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наше село максимально комфортним 
для проживання. Крок за кроком ми 
втілюємо цю мету, об’єднуючи навколо 

неї небайдужих та активних громадян.

   2019 рік був дуже складним для 
нашої організації. Не все задумане було 
втілено в життя через трагічну аварію, 

Карасевич. Це надзвичайно болісна 
втрата не лише для її сім’ї, але й для 

-
ток, ми йдемо далі, адже маємо продо-
вжувати свою справу.

-

цьому році буде ще більше. Але на по-
чатку нового року треба зробити аналіз 
2019 року.

 До вашої уваги 

    1. Звернення до Київської обласної 
адміністрації про термінову необхідність 

ремонту вулиці Центральної

 «Громада Гори» ініціювала збір підписів 
з вимогою негайного ремонту асфальтного 
покриття вулиці Центральної. Зібрали  240 
підписів. Через декілька днів після подання 
листа до КОДА дорогу відремонтували. 

4. Вечір поезії до дня народження           
Т.Г. Шевченка

   В березні 2019 р. «Громада Гори» спільно 
з Гірською ЗОШ організували та про-
вели неймовірний #ГораВечірПоезії до 

дня народження Тараса Шевченка. Діти 
і дорослі декламували вірші Кобзаря 
та інших видатних українських поетів. 
Кошти на проведення були зібрані на 
фестивалі #ГораСусідиFest 2018.

5. Ремонт електромережі в ДНЗ «Берізка»

          В квітні голова «Громади Гори» провів 
низку переговорів з керівництвом райо-
ну про аварійність електромережі ДНЗ 
«Берізка». Зокрема, з головою районної 
ради Владиславом Байчасом та керівником 
управління гуманітарного розвитку РДА 
Миколою Каськівим.  Внаслідок цих 
переговорів в квітні-травні за кошти району 
у садочку провели ремонт електромережі: 
замінили лічильники та упорядкували 

шафи обліку, проклали окремі траси до 
кухні, замінили автомати в електрощито-
вих. Після виконання цих робіт нарікання 
на роботу електромережі з боку ДНЗ 
«Берізка» не надходили.  

6. Організація турніру з кіберспорту

«Громада Гори» разом з Гірською 
організацією з кіберспорту та інтернет-
провайдером Apelsin.Net організували 
турнір по CS:GO (комп’ютерна гра контр-
страйк). Такий формат змагань відбувся 
вперше в Горі, але маємо надію, що подібні 
заходи стануть традиційними, а «Громада 
Гори» завжди готова підтримати активність 
та надати допомогу в організації! 

8. Традиційний #ГораВелоКвест                
на День Конституції

   «Громада Гори» провела 3-й велок-
вест. Цього року до організації долучи-
лися веломайстерня «VeloMax» (керівник 
Максим Пилипенко) та інтернет провай-
дер Apelsin.Net. Крім того, інформаційну 
підтримку надав портал «Мій Бориспіль» 
(www.my-borispyl.com). 

    Участь у квесті взяли 8 команд (загалом 
34 учасника)! Було приємно, що участь в 
цьогорічному квесті взяли не тільки горяни, 
але й мешканці Борисполя та сусідніх сіл. 

9. #ГораСусідиFEST

Щороку восени ми проводимо 
традиційний  і вже багатьма улюблений 
фестиваль - #ГораСусідиFEST.  І цього року 
ми теж ґрунтовно готували це свято. Були 
запрошені відомі музичні гурти, вирішені 
питання зі сценою та учасниками, заручи-
лися спонсорською підтримкою. Програ-
ма, як завжди, мала бути доволі насиче-
ною, і все йшло за наміченим планом.

Але…   24.07.2019 р. в жахливу аварію   
потрапили Олександр Кульчицький та 

Олександр Карасевич з дружинами. На 
жаль, Леся Карасевич загинула в тій 
страшній ДТП. Інші учасники аварії от-
римали важкі травми. 

Сум та біль втрати не залишали іншого 
вибору, і Правління організації вирішило 
скасувати  цьогорічний фестиваль! 

Пам’ять про Лесю Карасевич, цю 
світлу і щиру людину, назавжди зали-
шиться в наших серцях! 

   січень, 2020 р.

2. Вибори президента України 

Члени «Громади Гори» є активними та 
відповідальними громадянами. Так, ми кон-
тролювали проведення виборів президента 
України в нашому селі в якості журналістів 
газети «Громада Гори» на дільничних ви-
борчих комісіях. Основним і єдиним за-
вданням, як і під час кожних виборів, в яких 
так чи інакше брали участь представники 
нашої організації, було контролювати до-
тримання закону задля збереження воле-
виявлення громадян. Крім того, мешканці 
Гори мали можливість в режимі онлайн 
дізнатися результати виборів в нашому селі. 

3. Створення депутатської групи «Громада Гори» 

4 квітня  члени «Громади Гори» - депутати 
Гірської сільради Олександр Карасевич, Олек-
сандр Кульчицький, Оксана Бабій та Віталій Ле-
ваш повідомили про вихід з депутатської групи 
«Єдність» та ухвалили рішення створити нову 
депутатську групу «Громада Гори», в рамках якої 
упродовж року, як і раніше, протидіяли розкрадан-
ням бюджету та самоправству в раді.

Залишатися в одній команді з тими, хто свідомо 
голосує за заниження відсотків пайової участі, 
віддає голоси на очевидний дерибан коштів 
сільського бюджету, члени нашої команди не бу-
дуть, бо  не мають на те морального права. Вони 
цінують свою гідність та своє чесне ім’я.

7. В горі з’явився банкомат

 Жителі Гори потребували банкомата. 
Завдяки активістам ГО «Громада Гори» 
та підтримці небайдужих мешканців, 
в торговельному центрі, що на в’їзді з 
бориспільської траси, було встановлено бан-
комат ПриватБанку. Це зробило наше село 
ще комфортнішим.

    січень, 2020 р.

10. Велопробіг з прапорами

   Четвертий рік поспіль до Дня Державно-
го Прапора України в нашому селі проходив 
велопробіг з прапорами. Дуже приємно було 
вкотре насолодитись чарівною, надзвичайно 
потужною, радісною і урочистою атмосфе-
рою. Учасники на велосипедах , прикрашених 
жовто-блакитними стягами, проїхали вули-
цями нашого мальовничого села під запальні 
хіти українських виконавців. 

  З кожним роком все більше дітвори виявляє 
бажання взяти участь у такому заході. Тре-
ба відзначити, що і серед дорослих є постійні 
учасники. Ще б пак! Хто хоч раз відвідав 
велопробіг і відчув ті надзвичайні емоції, той 
обов’язково захоче відчути їх ще і ще!

 Велопробіг організували «Громада 
Гори», веломайстерня VeloMAX, інтернет-
провайдер Apelsin.Net. Особлива подяка 
Максиму Пилипенко, Дмитру Карбовському, 
Олександру Дідку, Олександру Сапіцькому, 

    До зустрічі на День Державного Прапора 
України в 2020 році! Ми будемо на велосипе-
дах і з прапорами!

12. Боротьба за наш ліс

   «Громада Гори» та небайдужі мешканці 
нашого села зупинили махінацію по узако-
ненню дерибану лісу. Сільський голова без 
погодження з робочою групою замовив зміни 
до Генерального плану села. Крім того, до ген-
плану пропонувалося внести зміни у цільове 
призначення земель, де розташований наш 
ліс. І таким чином дозволити забудову в ньому. 
Але завдяки активній принциповій позиції 
членів «Громади Гори», інших небайдужих го-
рян та максимальному розголосу, цей процес 
було призупинено. Проте подальша доля лісу 
залежить від активності більшості мешканців 
села. Ми будемо інформувати вас про те, що 
відбувається і просимо вашої підтримки.

11. Відкриття спортивних майданчиків з 
штучним покриттям

    У вересні, нарешті, наше село отримало 
спортивні майданчики. Громадівці докла-
ли неабияких зусиль, щоб зрушити з місця 
питання будівництва спортмайданчиків на 
вулиці Шкільній. Упродовж 2018-2019 рр ви-
конали величезний об’єм роботи: консуль-
тувалися зі спеціалістами, створили робочу 
групу, яка затвердила завдання на проекту-
вання, контролювали проведення конкурсу 
на відбір проектувальника, підштовхували 
це питання, щоб воно не залежувалося в 
кабінетах сільської ради. 

І як результат,  у нас є сучасні спортивні май-
данчики! Це ще один крок до комфортного села! 

16. Гірська ОТГ

   «Громада Гори» є локомотивом створення 
Гірської ОТГ. Саме члени нашої організації 
були і є найбільш активними ідеологами 
створення Гірської ОТГ в складі сіл Гора, 
Мартусівка, Ревне та Затишне.  Ми щиро 
дякуємо мешканцям нашого села Сергію Яре-
менку, Олегу Давидку, Дмитру Карбовсько-
му, Андрію Чайці, які ініціювали збір підписів 
за створення ОТГ у складі чотирьох сіл. 

   Надзвичайним є те, що такий важливий 
процес почали не чиновники, що сидять у 
владних кабінетах, а люди, які не наділені 
владою, але всією душею вболівають за 
майбутнє свого села. 

Як наслідок, документи про створення 
Гірської ОТГ знаходяться в ЦВК в очікуванні 
виборів.

18. #ГораНоваШКОЛА

 Одним з навагоміших досягнень «Гро-
мади Гори», безперечно, є будівництво 
НОВОЇ ШКОЛИ в нашому селі. Гора довгі 
роки очікувала на нову школу. Проте весь 
час щось цьому перешкоджало. Так і при 
каденції нинішньої ради: голова замість 
будівництва нової школи задумав зробити 
прибудову до старої. Неймовірних зусиль 
членам нашої організації коштувало змінити 
цей нерозумний задум. Нам вдалося залучи-
ти до цього процесу велику кількість горян, 
зібрали чимало підписів і таки спромоглися 
добитися будівництва НОВОЇ ШКОЛИ. 

Голова РДА Олександр Туренко за 
ініціативою «Громади Гори» створив спільну 
робочу групу, яка майже одноголосно (окрім 
голови села Дмитріва, який був проти) про-
голосувала за будівництво НОВОЇ ШКОЛИ. 

Це було навесні 2018 р., а вже восени 2019 р. 
розпочали будувати нову школу. Взимку чле-
ни ГО «Громада Гори» побували на  закладенні 
історичної капсули в фундамент школи. Те-
пер ми працюємо над тим, щоб отримати 
фінансування на продовження будівництва з 
бюджету області та держбюджету України. 

13. Допомога військовим 
   «Громада Гори» не забуває, кому ми 

маємо завдячувати тим, що можемо 
спокійно жити, не лякаючись артобстрілів. 
Перед новорічними святами мешканці 
Гори, Мартусівки, Ревного та Затишного 

організували збір та передали на передову 
продукти харчування для святкового столу 
нашим захисникам. 

  Дякуємо всім, хто взяв участь у допомозі. 
Всі ми дуже вдячні нашим захисникам за 
їхній подвиг і відвагу! 

Спроба відкликання депутата  
   Кульчицького – голови ГО «Громада 

Гори». Пряма мова

У травні 2019 р. за підтримки голови 
сільради Романа Дмитріва та юристів 
сільради була спроба відкликати мене, 
депутата Кульчицького Олександра, за 
народною ініціативою. Цій спробі пере-
дували сплановані з боку голови села дії. 
Будь-які мої ініціативи з моменту обрання 
(квітень 2018 р.) блокувалися головою та 
відданими йому депутатами. А ініціативи, 
які конче треба було втілити, або затягу-
валися (ремонт пориву водогону), або по-
давалися так, наче це не моя ініціатива, 
а сторонніх людей (як з асфальтуванням 
вулиці Бориспільської). 

 Напередодні відкликання Дмитрів 
скликав людей на окрузі і проводив 
роз’яснювальну роботу, як депутат Куль-
чицький йому заважає працювати. Ну 

і на завершення, не маючи достатньої 
підтримки з боку мешканців окру-
гу, він не придумав нічого кращого, як 
перереєструвати на  округ №17 циган з 
сусідніх округів. Таким чином, з 57 підписів 
за моє відкликання 32 підписи належать 
циганам, які зареєстровані в одній хаті. 

   Під час перевірки справжності підписів 
виборча комісія встановила, що навіть се-
ред 32 підписів не всі цигани підписувались 
в підписних листах, автографи мали ознаки 
підробки, а документи були оформлені 
з грубими порушеннями законодавства. 
Це, і ще ряд грубих порушень закону ста-
ло підставою відмови у відкликанні мене з 
посади депутата, за що одноголосно про-
голосували члени виборчої комісії. За фак-
том підробки підписів комісія подала до 
поліції подання. Поруше-
не кримінальне провад-
ження. 

14. Грамота
Діяльність нашої організації настільки яскра-

ва та креативна, що її неможливо не помічати, 
як би кому не хотілося. На день села ГО «Гро-
маду Гори» було відзначено грамотою та цінним 
подарунком. Нам подарували 4 термоса :) 

15.  Робота інформаційної групи
 В 2019 р. ми продовжили випускати газету 

«Громада Гори», яка видається тиражем 2 200 
екземплярів.

Ми проводимо відеофіксацію всіх засіданнь 
сесій Гірської сільради та виконкому.

Крім цього, ми адмініструємо:
- сторінку «Громада с. Гора» у Facebook, що 

налічує близько 3500 учасників;
- групу «Гора2020»  в месенджері «Вайбер» – 

близько 700 учасників;
- групу «Гора2020» в месенджері «Telegram» – 

понад 500 учасників;
- Групу «СОС SOS Гора”  в месенджері 

«Telegram» – практично 350 учасників;
- Youtube канал «Громада Гори» - більше 313 

підписників.
- сайт http://hromada-hory.org.ua/

17. Робота над покращенням соціальних програм 

     Команді ГО «Громада Гори» вдалося повністю перезавантажи-
ти сільські програми соціальної підтримки населення.  Члени ГО 
«Громада Гори» увійшли до робочої групи з питань розробки змін 
та удосконалили наступні напрями:

  1. Програму «Соціальної підтримки учасників бойових дій та 
членів їхніх сімей» (програма АТО)

 2. Кардинально змінили зміст і підходи до виплат програми 
«Добробут», що дозволило запровадити заохочення для гірських 
дітей та вчителів. 

 3. Повністю переробили програму «Спорт». Запровадили нову мотиваційну систему заохочення 
кращих команд та спортсменів. Призери змагань мають змогу отримувати справедливу грошову ви-
нагороду за 1, 2 та 3  місця. Нам вдалося у програмі передбачити підтримку для тренерів, які готують 
учасників змагань, займаються з малечею, зробити просту і прозору систему їх заохочення.  

   Великий плюс в тих програмах – прозорість і чіткі процедури, при виконанні яких 
мінімізуються корупційні ризики неправомірних витрат коштів та обов’язковість ви-
плат тим, хто має право на це згідно умов програм. 


