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Шановні мешканці Великої Писарівки!
Так склалися обставини, що наше селище, як сказав би лікар –
«…у вкрай важкому стані». Основною причиною такого стану є
недостатність виробництва товарів, робіт і послуг, що призводить до
дефіциту бюджету з усіма випливаючими наслідками. Але цей стан не
безнадійний.
На виправлення ситуації голова селищної ради може і повинен вплинути, а саме: розробити
науково обґрунтований стратегічний план економічного розвитку селища та відповідні бізнесплани з послідуючим залученням інвестицій у найперспективніші галузі.
Життєво важливим не лише для всього селища, а й для кожного мешканця окремо, є
санітарний та екологічний стан території, який значно покращиться якщо:
- буде продовжено будівництво водогону з установленням колонок для загального
користування;
- обладнано критий торгівельний майданчик у центрі селища для щоденної торгівлі
продуктами харчування;
- для усунення потоків нечистот біля багатоквартирних будинків буде побудовано досить
дешеві індивідуальні підземні очисні споруди, що зменшить потребу вивезення у десятки разів;
- буде встановлено біотуалети. Це вийде дешевше, ніж побудувати та підтримувати чистоту
в звичайному туалеті.
Відсортоване сміття - це вже не сміття, а вторсировина, яка має ціну, і, звісно, збирання цієї
сировини повинно бути прибутковим чи принаймні покривати вартість її транспортування.
«Дорога — це життя»
Та наші дороги-вулиці навряд чи зможуть підтвердити цю прадавню мудрість. Ремонту
потребують майже всі дороги селищного рівня підпорядкування. Та більш важливим завданням,
ніж ремонт дорожнього покриття, є підтримання його в робочому стані. Тому для менш затратного
та, що найважливіше, більш якісного вирішення цих питань необхідно створити муніципальний
дорожньо-експлуатаційний підрозділ.
Крім того, в ремонтних роботах дорожнього покриття по вул. Коцюбинського має взяти
участь районний бюджет, тому що це - єдиний шлях сполучення райцентру з Попівською
селищною радою.
Зовнішній вигляд будь-якого населеного пункту - це й історія, і характер людей, і
статус, і договір про наміри. Щоб це дійсно було так, треба:
- продовжити роботи з нічного освітлення вулиць;
- відремонтувати чи можливо замінити пам'ятний знак на під'їзді з боку Охтирки, який
тримається на «чесному слові» і в будь-який момент може впасти;
- провести консультації з громадою щодо пам'ятника Леніну та, врешті впорядкувати сам
центр селища;
- заснувати Алею Слави, де будуть встановлені пам'ятні дошки з іменами найвидатніших
наших земляків та найвагоміших меценатів селища;
- приділяти увагу впорядкуванню території цвинтарів.
Всеукраїнська громадська організація розпочала діяльність по правозахисному проекту
«Правова підтримка та просвіта для вразливих верств населення через мережу стаціонарних
та мобільних громадських приймалень», який діє завдяки підтримці Європейського Союзу.
Вважаю за необхідне прискорити відкриття такої приймальні у Великій Писарівці.

Діти - наше майбутнє! У цій усім відомій фразі закладений глибокий зміст: піклуючись
про юне покоління, ми піклуємося про своє майбутнє.
У нинішній час супертехнологій наші діти стають з народження слабкими, часто хворіють.
Чому? Відповідь дуже проста - безладне відношення до фізичного розвитку. Спорт - це запорука
бадьорості тіла й духу. Для занять спортом, насамперед, потрібно бажання, але не завадить і
створити відповідні умови:
- завершити облаштування стадіону;
- обладнати тренажерний зал;
- увести в дію майже збудований каток;
- ініціювати та підтримувати проведення спортивно-розважальних заходів, орієнтованих на
участь широкого кола мешканців.
Окрім усього вищезгаданого, було б дуже гарно, якби селище мало фінансову можливість
надати допомогу школі, покращити технічне забезпечення навчальних класів, щоб хоча б частково
полегшити клопіт батьків.
Також у планах на майбутнє створення муніципального житлового фонду для проживання
спеціалістів, у яких виникає потреба ( наприклад, лікарів), але без права приватизації.
Висуваючи свою кандидатуру на посаду селищного голови, я усвідомлюю велику
відповідальність перед Вами. У разі обрання мене на цю посаду, буду чесно й добросовісно
служити громаді, дотримуючись чинного законодавства.
Зобов’язуюсь забезпечити прозорість діяльності селищної ради, обов’язкову звітність як
селищного голови, так і депутатського корпусу перед виборцями.
Посада селищного голови не над людьми, а поряд з ними. Вірю, наша спільна
повсякденна праця принесе плідні результати. Ми відбудуємо і будемо жити в економічно
успішному, екологічно безпечному селищі, куди будуть із задоволенням повертатися наші діти й
онуки.
Коротко про себе:
Народився в с. Лугівка 9 вересня 1972 року,
Освіта:
- у 1989 успішно закінчив Великописарівську ЗОШ;
- у 1993 році отримав диплом про вищу освіту Сумського сільськогосподарського
інституту за спеціальністю «Агрономія».
Трудова діяльність:
- з 1989 року член колгоспу «Побєда» Великописарівського р-ну;
- з 1993 гастарбайтер м. Москва, Росія;
- з 1995 Свеський насосний завод – механік-агроном;
- з 1997 Свеський насосний завод – інженер із зовнішньоекономічних відносин;
- з 1998 Свеський насосний завод – завідуючий тепличним господарством;
- з 2000 Великописарівський РВЕ – контролер;
- з 2003 Богодухівський РВЕ – майстер виробничої дільниці;
- з 2004 гастарбайтер м. Москва, Росія;
- з 2005 Великописарівський райавтодор – електрик;
- з 2006 Великописарівська райдержнасінінспекція – головний агроном;
- з 2012 Великописарівський відділ статистики – провідний економіст-статистик;
Сімейний стан:
- одружений, маю доньку.
Щиро, з повагою до Вас, Петро Веркасов.

