щоб не програти завтра

Проблема збору твердих 

побутових відходів на першо-

му плані стоїть у кожному селі 

чи селищі. Утворення несанк-

ціонованих сміттєзвалищ, 

смітників у посадках та інших 

місцях, все це наслідок того, 

що в селах відсутній централі-

зований вивіз побутових від-

ходів. Не можна не помітити, 

як змінилось  на  краще сели-

ще Онуфріївка, коли з ініціа-

тиви селищного голови Само-

родченка С.М. було створено 

КП «Благоустрій Онуфріївки», 

працівники якого забезпечу-

ють як збір ТВП так і приби-

рання селища. Комунальне  

підприємство розпочало  свою  

роботу у 2011 році  і  сьогодні  

налічує 13 працівників,  фор-

мується  його  матеріально-

технічна база. Професія  ко-

мунальника  не  належить  до 

найпрестижніших,  але  вона  

затребувана  в  суспільстві  не  

менш,  ніж  будь-яка  інша.

Для  робочих  рук  кому-

нальників  звичні  інструмен-

ти – віники,  мітли,  граблі  та  

лопати,  але  мають  тепер  і  

новий  трактор,  що  постійно  

задіяний  на  роботах  з  бла-

гоустрою.  

У  цьому  працьовитому  

колективі  «санітарів»  сели-

ща  добросовісно працюють 

і  комунальники  зі  стажем 

– Надія  Василівна  Удод та  

Тетяна Олександрівна  Черед-

ник,  які  мають  відповідно  

4-річний  та  15-річний  стаж  

роботи в цій  сфері. «Дуже  до-

бросовісні  та  відповідальні» 

- відмічає  про  них  директор  

КП   Сергій  Кобелецький.  Та  

й  про  весь  свій  колектив  

відгукується  з  пошаною  за  

старанну   працю.

Комунальники  наводять  

лад  на  центральних вулицях,  

автобусних  зупинках,  у  скве-

рах,  займаються  вивезенням  

сміття, виконують й  інші  ро-

боти,  що  стосуються  благо-

устрою селища. І своєю що-

денною,  невтомною працею  

забезпечують  його  належний  

санітарний  стан,  комфорт – 

місцевим  жителям та прива-

бливість – для  гостей. 

З  посиланням  
на газету  «Придніпров’я.

Селище стає гарнішим їхніми руками


