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Именно отказ в 2013 году бывшего правительства и президента подписать Соглашение
об ассоциации с Европейским
Союзом привел к самым массовым в истории нашего государства протестам граждан и
Революции Достоинства.
70-летний юбилей Декларации
Украина встречает в условиях
военной агрессии на востоке
Украины, которая длится с 2014
года, оккупации Автономной
Республики Крым и отдельных
районов Донецкой и Луганской
областей.
Военная агрессия привела к
тысячам жертв и массовым нарушениям прав человека. В частности, права на жизнь, здоровье,
личную неприкосновенность и
свободу.
Статья 28 Всеобщей декларации прав человека провозглашает, что «Каждый человек имеет
право на социальный и международный порядок, при котором
права и свободы, изложенные
в этой Декларации, могут быть
полностью осуществлены».
Страна-агрессор нарушила
международный порядок, и ее
чиновники и военные, преступные действия которых привели
к оккупации наших территорий
и развертыванию масштабных
боевых действий на востоке,
должны быть привлечены к ответственности.
Единственным реальным инструментом для этого является
признание Украиной юрисдикции Международного уголовного суда, в компетенцию которого входит преследование
лиц, ответственных за геноцид,
военные преступления и преступления против человечности.
Подчеркиваю, что Украина
должна ратифицировать Рим
ский устав и стать полноправной участницей Международного
уголовного суда как важного
средства обеспечения соблюдения гуманитарного права, фундаментальных прав и основных
свобод человека.
26 ноября 2018 года в десяти
областях нашего государства
введено военное положение. На
период действия правового режима военного положения могут
ограничиваться конституционные права и свободы человека
и гражданина. В связи с этим
заявляю, что, заботясь о безопасности государства, власть
не должна прибегать к сужению
права и свободы человека.
Принимая во внимание незыблемые правозащитные принципы и стандарты, сформированные Всеобщей декларацией
прав человека, призываю международное сообщество, все
институты власти и гражданское общество проявить политическую волю и мобилизовать
свои усилия для защиты прав
человека в Украине и обеспечения мира в нашем государстве», – отметил в своем заявлении председатель Комитета
по вопросам прав человека,
национальных меньшинств и
межнациональных отношений
Григорий Немыря.

Роден край

бр. 48 – 15 декември 2018 година

В ДЕНЯ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
(Продължение. Начало на 1 стр.)
«Местното самоуправление – е една от
най-ефективните институции в държавата, която всеки ден прави живота на хората по-добър. И точно вие го правите такъв.
Думата ми е за конкретни неща – нови училища и детски градини, пътища, осветени
улици, спортни площадки. Работата ви дава
резултати и се отразява върху живота на десетки хиляди хора. Честитя ви професионалния празник и ви благодаря за плодотворната
работа» – поздрави присъстващите губернаторът на Одеска област Максим Степанов.
«Завършваме още една година от работата ни. Необходимо е да се отбележи, че
през всички тези години ние трябваше да
работим в периода на историческото фор-

миране на обществото. Съхранява се тенденцията за ефективна работа на органите
на местно самоуправление с населението.
Ние сме първата връзка във веригата на
взаимодействие между правителството и
хората. Целта на всички е една – подобряване живота на жителите в Одеския регион.
В Деня на местното самоуправление пожелавам на вас и вашите семейства крепко
здраве, мирно небе, непоколебима вяра в
нашата Украйна и истинско щастие за всички нас» – подчерта в приветствената си реч
председателят на Одеския областен съвет
Анатолий Урбанский.
С решение на Одеския областен съвет за
мъжество, отвага, дългогодишна усърдна
работа, значителен принос за развитието на
селското стопанство и машиностроенето в

Одеска област, а също за активна гражданска позиция званието «Почетен гражданин
на Одеска област» е присвоено на нашия сънародник Геннадий Владимирович КОЕВ.

ЧУШМЕЛИЙЦИ СЪС ЗАСЛУЖЕНА НАГРАДА!

В Деня на местното самоуправление гост на редакцията на в-к «Роден край» беше
кметът на с. Криничное (Чушмелий), Болградски район, Степан ВЕЛИКОВ, който с
гордост сподели, че същия ден Криничненското кметство бе отбелязано от Одеския
областен съвет с Диплома III степен «За най-добра територия на селищния съвет по
развитието на социалната инфраструктура и благоустрояване на територията». В лицето на г-н Великов честитихме на жителите на с. Криничное високата награда и го
помолихме да разкаже за успехите и постиженията на изминаващата 2018 година.
«Много съм благодарен за оценката на нашата работа, и подчертавам: наградата,
която получих днес, е не само моята заслуга, но и на целия наш екип, и в частност
на всеки жител на село Криничное» – каза г-н Великов.
сесионна зала. Тъй като спортът в послед- ци. С интерес научихме от г-н Великов за
но време има огромна популярност, го- неотдавнашната му визита в столицата на
лямо внимание обръщаме на развитието България – гр. София, където той се срещму. В тренажерната зала и шахматно-ша- нал с преките потомци на Димитър Агура,
шечния клуб е установена вентилацион- изразили желание да увековечат паметна система, в Дома на културата са уста- та на своя прочут прапрадядо на родиновени тенис маси. В селото ни работи ната му – в с. Криничное, с установяване
футболна школа и кръжок по шах. Тази на паметник. Заедно с историка Никола
От 2006 г. Степан Великов работи в ООО година в Криничное се проведе районен Караиванов и потомците на Димитър Агура
«Орион». Добросъвестната работа, помощта шампионат по шах и футболна купа сред – правнука Димитър Агура, също профепри решаване на проблемите на социалното, българските села. Обновихме покрива на сор в Софийския университет «Св. Климент
икономическото и културното развитие на трибуната на местния стадион. Купихме Охридски», и праправнучката Велимира
селяните спомогнаха на Степан Лазаревич участък, на който следващата година със Агура Степан Великов са обговорили мясда спечели доверие и подкрепа през 2015 съдействието на нашия меценат Виктор тото за установяване на паметник на велигодина по време на изборите за кмет в с. Куртев, родом от Криничное, планираме ката бесарабска личност Димитър Агура.
Криничное. През изминалия от 2015 годи- да започнем строителството на спортком- Най-вероятно, че този паметник ще бъде
на период селата Криничное и Коса (кое- плекс. Специално внимание отделяме на установен до общообразователното училито влиза в селския съвет на Криничное) сферата на културата. Криничненските ще в Криничное, което е много символичсъществено се подобриха във всички на- ансамбли са прочути далече извън пре- но и значимо за всички жители на селото.
правления. Голямо внимание се отделя на делите на селото. През ноември месец
За още едно постижение на Криничное
обектите от социалната инфраструктура – т.г. с творческа вечер отбелязахме 25-го- сподели г-н Великов – печатния орган
Дома на културата, детската градина, ам- дишнината на Народен фолклорен ансам- на селото „Вестник Придунайской
булаторията по обща практика за семейна бъл „Криничанка“ и 15-годишнинана на Бессарабии“, който вече повече от гомедицина, селските пътища. Ремонтиран Народен ансамбъл „Изворче“. През 2018 дина радва жителите с интересни новини,
е моста чрез река Карасулак, установени г. на високо равнище проведохме редица преминали в селото и района с участието
са детски спортни площадки в Криничное празници: народните Трифон Зарезан и на криничненци. „Вестникът се издава с
и Коса и редица други придобивки, за кои- Заговезни, Деня на селото и др. Особено прякото участие на селския съвет. Той отто помолихме г-н Великов сам да разкаже. внимание отделяме за решаването на со- разява цялата дейност на ръководството
«Изминаващата година за Криничное циалните въпроси. Проблеми винаги има- и жителите на селото. Социална дейност,
беше твърде напрегната, но и доста ус- ло и ще има. Важното е да не се страху- обществен живот, история, култура, спорт,
пешна във всички направления. Като го- ваме от тях и да търсим начин за тяхното рождени дни и юбилейни дати... – това и
лямо постижение, разбира се, може да решаване. Тогава има и възможности, и много друго отразяваме на страниците на
се отбележи капиталния и текущ ремонт хора, готови да помогнат» – накратко г-н вестника“ – каза г-н Великов и подчерта, че
на пътищата в селото. Освен това, завър- Великов разказа за успехите на Криничное всеки желаещ чушмелиец, комуто е небезшихме инсталирането на уличното освет- и още веднъж подчерта, че без активното различна съдбата на селото, има възможление в цялото село. Изградена е тран- участие на жителите на селото и подкре- ност да го получава всеки месец.
сформаторна подстанция, която позволява пата от районния и областния съвет едва
Кмета Степан Великов разказа и за года се разтоварват три улици в селото. ли щеше да има такива резултати.
лямото културно събитие на Криничное –
Осветлени са и улиците на с. Коса, където
На страниците на в-к «Роден край» не- премиерата на документалния филм „Місце
по-рано никога не е имало осветление. В еднократно сме писали за бележития род сили“. Този уникален филм е снет от родотова село започнахме да ремонтираме и Агура от Чушмелий, в който има и архитекти, любивата българка Татяна Станева, роместния клуб. В самото село Криничное и генерали, и научни дейци... В разказа си дом от с. Криничное, с активното участие
има много преобразования: благоустроени Степан Лазаревич акцентира на Димитър и с подкрепата на жителите на Чушмелий.
са началното училище и детската градина, Агура – видния български историк, ректор Главен меценат на този мащабен проект е
сменени са прозорците в местната амбу- на Софийския университет, роден през 1849 Виктор Куртев. Този филм е за уникалното
латория, установени са и благоустроени г. в с. Чешма-Варуита (тогава Руска импе- бесарабско българско село Криничное, за
три автобусни спирки, оборудвана е нова рия) в семейство на български преселни- добрите му и трудолюбиви хора, които със
сили и упорство в пустинната бесарабска степ образуват село с голям потенциал, съумявайки да съхранят своята култура, своето трудолюбие. На 9 декември
в Дома на киното в столицата на Украйна
– гр. Киев, вече се състоя премиерата на
тази уникална видеохроника. Следващото
публично прожектиране на филма премина
в гр. Одеса и с. Криничное, съответно на 14
и 15 декември.
Беседата с нашия гост бе дълга, интересната и наситена. В този ден като че ли
се запознахме с всеки жител на Криничное
– едно от най-богатите и развити села на
Бесарабия, две столетия преди основано от
български преселници на живописния бряг
на езеро Ялпуг. Традициите на родолюбиВ рамките на тазгодишния VIII Международен фестивал на виното в Болград
вите предци жителите на Криничное тачат
бяха огласени резултатите от районния конкурс „Човек на годината
и днес, повишавайки жизнения стандарт,
на Болградски район“ – 2018. За голям принос в развитието на района
социално-икономическите показатели и
и приумножаването на неговото достояние с награди бяха отбелязани
развивайки многонационалната култура.
13 души, сред които и кметът на с. Криничное – Степан Великов
Марина ПЕРЕЛИ

