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На черговому засіданні Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при
голові Семенівської районної ради розглянуто низку важливих питань життєдіяльності
територіальних громад, зокрема: про підсумки двомісячника з благоустрою та
озеленення, проведення нормативно-грошової оцінки земель, організацію літнього
відпочинку дітей і молоді, паспортизацію сільських населених пунктів.

Але найбільше напруження викликало обговорення питання про перспективи
функціонування сільських поштових відділень. Адже принаймні над чотирма з них
нависла реальна загроза закриття через збитковість. Чим це обернеться для і так уже
обездоленого села, прогнозувати не важко. Тому необхідно було терміново обговорити
проблему за участі завідуючих сільськими відділеннями та керівництва Семенівського
Цеху і Хорольського Центру поштового зв’язку.

Голова районної ради Ольга Мохун твердо переконана, що тут потрібен комплексний
підхід. Має чітко діяти ланцюжок: поштовики - громада - органи місцевого
самоврядування. Це має бути зрозумілим для кожного, адже лише збільшення кількості
послуг може дати сільським поштам шанс на виживання.

Взяти хоча б передплату на періодику. Звісно, два - три десятки газет замало, що дає
поштовим можновладцям, таким далеким від реалій глибинки, козир для закриття
відділення. Тому кожному жителю села важливо усвідомити, що

і від його небайдужості залежить доля цього підрозділу. А працівники пошти за
сприяння сільських рад мають активно доносити цю позицію до односельців, і не лише
щодо передплати на пресу, а взагалі про весь спектр послуг, які надаються.

У ході засідання підкреслювалось, що робота листоноші - ледь не подвижництво, бо
доводиться за будь якої погоди долати десятки кілометрів, будучи практично
незахищеним від усяких непередбачених ситуацій. Закриття одного відділення,
безумовно, збільшує навантаження на інше. То ж варто лише уявити, в яких умовах
опиняються і листоноші, і користувачі послуг.
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Серед останніх чимало людей похилого віку зі слабким здоров‘ям, для котрих листоноша
є не лише постачальником необхідних товарів, а й вікном у світ… Але коли між
населеними пунктами близько десятка кілометрів практично безлюдної місцевості,
якою треба проїхати на велосипеді, з пенсійними грошима і товарами?! Можливо, з
висоти мегаполіса очільникам «Укрпошти» це видається і дрібницею… Збитковість
вимірюється лише фінансовими підходами, а от людський фактор, схоже, ними до уваги
не береться.

Семенівський селищний голова Людмила Милашевич акцентувала увагу на тому, що
закриття Семенівського Центру поштового зв’язку, а потім і відділення в мікрорайоні
цукрового заводу вкрай негативно вплинуло на якість надання поштових послуг.

Свій біль та обурення висловили також сільські поштовики. Начальнику Хорольського
Центру поштового зв‘язку Інні Харченко адресувалось чимало прямолінійних запитань
щодо відстоювання місцевих інтересів перед вищими галузевими структурами.
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