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КОНТРОЛЬ, ЩО
ПЕРЕХОДИТЬ МЕЖІ…

11 липня кропивницькі депутати зібралися на третьому засіданні дев’ятої сесії міської ради Кропивницького. Раніше було анонсовано, що на даному засіданні розглядатимуться
виключно земельні питання.
Та буквально напередодні сесії депутатам роздали
новий порядок денний, до якого додатково включили
ще 23 питання. При цьому для обговорення питань порядку денного керівників демократичних сил в міській
раді на погоджувальну нараду взагалі не запросили.
Вже у ході сесії з’ясувалося, що частина з довключених
питань не пройшла обговорення на профільних депутатських комісіях, а це є грубим порушенням процедурних моментів та ЗУ «Про місцеве самоврядування».
Коли у стінах міської ради порушуються права самих депутатів, то на що можуть розраховувати пересічні мешканці? Певно, що не на захист їх інтересів і аж
ніяк не на вирішення їх проблем. Саме так відбулося і
цього разу: близько двох десятків кропивничан, які вже
тривалий час не можуть отримати дозволів на встановлення автономного опалення у власних квартирах,
прийшли до народних обранців зі своєю проблемою
прямо на сесію.
Продовження на 3 стор.

КРОПИВНИЦЬКИЙ
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
КРОПИВНИЦЬКОГО
НЕ МОЖЕ НАЛАГОДИТИ
РОБОТУ СЕСІЙНОГО
ЗАСІДАННЯ

ЯК КРОПИВНИЧАНИ
ПРОТЯГОМ ТИЖНЯ
БОРОЛИСЯ З ВІДСУТНІСТЮ
ВОДОПОСТАЧАННЯ

11 липня, після чергового оголошення перерви,
на третьому засіданні 9-ї сесії міської ради Кропивницького не вистачило кворуму
для подальшого вирішення
питань
Опісля того, як чималу кількість земельних питань було нібито розглянуто, міський голова
оголосив перерву на 10 хвилин.
Проте уже після закінчення
перерви для розгляду інших питань не вистачило кворуму. "Після обіду не можна робити перерву. Потрібно закривати сесійну
залу зсередини і працювати,
щоб вирішити всі питання!", —
озвучив Андрій Райкович.
Але ж після перерви, яку попросив голова фракції "Рідне
місто" Олександр Шамардін, він
та депутати його ж фракції та

фракції "Опозиційний блок"
до сесійної зали так і не повернулися.
Здається, що міська рада на
чолі з міським головою Андрієм
Райковичем зазнає краху. Якщо
одна частина депутатів почала
приходити на сесію і працювати,
то інша частина відмовляється
вирішувати проблеми містян.
Чому ж очільник міста ніяк не
може зібрати депутатів своєї команди і працювати злагоджено,
як одне ціле? Отже, щоб міська
рада Кропивницького почала
плідно працювати, Андрію Райковичу необхідно налагодити
професійний політичний зв'язок
з кожним депутатом міськради, а
не грати у "свій - чужий".
Про дату і час наступного
засідання сесії буде оголошено
додатково. Оксана Мицикова

Спекотний літній місяць липень для кропивничан розпочався не надто добрими новинами: в суботу,
1-го липня, близько 18:30 поблизу Світловодська впала
опора лінії електропередач,
що призвело до знеструмлення частини Світловодська та Кременчука. Внаслідок пошкодження ЛЕП було
знеструмлено три мікрорайони Світловодська та дві
насосні станції, які забезпечують подачу води до Кропивницького,
Олександрії
та Знам’янки.

Звісно, це призвело до чималих проблем і ажіотажу в
місті. Було вирішено розвозити
містянам воду за допомогою
автоцистерн.
Переглядаючи
повідомлення в соціальній мережі «Фейсбук», робимо висновки, що не всі навіть спальні
райони були забезпечені довозом води, про приватний
сектор взагалі ніхто не думав.
На 240-тисячне місто технічну
воду возили лише 5-ма машинами. Згодом кількість машин
збільшили до 14, проте ажіотаж
не припинявся.
Виходить, що знову наш

міський голова та управління ЖКГ не можуть вирішити
питання забезпечення місцевими джерелами питної води за
європейськими стандартами.
Кропивницький вкотре став заручником застарілої системи
Дніпро-Кіровоград з водогоном
довжиною 120 кілометрів. Водозабір здійснюється з річки
Дніпро, до якої стікають різні
залишки людської та промислової життєдіяльності з Чорнобильської зони, Чернігова, Києва, Черкас та інших малих міст.
Продовження на 2 стор.
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Початок на 1 стор.
Для кропивничан створили
перелік місць стоянок автоцистерн з водою для господарсько-побутових потреб на час
припинення водопостачання у
Кропивницькому, який можна
було переглянути на сайті міської ради. "Це досить актуальне
питання. Через те, що людям
невідомо, де знаходиться автомобіль із водою, виникають
проблеми. У зв'язку з обмеженістю транспортного парку, до
багатьох прибудинкових територій авто так і не приїхало.
Вода, можливо, надається не
такої якості, як хотілося б, проте її можна використовувати",
— зазначив начальник управління житлово-комунального
господарства Віктор Кухаренко.
Хоча автоцистерни і було
виділено, проте мешканцям,
які приходили із пластиковими
пляшками, не наливали воду,
аргументуючи це тим, що більша частина води розливається.
У зв'язку з цим, містянам наголошували, щоб вони приходили з відрами або з об'ємними
пляшками, які також є не у всіх.
Уже 4-го липня в місті подекуди з'являлася вода. Часткова
подача води була запланована
для того, аби містяни змогли
поповнити свої запаси. Директор ВКГ Валентина Давидчук
станом на 3-тє липня повідо-

мила: "Загалом вода почала
заповнювати водогін "ДніпроКіровоград" і вже дісталася
Олександрії. У Кропивницькому, як і розраховували, чекають
на воду 4 липня, близько 22:00.
Проте це не означає, що відразу вода з’явиться у кранах кропивничан. Мають заповнитися
резервуари міста та мережі,
протяжністю 800 км, а на цей
час водопостачання в обласному центрі здійснювалось за
графіками".
Великий ажіотаж виник з
приводу нібито нерівномірного розподілу автоцистерн з
водою вулицями міста. Проте,
за словами Валентини Давидчук, порушення графіку підвозу
спричинили самі містяни. Збої
відбулися через те, що вони не
хотіли відпускати машини на
інші адреси. Люди власноруч
блокували рух машин. У зв'язку
з цим, наступного дня автоцистерни першочергово довозили
воду до тих місць, куди вони не
доїхали напередодні.
У цій ситуації цікавим є те,
що у ГУ Держпродспоживслужби зазначали, що для пиття і
приготування їжі слід використовувати бутильовану покупну воду або з альтернативних
джерел (колодязі, свердловини), якщо якість води з них відома і відповідає санітарним
нормам. Якщо ж споживачі не
мали змоги забезпечити себе

водою бутильованою або з інших джерел, то перед приготуванням їжі воду із цистерн слід
було попередньо відстояти або
профільтрувати і прокип’ятити,
що також створювало певні незручності.
Коли у Кропивницькому
виникла така проблема із водопостачанням, фахівці нагадували мешканцям про те, що
необхідно бути обачними, збираючись відвідати заклади громадського харчування. Зовсім
не зайве подумати над відповіддю на запитання, як кафе чи
ресторан в умовах відсутності
централізованого
водопостачання може продовжувати
свою діяльність? Тому чимала
кількість кафе у місті від безвиході на ці дні призупиняли свою
роботу.
У зв’язку із зупинкою магістрального водопроводу та
максимально швидким відновленням
водопостачання,
6-го липня вода подавалася у
форсованому режимі без скиду
та промивки мережі, внаслідок
чого було можливе відхилення
якості питної води від нормативних показників ДСанПіНу
2.2.4.-171-10 "Гігієнічні вимоги
до води питної, призначеної
для споживання людиною",
тому вона була знову ж таки
придатна лише для господарсько-побутових потреб. Воду
для пиття та приготування

їжі можливо використовувати
лише після проходження додаткової доочистки та довготривалого кип’ятіння. Повністю
відновлення якості питної води
відбулося 8-го липня.
Цього ж дня поліція затримала чоловіка, який зрізав металеві балки з електроопори.
Злодієм виявився раніше судимий за крадіжки і пограбування
26-річний житель села Павлівка. За попередньою інформацією, чоловік за допомогою
зварювального апарату демонтував метал, вантажив його до
салону автомобіля, а потім вивозив за межі області й продавав. 7-го липня чоловікові було
оголошено про підозру. За скоєне зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення
волі на строк до 3 років.
"Повідомлення в поліцію
про падіння електроопори в
селі Павлівка Світловодського району надійшло 1 липня.
Внаслідок аварії без світла
залишилися жителі Світловодського району, а через зупинку
водогону жителі чотирьох великих міст — без водопостачання. На пошуки крадіїв металу були негайно направлені
працівники
Світловодського
відділу поліції. В результаті декількох днів напруженої роботи
правоохоронцям вдалося встановити особу громадянина,
причетного до скоєння даного

кримінального правопорушення. Ним виявився місцевий
житель. Зловмисник у пошуках
легкого заробітку наважився
розбирати металеві конструкції, для чого взяв в оренду у
знайомих зварювальний апарат. На місце події виїжджав
уночі, здебільшого вибирав
об'єкти, що перебували на певній відстані від населених пунктів. Зараз відомо, що в такий
спосіб чоловік протягом місяця демонтував з електроопор
близько 700 кілограмів металевих куточків. Під час санкціонованих обшуків частину речових
доказів вилучено", — розповів
начальник
Світловодського
відділу поліції Андрій Гулий. За
даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст.
194-1 Кримінального кодексу
України "Умисне пошкодження
об'єктів електропостачання".
За ці дії законом передбачено
покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років або
позбавлення волі на той самий
строк.
Як бачимо, наше місто не
достатньо пристосоване до
надзвичайних ситуацій, тому
над цим питанням потрібно
ретельно працювати, адже невідомо, коли і що саме може
статися. Від надзвичайних ситуацій ніхто не застрахований.
Оксана Мицикова

МЕДИКИ КРОПИВНИЦЬКОГО ПРАЦЮЮТЬ
МАЙЖЕ НА ГОЛОМУ ЕНТУЗІАЗМІ
ки закладів охорони здоров’я м.
Кропивницького недоотримали
40 % необхідних коштів. Станом
на 1 липня поточна заборгованість вже складає 17 млн. грн.,
а до кінця року ця сума зросте
до 54 млн грн. Від імені працівників сфери охорони здоров’я
Кропивницького Л. Козлова
звернулася до міського голови
та депутатів міської ради з проханням втрутитися у ситуацію,
що склалася, ліквідувати поточну заборгованість та розглянути
питання про додаткове фінансування лікувальних закладів.
На це міський голова А. Райкович відповів, що медична
галузь фінансується із державного бюджету, а фінансування
заробітної платні працівникам
сфери охорони здоров’я не відповідає можливостям міського
бюджету.

17 мільйонів гривень –
така сума заборгованості з
виплати заробітної плати
працівникам сфери охорони
здоров’я в Кропивницькому.
Про це під час свого виступу
на сесії міської ради повідомила голова обласної організації
профспілки охорони здоров’я
Лариса Козлова. Вона також зауважила, що рівень заробітної
платні в сфері охорони здоров’я
є найнижчим серед інших галузей. Після зростання мінімальної заробітної плати до 3200
грн. санітарка, медична сестра
та лікар-терапевт другої категорії отримують однаково. Починаючи з квітня, у лікувальних
закладах міста заробітна платня виплачується лише частково, адже державної субвенції не
вистачає. За червень працівни-

Голова фракції ВО «Батьківщина» в міській раді Олександр
Цертій наголосив: «Сфера охорони здоров’я – базова і ключова галузь. А тому її фінансування ми зобов’язані забезпечити
в числі перших. Управлінню фінансів потрібно опрацювати це
питання, проаналізувати, про які
суми йдеться, вишукати їх і закласти під час коригування міського бюджету вже на наступній
сесії. Тоді депутати зможуть
прийняти виважене рішення,
яке б дало змогу захистити цю
галузь і її працівників».
Сподіваємось, що до цього
часу управління фінансів оперативно відреагує, а міський голова та депутати усіх фракцій дійдуть згоди в такому важливому
питанні. Адже саме від роботи
медиків залежить наше життя.
Ольга Швиденко

МІСЬКИЙ ГОЛОВА СКАРЖИТЬСЯ НА
КРАДІЖКИ У ШКОЛАХ ТА НА СТИХІЙНУ ТОРГІВЛЮ
На апаратній нараді
міський голова вказав
на недоліки в роботі патрульної поліції. Не виділяти, як слід.
"У нашому місті комп'ютери покрали зі шкіл, і
жодного злодія ми не впіймали «за руку». Кількість
штату поліції не зменшилася, тому пора навести
лад в цьому питанні. Невже за кожен вазон потрібно писати доповідну

міністру за бездіяльність
поліції?", — зазначив Андрій Райкович.
Стихійна торгівля в центрі нашого міста також не
припиняється. Станом на
сьогодні, у літню спеку
продовжують
продавати
молочну та іншу продукцію, яка повинна зберігатися при певній температурі. "Вчора я спеціально
пройшовся рядами. Поблизу ринку контролюва-

ти це питання немає кому.
Заходжу в середину ринку,
а всі прилавки порожні. Ця
проблема стосується не
лише патрульної поліції, а
й управління торгівлі. Ви
бачите, що спалахи отруєнь проявляються. А тим
паче зараз, коли немає
достатньої кількості води.
Потрібно встановити жорсткий контроль!", — додав
міський голова.
Скільки вже не намага-

лися викорінити стихійні
ринки в місті, проте це питання все одно залишається відкритим та не вирішеним. Застерігаємо містян,
особливо у таку спеку, не
купувати продукцію зі стихійних ринків, яка не має
права там знаходитись.
Постає питання: чи всі
школи мають нічних охоронців або підключені до
служби охорони (бо на
це не передбачені кошти

в бюджеті)? А для того,
щоби впоратися зі стихійною торгівлею, необхідні
щоденні рейди, а не вибіркові, «для галочки», пане
міський голова. Тобто, треба перебувати в місті і ним
керувати, а не приїжджати
та гасити кризи із криками
"караул!", щоб міська рада
виділила кошти. Робота в
місті повинна бути системною та запланованою.
Наш кор.
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Початок на 1 стор.
Та до сесійної зали понад годину охорона їх просто не впускала. Натомість до них вийшов
заступник міського голови Кропивницького Олександр Мосін і запропонував обговорити їх питання в
окремому порядку.
На захист громади став голова фракції ВО «Батьківщина»
Олександр Цертій, який звернувся
до міського голови з проханням
надати можливість людям виступити перед депутатами і просив
А. Райковича розібратися з ситуацією, чому обмежуються права
громадян, і на якій підставі їм відмовляють в реєстрації та в участі у
сесійному засіданні.
Після цього представниця
територіальної громади таки
звернулася до міського голови із
наболілим і попросила взяти на
контроль питання про заборону
встановлення автономного опалення у квартирах багатоповерхових будинків. Прокоментував
ситуацію профільний заступник

міського голови Олександр Мосін.
Він зазначив, що отримати дозвіл
на встановлення автономного опалення можливо лише тоді, коли на
стояку залишиться лише 1-2 квартири. Наразі у Кропивницькому таких квартир 240.
А що робити іншим власникам
квартир, які хочуть відключитися
від централізованого опалення
(ЦО) та гарячого водопостачання?
Багато родин вже роками стоять у
черзі на відключення ЦО і хочуть
вирішити цю проблему вже зараз,
до початку нового опалювального
сезону. Від цього залежить як комфорт проживання мешканців, так і
рівень витрат із сімейного бюджету на сплату рахунків за спожите
тепло.
Адже ні для кого не секрет, що
ті, кому пощастило встановити
автономки, сплачують удвічі, а то
й втричі менше, ні ж, ті, чиє тепло
у домівках залежить від ЦО. При
цьому економлять не лише власники квартир, а й держава в цілому.

ДО КРОПИВНИЦЬКОГО
ЗАВЕЗЛИ 30 ТОНН
КИЇВСЬКОГО СМІТТЯ
3 липня під час наради з
керівниками підприємств
житлово-комуна льного
господарства
особливу
увагу приділили
стану
сміттєзвалища міста.
Адже минулого місяця неподалік від Кропивницького місцеві жителі побачили, як сміття
зі Львова планували скинути
на території Кіровоградщини.
Проте на той момент працівники правоохоронних органів
завадили це зробити.
Під час наради депутат обласної ради Валерій Музичук запропонував начальнику
управління ЖКГ Віктору Кухаренку офіційно запрошувати
поліцію на нараду з керівниками підприємств ЖКГ, аби
разом вирішувати проблеми
міста. Опісля цього депутат
наголосив на тому, що сміттєзвалище нашого міста не безмежне: "До нас завезли близько 30 тонн київського сміття.
Наше сміттєзвалище теж, як
то кажуть, не гумове. До нас
вивозять сміття також із су-

сідніх районів. Краще було б
використовувати полігон для
міського сміття, а не для відходів із прилеглих районів.
Таким чином, у нас скоро
з'явиться і львівське сміття".
Як бачимо, не лише львівське сміття немає куди вивозити, а й київське. Проблема
побутового сміття буде існувати до того часу, допоки
наші можновладці не зрозуміють, що вирішення цієї проблеми — це повна переробка
сміття. Передовсім, це зменшення сміттєвих полігонів, де
скидають саме сміття. В наш
час потрібно переймати європейський досвід і переробляти
харчові відходи на біопаливо,
а вторинну сировину перетворювати, наприклад, дерево
в дерево, пластик у пластик і
т.д.
У міській раді Кропивницького це питання пообіцяли взяти
на контроль та брати подальшу участь в обговоренні цієї
проблеми.
Оксана Мицикова

Голова фракції ВО "Батьківщина" Олександр Цертій на сесії
зазначив: «Ситуація з ЦО в нашому місті є вкрай незадовільною.
Теплогенеруючі
підприємства
переживають не найкращі часи.
Інженерні мережі (теплотраси)
знаходяться в аварійному стані.
Внаслідок цього мешканці багатоповерхівок міста отримують теплові послуги дуже низької якості, а
рахунки сплачують просто захмар-

ні. Міська влада
нічого не робить, щоб змінити цю ситуацію,
з а б о р о н я юч и
при цьому мешканцям вирішити дану проблему самостійно,
встановивши в
квартирах автономне опалення.
Верховна
Рада України в
першому читанні прийняла новий закон про житлово-комунальні послуги. Відповідно до якого
вводиться пряме право власника
квартири в багатоповерховому будинку відключитись від ЦО за умови, що в цьому будинку відключено не менше 50% квартир. У разі
прийняття закону у другому читанні, ми повинні володіти повною
інформацією по місту і по кожному
будинку про те, скільки квартир
вже відключені від ЦО, щоб знову

не було безпідставних відмов для
людей, які звернуться за отриманням дозволу. Також прошу надати
інформацію, скільки дозволів на
відключення від ЦО було видано у
2016 -2017 роках».
Проте депутати провладної
більшості не підтримали депутатський запит О. Цертія і такої,
на перший погляд, простої та відкритої інформації депутатові не
надали. Таким чином, нинішня
депутатська більшість, очолювана
міським головою, вчергове продемонструвала свій тотальний
контроль над усім, що відбувається у міській раді і небажання працювати відкрито і прозоро в інтересах громади міста.
Отож, найближчим часом кропивничанам, які не встигли раніше
встановити автономки, про тепло
в квартирах за розумну оплату
лишається лише мріяти. А депутатам, які хочуть отримати повну
інформацію про те, що відбувається в місті, лише здогадуватись та
сподіватись… Ольга Швиденко

ЧИ ПРИПИНИТЬСЯ ЗДИРНИЦТВО
КОШТІВ ІЗ БАТЬКІВ ДО
ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ?
3 липня Андрій Райкович під
час апаратної наради наголосив на тому, щоб із батьків
не збирали додаткові кошти
на ремонт школи.
Із початком літніх канікул у
всіх навчальних закладах Кропивницького тривають ремонтні
роботи. "Ми виділили достатньо
фінансового ресурсу для ремонту навчальних закладів. Візміть
під особистий контроль це питання! У мене з'явилась інформація щодо збору коштів у школі
№ 11. Ми туди виділили достатнє фінансування", — звернувся
міський голова до начальника
міського управління освіти Лариси Костенко.
Батьки скаржаться на те, що
вони повинні з власної кишені
здавати кошти на ремонтні роботи школи. Хоча очільник міста і надав доручення проконтролювати це питання, проте літні
канікули тривають уже місяць, а
кошти з батьків зібрали раніше.
І є великі сумніви, що після вищезазначеного зауваження від
Андрія Райковича ці кошти по-

вернуть тим, хто їх здавав.
Уже 7-го липня стало відомо, що управління освіти міської ради Кропивницького готує
розпорядження про заборону
збору благодійних внесків у закладах освіти. "Ми готуємо розпорядження про заборону збору
коштів в закладах освіти. Воно
буде оприлюднене 31-го серпня", — повідомила начальник
управління Лариса Костенко.
Слід зазначити, що міський
голова Кропивницького назвав
збір коштів з батьків учнів та вихованців садочків на ремонтні

роботи в закладах освіти неприпустимим явищем. "Ми передбачили у міському бюджеті достатнє фінансування ремонтів у
школах", — зауважив очільник
міста. "Особливо неприпустимо
брати кошти на ремонт чи на
закупівлю парт із батьків першокласників!", — наголосив Андрій
Райкович.
Як бачимо, питання про здирництво коштів із батьків стосується лише ремонтних робіт, а,
до прикладу, про закупівлю гігієнічних засобів наразі замовчують.
Оксана Мицикова

ЧИСТО ТАМ, ДЕ НЕ КРОПИВНИЧАНИ СКАРЖАТЬСЯ НА
ДОРОГИ, ЛАВКИ ТА ЛЮКИ У МІСТІ
СМІТЯТЬ...

3 липня під час наради з
керівниками підприємств
житлово-комунального
господарства
обговорили питання очищення
ріки Інгул у центральній
частині міста. У зв'язку
з тим, що незабаром у
Кропивницькому
будуть
святкувати День міста,
начальник управління ЖКГ
Віктор Кухаренко наголосив на тому, що необхідно
очистити ріку від сміття: "Потрібно вилучити
з річки пляшки та сміття.
Незабаром
заплановано
спуск води у центральній
частині міста на річці Інгул, тому якраз необхідно
запланувати роботи з розчистки води".
Як влучно стверджує народна приказка: "Чисто не там,
де прибирають, а там де не

смітять". У зв'язку з тим, що
на набережній нашого міста
чимала кількість відпочивальників, ми повсякчас можемо
спостерігати, що містяни, незважаючи на наявність урн,
викидають сміття просто до
річки Інгул. Окрім того, досить часто хулігани взагалі
викидають самі ж урни в річку.
Схоже, що патрульна поліція
не встигає повноцінно справлятися з цією проблемою. До
того ж, рано-вранці, коли містяни їдуть на роботу, спостерігають купи сміття біля урн на
набережній. Це свідчить про
те, що це сміття прибирають
невчасно, і вітер розносить
його далі по місту.
Тож начальник управління
ЖКГ надав доручення готуватися до роботи з очистки
річки.
Оксана Мицикова

3 липня міський голова надав доручення комунальним
службам, які роботи слід виконувати першочергово.
За словами міського голови,
він об'їздив місто, щоб перевірити дорожні об'єкти, де уже
проводились ремонтні роботи
асфальтованого покриття, та
де такий ремонт заплановано.
Андрій Райкович наголосив, що
«не випустить нові автобуси»,
якщо дорожнє покриття, по яко-

му буде їздити
новий транспорт,
не буде повністю
відремонтоване.
Тому, якщо ми не
побачимо нових
довгоочікуваних
автобусів,
то
причина буде в
якості доріг у нашому місті.
"У місті є провалені
люки,
розбиті кришки. Хіба не можна
замовити люк і закрити каналізаційний колодязь? Зарплату
отримали пристойну всі, тому
працюйте. Я буду контролювати
це питання і їздити не по центру міста, а по прибудинкових
територіях. Виведіть двірників,
дайте їм коси і покосіть бур'ян.
А то вихваляємося, що у нас все
красиво, але це ж зовсім не так.
Треба привести до ладу каналі-

заційні та колодязні люки. Якщо
потрібно, то замінити їх", — наголосив очільник міста.
Слід зазначити, що містяни
звертаються зі скаргами, що у
людних місцях не встановлені
лавки для відпочинку. У зв'язку з
цим Андрій Райкович зауважив:
"Сьогодні поставимо лавочку, а
вночі її вже не буде, вона буде
у когось на дачі стояти. Якщо
треба, то давайте будемо ставити блоки залізобетонні і на них
встановлювати лавки".
Але це ж не означає, що лавки
у місті не потрібно встановлювати взагалі. Якщо вже існує така
проблема, то доречніше було б
посилити контроль патрульної
поліції. Також міський голова
дав доручення проконтролювати стан лавок та наявність урн
для сміття на зупинках громадського транспорту.
Наш кор.
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ЧИМ ЗАСЛУЖИВ АНДРІЙ РАЙКОВИЧ
ОРДЕН ЯРОСЛАВА МУДРОГО?

10 липня депутати
фракції
ВО
"Свобода"
Сергій Капітонов та Сергій Чабаненко відвідали
Всеукраїнське об'єднання
ветеранів, аби коротко
розповісти про ситуацію,
яка склалася в міській
раді.
"Хто такий депутат? Депутат — це представник
громади. Те, що доручають
містяни, те депутат і повинен виконувати. Тому я із
задоволенням
вислухаю
ваші зауваження і скоригую
свою роботу в потрібному
напрямку", — розпочав депутат міської ради та голова
фракції ВО "Свобода" Сергій Капітонов. Під час свого
виступу Сергій Капітонов
озвучив присутнім те, що
відбувається наразі у міській
раді. Слід зазначити, що на
сьогодні міська рада не має
стійкої більшості.
Нагадуємо, що депутати
демократичних сил бойкотували засідання сесії міської
ради і робили це, акцентуючи увагу на тому, що мають
27 тисяч підписів містян під

тими вимогами, які озвучують найбільш наболілі проблеми самих кропивничан.
До
депутатів-свободівців
надійшло дуже багато скарг
та пропозицій, серед яких
"гарячу" дискусію викликали питання вартості проїзду
в громадському транспорті,
тарифів на житлово-комунальні послуги, розподіл коштів на округи та інші.
Спілкуючись із громадою,

депутат Сергій Капітонов
розповів, наскільки вибірково розподіляють кошти на
округи, адже почув від містян чимало скарг про те, що
на одному окрузі робиться
все, а на іншому майже нічого. Значна кількість скарг
від присутніх була і щодо
підвищення ціни на проїзд
у маршрутному таксі. Зауважимо, ще з лютого цього року збільшили вартість

ЩО КАЖУТЬ КРОПИВНИЧАНИ ПРО
СТАН ТРОТУАРІВ У МІСТІ

10
липня
журналіст
"Трибуни" мав змогу поспілкуватись із членами
Всеукраїнського об'єднання
ветеранів та вислухати
їхню думку щодо благоустрою міста.
Чимало запитань від присутніх стосувалися саме ремонту тротуарів у місті. "В
мене є купа претензій до стану наших тротуарів. Ремонти
доріг зараз роблять, так званий "клаптиковий" ремонт, а
тротуари навіть не чіпають. Я
написала заяву із проханням
засипати та заасфальтувати
ями, що на зупинках по вулиці
Васнецова біля Полтавської.
Через годину дивлюсь, а там
старим асфальтом засипали
ці ями як-небудь. Похабно зробили. Це щоб люди ноги ламали? Зате на дорогах роблять
гарний ремонт, щоб машинам
легше їздити було. Звісно, бо
там же треба керівництву проїхати. Скрізь розбиті тротуари.
Що це таке? Хіба це турбота
про людей?", — обурено наголосила жителька Полтавської
Валентина Розмай.
Пролунали скарги і стосовно бордюрів. За слова-
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ми присутніх, по вулиці Юрія
Коваленка (раніше Маршала
Конєва) позривали бордюри,
які були майже зовсім новими.
Звісно ж, люди не розуміють,
навіщо зривати нові бордюри,
коли кошти можна витратити
на новий тротуар або хоча б
на ремонт старих.
"На зупинках по вулиці Васнецова я жодного разу не бачила, щоб двірник там замітав.
Зараз там дуже брудно. Це ж
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за двірниками має бути закріплена територія, але схоже,
що ні", — додала одна із присутніх. Також нарікання були
почуті на бруд і біля Головпоштамту, що знаходиться в центрі міста. Передусім кропивничани просили звернути велику
увагу саме на тротуари міста,
адже дуже тяжко ходити, особливо у вечірній час, коли
освітлення вже погане.
Оксана Мицикова
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проїзду в маршрутках із 3,50
до 4,50 грн. Хоча міська
рада це рішення скасувала,
проте міський голова та його
команда не зробили жодних
кроків, щоби містяни сплачували за проїзд за старою
ціною — 3,50 грн.
Наступне питання, яке
цікавило громаду не менше
— це збільшення вдвічі тарифів на квартплату. За словами присутніх, ціни зросли,
а послуги не покращились.
Чимало питань було до депутатів із приводу нагородження
міського
голови
Андрія Райковича орденом
Ярослава Мудрого. Громада не розуміє, чим очільник
міста заслужив на таку відзнаку. "Людина повинна була
себе так проявити, щоб усі
знали, чим саме вона заслужила цей орден. Якщо когось нагороджують орденом
Ярослава Мудрого, то кожен
із нас повинен знати, за що
саме вручили цю відзнаку.
І міський голова в даному
випадку не виняток. Не депутати міської ради нагороджували Андрія Райковича,

тому на це запитання я не
можу дати відповідь", — зазначив Сергій Капітонов.
Не менше питань від громади пролунало і про досі
не
перейменовану
Кіровоградську міську раду на
Кропивницьку міську раду.
"Питання дуже просте. Чому
не перейменовано? — Тому
що не голосують. У нас немає голосів. Це питання вже
не раз порушувалося. Але
за перейменування міської
ради не голосують депутати
фракції БПП "Солідарність",
"Опоблок" та інші разом із
міським головою. Вони вважають, що повинен бути
Єлисаветград. Депутати ВО
"Свобода" за це питання
голосували. Але щоб почути відповідь на це питання, його потрібно поставити
тим, хто не хоче голосувати
за перейменування", — відповів голова фракції ВО
"Свобода".
Депутати ВО "Свобода"
чітко дали зрозуміти, що виборів не бояться і готові йти
на вибори хоч сьогодні.
Оксана Мицикова

У ЦЕНТРІ ВСТАНОВИЛИ
10 ПЛАСТИКОВИХ
ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ

Станом на 6 липня у Кропивницькому по вулиці Шевченка дорожники завершили
роботи з нанесення пластикової розмітки на пішохідних
переходах.
Як повідомили у відділі будівництва і благоустрою головного
управління ЖКГ, всього на одній із центральних вулиць міста
нанесено 10 пластикових пішохідних переходів, три з яких розташовані в зоні дії світлофорних
об’єктів.
"Пластикова розмітка наносилася в нічний час, коли
дороги були вільними від руху
транспорту", — доповіла головний спеціаліст відділу Тетяна
Криворучко. — "Під час нанесення такої розмітки дуже важливо
дотримуватись температурного
режиму: температура не може
бути нижчою, ніж 20 градусів.
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Також треба зазначити, що однією з особливостей пластикової
розмітки є наявність у структурі
матеріалу скляних мікрокульок,
завдяки яким забезпечується
максимальний світлоповертальний ефект".
Наступною, на якій планується нанести пластикову розмітку,
буде вулиця Пушкіна. Якщо вулиця Шевченка обладнана лише
пластиковими переходами, то
на вулиці Пушкіна, крім восьми
пішохідних переходів, буде також нанесено пластикову осьову
лінію. Роботи із облаштування
розмітки на цій вулиці вже розпочалися. Надалі своєї черги
чекають вулиці Андрія Матвієнка
(Башкирська) та Михайлівська.
На останній розмітку будуть наносити після завершення поточного ремонту асфальтового покриття.
Оксана Мицикова
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