Той, хто думає, що може обійтися без інших, дуже помиляється. Але той,
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хто думає, що інші не можуть обійтися без нього, помиляються ще більше.
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ВО « С в о б о д а » :
З А П РО Ш УЄМО
НА МАР Ш С Л АВИ
ГЕРО Ї В У КИЄВІ !

Брати і сестри українці!
Дорогі
наші
землякикропивничани!
14 жовтня 2017 року в
місті Києві відбудеться
традиційний
всеукраїнський патріотичний захід
– велелюдний Марш Слави
Героїв, присвячений 75
річниці створення УПА.
Марш
УПА
був
започаткований
націоналістами ВО «Свобода» ще
в ті часи, коли всі нинішні
загальнонаціональні
гасла
сприймалися
вороже,
а українські Герої були
не визнані та оббріхані
совєцькою
пропагандою.
Сьогодні
ж
вояки
УПА
отримали належне визнання
в колі українців.
Цьогоріч
свободівці,
спільно з «Правим сектором»
та
«Національним
корпусом», поведуть тисячі
патріотів вулицями Києва,

щоб віддати шану борцям
за волю України та показати
чинній владі і світу, що
націоналістів не спинити на
шляху до втілення прагнень
української Нації.
Актив
Кропивницької
міської
організації
ВО
«Свобода»
та
обласного
осередку
ВГО
«Сокіл»
запрошують
всіх
охочих
мешканців Кропивницького
і
прилеглих
районів
долучитися
до
цього
незабутнього,
потужного
національного дійства!
Забронювати
місце
в
автобусі можна за тел.:
(095)3473446,(066)1951874
(Олена), або безпосередньо
в офісі партійної організації за
адресою: м. Кропивницький,
вул. Єгорова, 40, оф. 210.
Україна чекає на вашу
рішучість і абсолютну згуртованість!
ВО «Свобода»

tribuna.kr.ua@gmail.com

Чи витримає міський
бюджет ще й частину
державного тягаря?

350 мільйонів гривень
– саме стільки державних
зобов’язань
і
гарантій
можуть перекласти на
бюджет Кропивницького у
разі прийняття Верховною
Радою України бюджетних
законопроектів на 2018 рік.
За рахунок чого це
відбувається і чи можливо
цього
уникнути,
розповів
Олександр Цертій, голова
фракції ВО „Батьківщина” в
Кіровоградській міській раді:
«В середині вересня Кабінет
Міністрів України направив
на розгляд Верховної Ради
України
проекти
законів
«бюджетного
пакету»
на
2018 рік. Ми з колегами по
фракції в міській раді ретельно
вивчили
і
проаналізували
ці законопроекти і дійшли
висновку, що їх впровадження
ставить під загрозу економічний
розвиток Кропивницького і
неминуче призведе до колапсу
у соціальній та гуманітарній
сферах міста.
Зокрема,
на
місцевий
бюджет передаються видатки

з надання пільг окремим
категоріям
громадян
на
оплату житлово-комунальних
послуг.
За
приблизними
підрахунками,
додаткове
фінансове навантаження по
забезпеченню цих пільг для
бюджету м. Кропивницького
складе 85 млн. грн. При
цьому також пропонується
перекласти на місцеві бюджети
в 2018 році заборгованість
державного
бюджету
по
цих пільгах, що виникла в
попередні роки. Для міста
Кропивницького такі бюджетні
зобов’язання до кінця року
складуть орієнтовно 20 млн.
грн.
Подібна ситуація й з
освітніми субвенціями. Усі
витрати, пов’язані зі сплатою
комунальних послуг та оплатою
праці технічного персоналу
навчальних закладів знову
перекладаються на місцеві
бюджети. Досі залишилось
неврегульованим і питання
фінансування ПТУ.
Проектом
Держбюджету
на 2018 рік передбачено їх

утримання з бюджетів міст
обласного значення, навіть
без передачі відповідного
майна
у
комунальну
власність.
Загалом,
фінансове навантаження, що
перекладається на бюджет м.
Кропивницького у сфері освіти
в 2018 році складе близько 190
млн. грн.
Сплату комунальних послуг
та
енергоносіїв
медичних
закладів теж хочуть передати
на фінансування з місцевих
бюджетів. За найскромнішими
підрахунками — це додаткових
26
млн.
грн.
Зауважу,
що на сьогоднішній день
залишається незабезпеченою
медичною
субвенцією
з
державного бюджету потреба
з виплати заробітної плати
працівникам
медичних
закладів міста Кропивницького
в сумі 44,2 млн. грн. Також на
30% пропонують збільшити
й реверсну дотацію, а це
означає додаткове вилучення
з бюджету Кропивницького ще
22 млн. грн.
Продовження на 3 стор.

Депутат міської ради висловив своє бачення щодо МАФів у Кропивницькому

20 вересня на "земельній"
комісії один із її членів
висловив
своє
бачення
стосовно розміщення МАФів
у Кропивницькому.
Під час розгляду одного
з питань порядку денного, а
саме «Про надання Усанову
Д.С. дозволу на розроблення

технічної
документації
із
землеустрою
по
вул.
Добровольського 15-а» (для
розміщення
торгівельного
павільйону) 2 члени комісії
утрималися
від
прийняття
даного проекту рішення.
Депутат
міської
ради
Кропивницького від фракції ВО

"Свобода" прокоментував своє
рішення ("УТРИМАВСЯ") таким
чином: "Я не знаю, хто надавав
такі дозволи, щоби встановити
торгівельні павільйони там, де
вони створюють небезпеку
руху та незручність для
містян. Зараз там загородили
все, і коли машина виїжджає,

то не видно навіть, де
проходять люди. У нас зараз
МАФи встановлюють то на
тротуарах, то на газонах,
то на проїжджій частині, а
то й взагалі на комунікаціях.
Таке
нахабне
порушення
законодавства продовжується
і в цьому складі міської ради".

Йдеться не лише конкретно
про цей випадок, у якому
було прохання надати дозвіл
на
розроблення
технічної
документації, а про ситуацію
в цілому з торгівельними
павільйонами у Кропивницькому
та про те, як і де їх встановлюють.
Оксана Мицикова
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лікарів будуть
звільняти за фіктивні
лікарняні
25 вересня на апаратній нараді
Андрій Райкович висловив своє
невдоволення стосовно роботи
лікарів у Кропивницькому.
До дня міста у Кропивницькому
відкрили 4 важливі медичні заклади
із новою апаратурою. "У цих закладах
має бути і відповідний рівень надання
послуг. Проводьте роз'яснювальну
роботу. Вкладені мільйони гривень у
значне поліпшення, а я поки що не
відчуваю, що лікарі це розуміють. Я
зобов'язаний будувати, а лікарі самі
по собі? Ми ніби по різні сторони
барикад", — звернувся до присутніх
Андрій Райкович.

Міський голова зазначив: якщо є
зловживання й вимагання хабарів,
то потрібно звертатися із конкретною
вказівкою, а не плітками. "Я вже не
вперше бачу фіктивні лікарняні. Це
договорняки. Якщо таке є, то не
місце лікарю на роботі", — додав
міський голова Кропивницького.
Якщо
така
ситуація
буде
продовжуватися, Андрій Райкович
наголошує на тому, що лікарі можуть
познімати свої білі халати і піти
працювати в народно-господарський
комплекс.
Оксана Мицикова

на "земельну" комісію
подають документи
із підробленими
підписами

27
вересня
відбулося
чергове
засідання
постійної
комісії Кіровоградської міської
ради з питань архітектури,
будівництва, реклами, регулювання
земельних
відносин
та
охорони
навколишнього
природного середовища.
Кворум для проведення даного
засідання був.
Під час обговорення члени
комісії зупинилися на 9-му питанні,
яке
стосувалося
передачі
у
власність громадянам земельних

ділянок у садових товариствах.
Коли члени комісії почали
детально
вивчати
надані
їм
документи
від
заявників,
то
з'ясувалося, що у цих документах
підроблені
підписи,
це
дуже
обурило присутніх.
Внаслідок цього, всі питання, які
стосувалися садових товариств,
було
вирішено
перенести
на
наступне засідання "земельної"
комісії.
Оксана Мицикова

У Кропивницькому МАФи
встановлюють на проїжджій частині

Редакція"Трибуни"
продовжує
розслідування
щодо надання земельних
ділянок
для
здійснення
комерційної діяльності у
Кропивницькому.
На
попередньому
засіданні сесії міської ради
Кропивницького, яке відбулось
04 вересня, одним із прийнятих
проектів рішень був проект
№1152, відповідно до якого було
прохання надати в користування
земельну ділянку, право оренди
на яку набувається на аукціоні.
У
затвердженому
проекті
рішення йдеться про надання
дозволу
на
розроблення
проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки
в оренду строком на 10
років по вулиці Пашутінській
(навпроти супермаркету "АТБ")
орієнтовною площею 0,03 га.
Цільовим призначенням даної
земельної ділянки є будівництво
та
обслуговування
об'єктів
торгівлі. Цей проект рішення
підтримали 25 депутатів.

У Кропивницькому простір
у
громадських
місцях
і
так
уже
перенасичений
тимчасовими
спорудами,
а
дозволи на земельні ділянки
під
комерційну
діяльність
продовжують надавати. Вільних
та загальнодоступних територій
у місті стає все менше.
Кореспондент "Трибуни"
вирішив довідатися, що ж це
за земельна ділянка розміром
300м2, на яку депутати надали
дозвіл. З'ясувалося, що наразі
на цьому місці розташовані
торгівельні
павільйони,
які
стоять на проїжджій частині
незаконно вже декілька років.
Відомо, що раніше на цьому місці
була парковка під автомобілі
для
покупців
центрального
ринку, що було дуже зручно.
Зі слів працівників патрульної
поліції відомо, що розташування
даних МАФів навпроти «АТБ»
ускладнює роз'їзд автомобілів,
особливо в зимовий період,
адже місця залишається дуже
мало, оскільки чималу частину

дороги займають торгівельні
павільйони.
Зараз
ці
торгівельні
павільйони,
відповідно
до
проекту
рішення,
вирішили
узаконити. Проте слід зазначити,
що покупці, які виходять із
цих, як з'ясувалося, незаконно
встановлених МАФів, одразу

опиняються на проїжджій частині,
що становить небезпеку. Якщо
ж людина випадково потрапить
під колеса автівки, чи візьме
на себе відповідальність за це
міський голова Кропивницького
Андрій Райкович? Виходячи
із даного проекту рішення,
земельну
ділянку,
площею

300 кв.м, депутати міської
ради
Кропивницького
та
міський
голова
Андрій
Райкович передали в законне
користування для комерційної
діяльності.
Якщо одні МАФи у місті
демонтують,
то
ті,
про
які йде мова, навіть і не
збиралися прибирати, хоча їх
розташування на проїжджій
частині вже протягом кількох
років
суперечить
правилам
містобудування
та,
взагалі,
здоровому глузду.
Виходить, що у Кропивницькому МАФи встановлюють
де завгодно: то на газонах, то на
проїжджій частині, що буде далі?
Замість того щоб ремонтувати в
місті дороги, вирішують питання,
де
поставити
торгівельні
павільйони. Спадає на думку,
що деякі особи, яким надають
дозвіл на подібне узаконення
землі, мають "зелене світло"
від міського голови Андрія
Райковича.
Оксана Мицикова

Сергій Капітонов: Нинішня влада дерибанить
землі більше, ніж колись – « регіонали »
20 вересня 2017 року
відбулося
розширене
засідання
постійної
комісії
міської
ради
Кропивницького з питань
архітектури,
будівництва,
реклами,
регулювання
земельних
відносин
та
охорони
навколишнього
природного середовища, на
яке були запрошені голови
депутатських
фракцій,
представники апарату ради
та громадськість. Такий
формат
запропонував
міський голова А. Райкович
з метою «зібрати голоси»
для ухвали тих земельних
питань,
які
депутати
відмовилися підтримувати 4
вересня, в ході попереднього
засідання 9-ї сесії.
Голова
фракції
ВО
«Свобода» в міськраді Кропивницького
Сергій
Капітонов
жорстко розкритикував подібну
спробу
маніпуляції
думкою
громадськості
та
депутатів.
Зокрема, в ході засідання
«земельної
комісії»
він
неодноразово звертав увагу на

абсурдність
безконтрольного
розміщення об'єктів для торгівлі
та інших бізнесових споруд в
межах територій, відведених
під тротуари, газони, засоби
комунікації, пішохідні переходи
тощо. «Ми вже скоро й біля
міської ради поставимо МАФи та
розливайки!»,— обурився Сергій
Капітонов
після
пояснення
позиції фракції ВО «Свобода»

щодо свавілля у питаннях
надання земельних ділянок у
Кропивницькому.
Зокрема, свободівець висловив припущення, що подібне
може відбуватися лише за
підтримки міського голови та
підконтрольної йому частини
депутатського корпусу. Адже,
хоч на порядок денний засідання
сьогоднішньої
комісії
були

винесені 18 «земельних» питань,
саме за ініціативи міського
голови А. Райковича голова
комісії О. Шамардін спробував
повторно обговорити питання,
вже розглянуті депутатами в
сесійній залі. Варто зазначити,
що сесія так і не була закрита.
Очевидно,
це
підтверджує
важливість для міського голови
таки «протягти» проекти рішень,
які потребують доопрацювання,
ретельного дослідження ситуації
або й негайного втручання
відповідних органів.
«Так звана «депутатська
більшість», до складу якої,
до речі, належить і голова
«земельної» комісії Олександр
Шамардін, ухвалює рішення
майже ошуканськими методами:
«переголосуваннями»,
поверненням
до
розгляду
того
чи іншого проекту рішення,
вмовляннями тощо. Сьогодні
маємо ще один цікавий спосіб
«протягування» бажаних рішень – повернення на розгляд
комісії земельних питань, при
чому із запрошенням всіх голів
фракцій у міськраді. Такого

не було навіть тоді, як голова
земельної комісії пан Шамардін
був у складі партії регіонів, що
мала більшість у депутатському
корпусі. Навіть тоді такого
нахабного дерибану земель не
було!», — коментує ситуацію з
виділенням земельних ділянок та
розміщенням торгових кіосків в
неналежних місцях свободівець
Сергій Капітонов.
Завдяки
чіткій
позиції
окремих членів комісії чергова
шахрайська спроба виділити
землі людям чи підприємствам,
які не мають на це законних і
беззаперечних підстав, цього
разу була попереджена. Сергій
Капітонов
наголошує,
що
«Свобода» і надалі триматиме
земельні питання на контролі
та намагатиметься зупинити
дерибан землі у Кропивницькому.
Свободівці переконані: спільно
з іншими депутатами, які
поділяють принципову позицію
націоналістів, змусити окремих
депутатів та посадових осіб діяти
в рамках законів абсолютно
реально.
Сергій Чабаненко
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Чи витримає міський бюджет ще й
частину державного тягаря?
Початок на 1 стор.
Як
бачимо,
свої
фінансові
зобов’язання
перед
громадянами
держава планує частково
перекласти
на
органи
місцевого
самоврядування
без належного фінансового
покриття
цих
витрат,
а
це
є
неприпустимим.
Місцеве
самоврядування
має передусім вирішувати
питання місцевого, а не
державного значення, і не
повинно нести фінансовий
тягар
покриття
гарантій,
наданих державою. Бюджет
Кропивницького не витримає
такого навантаження!
Тому
ми
підготували

колективне
звернення
депутатів міської ради від
фракції ВО «Батьківщина»
до Кабінету Міністрів України
та Верховної Ради України з
проханням
доопрацювати,
виключити або внести правки
у вищезазначені бюджетні
ініціативи на 2018 рік і
сподіваємося, що до нашого
звернення приєднаються й
інші депутати міської ради,
щоб спільно вплинути на
ситуацію».
Дійсно, ситуація складна
і
досить
несправедлива
стосовно місцевих платників
податків. Їхні гроші держава
(а не міська рада!) планує
спрямувати не на ремонт

розбитих у рідному місті доріг,
не на покращення якості життя
кропивничан, а на латання
дірок у державному бюджеті.
Цікаво, на думку урядовців,
де місцевий бюджет повинен
взяти ці кошти? Зменшити
фінансування міського господарства, шкіл,
чи, може,
садочків?
Дуже хочеться вірити,
що там, «на горі», таки
прислухаються до зауважень
місцевих
депутатів
і
врахують їхні пропозиції під
час ухвалення бюджету на
2018 рік. Адже при дохідній
частині міського бюджету
Кропивницького в 2 млрд грн,
додатковий тягар в 350 млн –
це непосильна ноша.
Ольга Швиденко

У Кропивницькому міська влада продовжує
порушувати закон про декомунізацію

від радянського минулого та
його переосмислення. Однак,
незважаючи на цей закон, у
Кропивницькому міська влада
не поспішає позбавлятися
від символів комуністичного
режиму.
Нагадуємо, що в нашому
місті лише через 2 роки,
за вимогою Кропивницької
міської
організації
ВО
«Свобода», у приміщенні
міськради
Кропивницького
демонтували серп і молот,
які до останнього часу були
розміщені поруч із портретами
почесних громадян міста.
А наразі триває боротьба
за перейменування Кіровоградської міської ради у
Кропивницьку міську раду.
Оксана Мицикова

До
редакції
газети
"Трибуна"
звернувся
житель
Кропивницького
з проханням викорінити у
місті наслідки комунізму.
В обласному центрі на
площі
Дружби
народів
залишилась конструкція з
орденом Дружби народів, де
розміщений серп і молот.
Орден Дружби народів був
заснований ще 1972 року за
указом президії Верховної
Ради СРСР.
21 травня 2015 року в
Україні почав діяти закон про
декомунізацію. Таким чином,
розпочалася
масштабний
процес декомунізації, наслідком якої є очищення
публічного
простору
від
тоталітарної символіки, відхід

Що, де і коли потрібно зробити –
повинна вирішувати громада міста
«Робота депутата – це
виконання доручень громади»
— такою була тема круглого
столу,
організованого
21
вересня
лідером
фракції
ВО
«Батьківщина»
в
Кіровоградській міській раді
Олександром Цертієм.
До слова, про те, що громада
може
давати
доручення
депутатові, йдеться й у ст. 17 ЗУ
«Про статус депутатів місцевих
рад». Давати доручення, звісна
річ, може, та чи завжди народні
обранці їх виконують? Звісно,
що ні. Причин безліч – це й
бездіяльність чи байдужість
депутата,
і
відсутність
достатнього фінансування на
округ із місцевого бюджету,
і
незадовільна
робота
відповідних
виконавчих
органів, та, насамперед, це
відсутність на місцевому рівні
чітко прописаних механізмів
виконання цих доручень.
«Відсутність
чіткого
і
досконалого механізму впливу
мешканців
на
напрямки
освоєння коштів з міського
бюджету
та
недотримання
принципів
рівномірності
й

пропорційності при розподілі
цих коштів міською радою за
округами (мікрорайонами) міста
– це ті проблеми, які необхідно
терміново вирішувати. Тому
на засіданні круглого столу я
презентував на розсуд депутатів
та представників громади міста
розроблену мною «Програму
виконання доручень виборців
депутатами
Кіровоградської
міської ради VІI скликання на
2018-2020 роки». Згідно з цією
програмою, за кожним округом
закріплюється
фінансовий
ресурс
для
гарантованого
виконання доручень виборців
і проведення певних робіт
із
благоустрою,
утримання
житлового
фонду,
ремонту
та реконструкції інженерних
мереж,
освітлення,
доріг,
прибудинкових територій, тощо.
А далі вирішальну роль
відіграє сама громада: під час
зборів та зустрічей з депутатом
мешканці вирішують, на що
ці кошти необхідно витратити
першочергово.
Тобто
що,
де і коли потрібно зробити –
вирішує сама громада міста, а
не депутати чи виконавчі органи

міської ради. Протокол зборів
оприлюднюється на офіційному
сайті міської ради, а тому кожен
може побачити, виконання яких
робіт і в яких мікрорайонах буде
проведено найближчим часом.
Далі вся відповідальність
покладається
на
депутата:
він бере на себе обов’язок
організації і контролю за
виконанням доручень виборців, маючи для цього чіткі

механізми
та
гарантовані
фінансові ресурси в бюджеті, а
також функції контролю якості
і термінів виконання робіт
та сприяння вирішенню усіх
технічних моментів.
Сподіваюся, що й депутати
міської ради готові до такої
відповідальності
перед
громадою
і
підтримають
запропонований
проект
Програми на сесії міської

ради. Адже цей проект поза
політикою, поза амбіціями. В разі
прийняття програми депутат
вже не зможе виправдовувати
свою бездіяльність відсутністю
фінансування
або
іншими
факторами, адже ця програма
надає
реальні
механізми
реалізації доручень виборців
і
закріплює
за
округами
однакові фінансові ресурси»,
— поділився своїм баченням
вирішення існуючої проблеми
ініціатор заходу, Олександр
Цертій.
Після жвавого обговорення
учасники круглого столу майже
одноголосно
підтримали
запропоновану
«Програму
виконання доручень виборців
депутатами» і розійшлися
з
надією, що вже з наступного року
відчують реальну можливість
вирішення чисельних проблем
на своїх округах та мікрорайонах,
що їх думка буде почута і
втілена в життя депутатами
й
керівництвом
міста.
Сподіваємось і ми, що саме так і
буде: «слово за громадою, а дія
– за депутатами».
Ольга Швиденко
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На хуторі надія відбулися
"Вересневі самоцвіти"
30 вересня відбулося 47ме Всеукраїнське свято
театрального мистецтва
"Вересневі самоцвіти" на
території
заповідникамузею
"Хутір
Надія"
за
участю
найкращих
театральних колективів
та акторів з усієї України.

Головний режисер театру
ім. М. Л. Кропивницького
Євгеній
Курман
привітав
і
нагородив
переможців
обласного
конкурсу
"Театральна весна", зокрема,
і юних акторів.
На
ярмарок
народних
промислів з'їхалися майстри,

новий фото-альбом “Поема
про місто” та буклет зі
світлинами драматурга.
На головній сцені садиби
родини Тобілевичів артисти
театру ім. М. Л. Кропивницького
презентували
музичну композицію "Ми кропивничани".
Молоді актори виконували
для
публіки
найбільш

улюблені пісні з популярних
вистав: "Наталка Полтавка",
"Сорочинський
ярмарок",
"Циганка Аза".
Глядачі
дякували
бурхливими
оплесками
та
оваціями
яскравим
талановитим
акторам:
Олесі Бушмакіній, Євгену
Скрипнику,
Олександру
Ярошенку, Олені Табак.

У
виконанні
соліста
Семена Торбенка пролунали
народні українські пісні: "Там
де Ятрань круто в’ється",
"Чорнії брови, карії очі..."
Відвідувачі
"Вересневих
самоцвітів"
отримали
незабутні
враження
й
позитивні
емоції,
яких
вистачить
до
наступного
року.
НАШ КОР.

На знам'янщині вшанували
Героя-свободівця Віктора Голого

‒ він не залишився осторонь,
коли почалася війна.
Його військовий командир
повідомив,
що
Віктор
супроводжував колону бойової
техніки, яка пересувалась
у "зону АТО", і разом із
бойовими товаришами потрапив у засідку. Ворожий
снайпер пробив колесо їхнього
автомобіля
і
смертельно
поранив
водія
Миколу
Сінченка. Розвернувши зенітну
установку, бойовий розрахунок
вступив у бій. Ведучи вогонь по
супротивнику, хлопці встигли

випустити
по
нападниках
більше
двохсот
снарядів,
завдавши їм чималих втрат.
Взявши вогонь на себе, Віктор
Голий поліг смертю Героя,
врятувавши своїх бойових
побратимів, які вирвалися з
ворожої пастки.
Націоналісти
подарували
синові Віктора Мирославу
книгу
"Історія
незалежної
України" братів Капранових із
побажанням рости розумним
і здоровим хлопчиком на
радість мамі і на славу України.
НАШ КОР.

На
47-й
фестиваль
завітала
делегація
як
державних, так і громадських
діячів – заступник міністра
культури
Юрій
Рибачук,
поет Іван Драч. На жаль,
заявлений Ахтем Сеїтаблаєв,
не зміг приїхати.

28 вересня 2017 року в
селі Плоске Знам'янського
району на Кіровоградщині
вшанували Героя московсько-української війни, бійця
"Легіону Свободи", якому
цього дня виповнилося б 36
років.
Віддати шану полеглому
націоналістові зібралися його
рідні та побратими-свободівці
з Кропивницького та з усіх
районів області на чолі з
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які привезли на продаж свої
вироби з дерева,
глини,
соломи,
скла,
а
також
намиста, прикраси та іграшки.
Окрім цього, була виставка
книг про театри та Марка
Кропивницького, де можна
було переглянути й придбати

лідером об'єднання Олегом
Тягнибоком і заступником
голови ВО "Свобода" Андрієм
Мохником.
Зазначимо,
що
Віктор
Голий був заступником голови
Знам'янської
районної
"Свободи".
Із
початком
збройної агресії Москви він
став
добровольцем
42-го
кіровоградського батальйону
територіальної оборони. Загинув 28 серпня 2014 року під
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Дебальцевим, потрапивши в
засідку ‒ під обстріл снайперів
і мінометів.
Біля
його
могили
в
річницю
дня
народження
Героя вшанували хвилиною
мовчання.
За словами голови Знам'янської міської орга-нізації ВО
"Свобода" Юрія Майбороди,
Віктор
завжди
і
всюди
намагався бути попереду. Так
сталося і в боротьбі за Україну
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