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ле початок її життєпису дещо запізнілий. У писемних
джерелах Городня згадується в 1552 році, коли в складі
Московського війська в Казанський похід разом із ста&
родубцями йшли "боярские дети Городни и Мощенки".

У дальні часи сягає й історія більшості населених пунктів
нашої ОТГ. Часом заглиблені в дрімучі бори, часом налиті
світлим сяйвом степових просторів, села ревно оберігають
дух цього північного краю України, де неповторні за колори&
том пісні, де неповторна мова, що досі відбиває особливості
пограниччя трьох слов'янських народів. Вони щедрі й на тала&
новитих людей, що прославили свій народ – досить назвати
бодай одного незламного патріота Левка Лук'яненка, котрий
ще недавно прокладав слід по росяних травах у рідному краю.

Як відомо, історія пишеть&
ся послідовно і невпинно.Не
спинилася вона і в наші дні.
Так, Городнянська об'єднана
територіальна громада з
адміністративним центром
у місті створена 4 вересня
2017 року. До її складу увійшло
сорок три населених пункти, і
очікуємо приєднання ще семи
сільських рад.

Головою міської ради жите&
лі громади три роки тому об&
рали Андрія Богдана, який
очолював район із 2002 року.
І, мабуть, не за гарні обіцянки
виказують свої симпатії стіль&
ки часу.

Перше, що помічаєш, коли
відвідуєш населені пункти, це прибрані, упорядковані та охайні
вулиці міста та сіл. Міська влада велику увагу приділяє благоуст&
рою території.

Асфальтовані дороги, що знаходяться на балансі громади, в
більшості відремонтовані, ті, які не мають твердого покриття,
підсипані грунтощебеневою сумішшю. Дорожня розмітка, пішо&
хідні переходи з попереджувальними світлофорами, чисті узбіччя.

Центральні частини сіл старостинських округів прикрашають
галявини квітів та вазони. Дитячі ігрові майданчики встановлені у

кожному центрі округу, які колись були головними населеними
пунктами сільських рад. Вулиці освітлені ліхтарями, тривають ро&
боти з видалення аварійних дерев та кронування. Організований
вивіз сміття, розчищені колодязі, водойми.

Кожний старостат підключений до мережі Інтернет. Для
віддалених сіл, які губляться у лісах, це важливий крок у нап&
рямку інформатизації.

Для отримання освітніх послуг здійснюється підвезення
учнів до загальноосвітніх закладів. Громада спромоглась у рам&
ках співфінансування отримати три нових шкільних автобуси.

Відремонтовані сільські заклади культури. Тепер щороку ак&
тивні учасники народної творчості спільно з відділом культури
проводять урочисті заходи з нагоди днів села та відзначають

державні свята.
У планах на майбутнє,

після прийняття у комуналь&
ну власність – ремонт сільсь&
ких ФАПів, заохочення ме&
дичних працівників за допо&
могою програми медичних
стимулів.

Одному із сімейних лікарів
за кошти міського бюджету
вже придбали житло. У міру
можливостей проводиться
надання житла іншим соціаль&
но вразливим категоріям.

Це перші зміни у сільсь&
ких громадах, що відбулися
за останні три роки.

А що ж центр Городнянсь&
кої громади?

Люди старшого покоління діляться спогадами, що на почат&
ку двохтисячних це було депресивне місто з безробіттям і пов&
ною розрухою.

Тепер Городню не впізнати, реконструйована центральна
площа, з'явився дитячий майданчик.

Вулиці впорядковані комунальними службами, проїзні до&
роги, вуличне освітлення, газопровід, водогін, збудована нова
свердловина з водою, що має відмінні характеристики, гаряча
вода протягом усього року, водовідведення, реконструйовані

очисні споруди.
Оновлено автопарк комунальників новою

спецтехнікою та комплектуючими.
Завдяки членству міського голови Андрія

Богдана в правлінні Асоціації міст України та
особистій домовленості з мером Києва Віта&
лієм Кличком, Київською міською радою пе&
редано сім одиниць техніки у комунальну
власність громади.

Велика увага надається збереженню та
реконструкції парків і скверів. Центральний
парк відпочинку красується новими лавами,
сквер, де розміщуються гармати, за леген&
дою подаровані Петром І, оновлюється та
ремонтується.

Ще один екологічний напрямок –

Городня – поселення часів Київської Русі. За

багатовікову історію вона була місцем інтенсивних

контактів різноманітних етносів і культур, не раз

опинялася в епіцентрі важливих історичних подій,

ставала ареною боротьби могутніх сусідніх держав.

Ми не околиця історії
Городненько моя! В твоїй землі мій корінь,
і причащаюсь я до тебе знов і знов.
Радію я з твоїх новітніх перетворень –
я однолюбом зріс, а ти ж моя любов.

Абрам Кацнельсон
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організація парку&пам'ятки садово&паркового мистецтва "Го&
роднянський". Проєкт реконструкції було розроблено в рамках
співпраці з Національним ботанічним садом імені М.М.Гришка
НАН України. Він частково реалізується за рахунок коштів Дер&
жавного фонду охорони навколишнього середовища.

Окраса міста – стадіон. Після ремонту він став місцем особ&
ливої атмосфери для занять фізичною культурою та проведен&
ня змагань. Нові сидіння для глядачів, футбольне поле зі штуч&
ним покриттям, баскетбольний майданчик, комплекс трена&
жерів. Все це стало можливим завдяки отриманню з державно&
го бюджету субвенції на створення та ремонт існуючих спор&
тивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах
усіх ступенів. Городнянська громада – одна із трьох громад
Чернігівщини, що отримали таку можливість.

На завершальній стадії зараз ще один важливий задум, та&
кий необхідний для населення.
Це відкриття Центру надання
адміністративних послуг. На за&
ваді стала цьогорічна пандемія
коронавірусу.

Городнянська ОТГ доклала
максимум зусиль і стала учасни&
ком міжнародного проєкту "U&LEAD
з Європою", що фінансується
Європейським Союзом та ре&
алізується компанією NIRAS
Sweden AB на замовлення Швед&
ського агентства міжнародного
розвитку (Sida).

Епідемічна ситуація у світі
вплинула на р ішення уряду
внести зміни до процедури на&
дання субвенцій на підтримку
розвитку територіальних гро&
мад. Тому кошти для капітально&
го ремонту міських дитячих ясел&садочку № 1, де нині прохо&
дить капітальний ремонт одного із корпусів, довелось винайти
за рахунок іншого джерела державних коштів та субвенції на
соціально&економічний розвиток за сприяння народного депу&
тата України.

Ще один міський дитячий садок потребує заміни вікон та
утеплення фасаду.

У минулому році Городнянська міська рада стала перемож&
цем ще одного важливого проєкту.

Городнянський ліцей № 2 вкрай потребував ремонту
покрівлі, заміни вікон та утеплення фасаду. На даний момент
роботи з теплореновації закладу загальної середньої освіти
перебувають на завершальній стадії.

Активне використання системи аукціонів з продажу об'єктів
малої приватизації дає змогу залучати додаткові кошти для
розвитку інфраструктури громади. У 2019 році започаткований
проєкт бюджету участі.

Міський голова Андрій Богдан разом із керівним складом
органу місцевого самоврядування намагається за будь&якої
можливості залучати державні та приватні кошти для розвитку
громади.

Однією з проблем громади, як не прикро, є недостатня
кількість робочих місць. Тому одним із важливих напрямків ро&
боти є створення сприятливих умов для розвитку малого та се&
реднього бізнесу. Чимало приватних підприємців розпочали
власні справи. Досить успішно працюють приватні підприємс&
тва з переробки деревини, виготовлення металоконструкцій,
тротуарної плитки, торгівлі.

По&сучасному оновився центральний ринок, змінилися фа&
сади магазинів роздрібної торгівлі. Маємо два супермаркети
торгових представництв "Фора" та "АТБ".

Майбутнє громади в її дітях. Виховання та розуміння основ&
них потреб підростаючого покоління в майбутньому стане гар&
ним фундаментом для розвитку багатогранної, освіченої та ви&
хованої молоді.

Окремим і не менш важливим напрямком роботи є розвиток
молодіжної політики. При міській
раді створена Молодіжна гро&
мадська рада, метою якої є за&
лучення молоді до управління та
розвиток навичок самоорганіза&
ц і ї  для  вирішення місцевих
проблем.

Розпочалися підготовчі ро&
боти з відкриття спеціалізованої
організації, яка займатиметься
обробкою звернень та інформу&
вання по голосових каналах зв'яз&
ку (кол&центру), де планується пра&
цевлаштувати 30–50 громадян.

Особливої уваги потребують
учасники АТО та родини загиб&
лих на Сході України.

Спільними зусиллями на алеї
слави у Городні споруджено па&
м'ятний знак загиблим воїнам

АТО. Заслуга в цьому міської ради та районного осередку гро&
мадської організації "Єдина родина Чернігівщини".

Про плани на майбутнє консолідованої команди міської грома&
ди можна говорити довго. Зокрема, важливим є завершення прий&
няття в комунальну власність громади ДП "Городнярайагролісгосп"
з подальшим розробленням програми забезпечення сировиною
місцевих переробників лісу та населення доступними дровами.

Справедливого розподілу земель сільськогосподарського
призначення серед сільгосппідприємств та документального
оформлення земель городництва чекають жителі громади.

Є віра в те, що колись процвітаюче підприємство "Райагро&
хімія" зможе знову стати місцем, де кипить робота. Приватний
підприємець Олександр Міщенко за сприяння міської ради роз&
почав на базі занедбаного об'єкту деревопереробний бізнес.

У міського голови чимало справ та обов'язків перед грома&
дою, але є й такі, що ідуть від серця. Велику увагу Андрій Бог&
дан надає підтримці та розвитку краєзнавчої роботи.

Він один із небагатьох мерів Чернігівщини, який допомагає
місцевим авторам у виданні поезії, прози, історії Городнянщи&
ни, спілкується із спонсорами, домовляється з видавництва&
ми. За цей час вийшло більше п'ятнадцяти книг різних авторів.
Серед них – І.Дудко, П.Шаповал, М.Хмеленок, О.Мартиненко,
О.Дудко, П.Пиниця та інші.

Місцева газета "Новини Городнянщини", яка також отримує
фінансову підтримку мерії, вже відсвяткувала перше сторіччя і
пройшла процес роздержавлення. Редакція видання – шанова&
не та авторитетне джерело місцевих новин – вже давно стало
літописцем історії розвитку громади.

Тож кожен з жителів громади може долучитися до добрих
справ, які вже розпочаті. Постійно працювати над тим, щоб
зробити її комфортною та привабливою, розкрити потенціал,
дати можливість розвиватися та рухатися вперед.

Чекаємо небайдужих, активних, свідомих ентузіастів, щоб
продовжити розпочате. Прагнемо ще більше зміцнити творчу
спіпрацю з такою потужною патрітичною громадською органі&
зацією, як столичне Чернігівське земляцтво.
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