У будь-якій справі досконалість досягається не тоді, коли
більше нічого додати, а тоді, коли більше нічого відняти
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Хто ж насправді
порушує закони
та блокує
перейменування
Кіровоградської
міської ради?
21 листопада на 1-му засіданні 10-ї сесії міської ради
депутати надвечір всетаки дійшли до питання
про перейменування міської
ради.
Уже понад півроку від міського голови Андрія Райковича
вимагають виконати закон про
декомунізацію та нарешті перейменувати Кіровоградську
міську раду у Кропивницьку
міську раду. Тож після чергових невдалих спроб і не підтримки з боку колег та не маючи особливих сподівань на
успіх і цього разу, депутат міськради від фракції ВО "Свобода" Сергій Капітонов вирішив
знову поставити дане питання
на голосування.
"Наше місто давно вже не
використовує назву Кіровоград. Комусь це подобається,
комусь ні, але це є факт. Назву
міської ради вже давно слід
було привести до норм законодавства та нарешті перейменувати Кіровоградську міську
раду у Кропивницьку. Я дуже
сумніваюсь, що ми сьогодні
приймемо це рішення, оскільки якби це було так, то питання
щодо перейменування стояло
б під номером два, як ми того
й вимагали, однак пропозиція
не набрала голосів, тому воно
залишилось під номером 63
порядку денного. І це вже тоді,
коли наприкінці дня багатьох
депутатів немає в залі", — зазначив Сергій Капітонов.
Депутат звернувся з проханням до міського голови, секретаря міської ради та депу-

татів підтримати питання про
перейменування міської ради.
Також Сергій Капітонов закликав своїх колег проявити громадянську позицію, оскільки
місто перейменоване майже
півтора року тому, а от з міської радою проблема досі не вирішена. Однак на перейменування Кіровоградської міської
ради вкотре забракло голосів,
чого і слід було очікувати.
Тож більшість депутатів і
надалі відтерміновують перейменування міської ради Кропивницького, нехтуючи нормами законодавства.
Єдине, що незрозуміло, так
це навіщо витрачати вчергове зайвий час на те, що і так
має відповідати закону, коли є
купа інших, не менш важливих
питань, вирішення яких потребує громада нашого міста.
Все одно, рано чи пізно, міська
рада таки буде перейменована у Кропивницьку, але скільки
ще часу змарнують на це депутати, невідомо нікому.
Оксана Мицикова
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депутати міської ради
впевнені, що спочатку нова
поліція працювала краще
21 листопада на засіданні сесії міської ради депутат
звернув увагу заступника
начальника управління патрульної поліції Марії Журавель на необхідність більш
якісного контролю з боку поліції за збереженням елементів благоустрою та дотриманням правил дорожнього
руху водіями Кропивницького.
Нагадуємо, що депутат
міськради Кропивницького від
фракції ВО "Батьківщина" Олександр Цертій вже неодноразово
звертався до працівників правоохоронних органів з приводу
псування об'єктів благоустрою
та комунального майна біля Ковалівського мосту на перехресті
вулиць Вокзальної та Руслана
Слободянюка.
"Мова йде про відстійник
вантажівок на перехресті, машини просто знищують елементи
благоустрою, виносять ґрунт на
проїжджу частину, що становить
чималу небезпеку для інших
учасників дорожнього руху. На
мої звернення до поліції реагують, однак ці реагування, на

жаль, тимчасові", — зазначив
Олександр Цертій.
Депутат просить патрульну
поліцію серйозно поставитись до
цього питання, оскільки відбувається руйнування комунального
майна. "Коли тільки з'явилась
патрульна поліція, ми всі, в тому
числі й депутати, дуже зраділи
цьому, оскільки спостерігали,
як патрульні працювали, внаслідок чого було помітно значне
зменшення актів вандалізму.
Однак зараз ситуація знову по-

гіршилась, патрульних меншає,
а кількість порушень і злочинів
зростає. Можливо, це стосується лише віддалених районів міста, бо в центрі патрульних все ж
таки більше", — додав депутат.
На жаль, сьогодні до роботи
поліції не прикута суспільна увага.
Слід зазначити, що не один депутат міської ради заявив про подібну
ситуацію, коли на деяких мікрорайонах міста працівники патрульної
поліції бувають вкрай рідко.
Оксана Мицикова

Пішов з життя відомий вояк
УПА Семен Сорока

23 листопада у Кропивницькому відбулась панахида за нескореним та незламним борцем за волю України
Семеном Сорокою.
Семен Климович Сорока
все життя провів у боротьбі за
незалежність України, будучи
взірцем для інших. Та попри всі
незгоди, Семен Климович був
щасливий, що дожив то того
часу, коли Україна стала незалежною державою. Семен Сорока завжди очолював всі патріотичні заходи міста зі своїм

червоно-чорним прапором.
Відомо, що свого часу Семен Сорока вчителював на
Кіровоградщині разом із видатним педагогом В. Сухомлинським.
Під час панахиди було запропоновано безіменний сквер
Кропивницького, що знаходиться біля пам'ятника борцям за
волю України, назвати саме на
честь Семена Климовича Сороки, а також перейменувати
вулицю Михайлівську, на якій
він проживав.

місце із фільму жахів чи звичайна
багатоповерхівка Кропивницького?

Сьогодні не є новиною
те, що у Кропивницькому
підвали багатоповерхівок
постійно затоплює. Проте, одне питання, коли у
багатоповерхівках
занедбані лише підвали, і зовсім
інше — коли занедбана вся
будівля.
Від такої байдужості керівників ЖЕО вже чимало років
поспіль потерпають мешканці
багатоповерхівки по вулиці Василя Нікітіна 15, корпус 1 (мікрорайон Некрасівка). Якщо іноді
працівники ЖЕО можуть щось

пообіцяти і не виконати обіцянку, то дана ситуація зовсім не
вкладається в голові. Наприкінці
жовтня до жителів 9-поверхівки
прийшла представниця ЖЕО-1,
яка відверто проігнорувала їхнє
прохання та висловлювалася
лайкою на їхню адресу. "Коли
вона прийшла до нас, ми саме
сиділи на лавці біля під'їзду. В
ході розмови ми сказали, що у
нас у під'їзді вже давно не робили ремонт, потрібно щось робити. Так вона натомість обізвала
нас бомжами, пішла до під'їзду,
сказала, що тут «бомжатник»

і що навіть заходити туди не
буде", — обурено розповіла жителька однієї із квартир.
Мешканці скаржаться, що
ЖЕО нічого не робить, а коли
вони туди звертаються, то у відповідь отримують лише відмову.
На стінах всіх поверхів облущена фарба, світла немає, підлога всюди поруйнована, зі стелі
тече вода, а двері взагалі ледь
тримаються. Такий «інтер’єр»
— готові спецефекти, щоби
знімати у цій багатоповерхівці
фільми жахів.
ПРОДОВЖЕННЯ НА 3 СТОР.

2

ТРИБУНА

24 листопада
2017 року

хто з міських депутатів дійсно
б о р е т ь с я з МА Ф а м и ?
Віктор Танцюра нагадав
присутнім, що на минулому засіданні комісії з демонтажу тимчасових споруд торговельного,
побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності він та депутат від фракції ВО "Батьківщина" Олександр
Цертій наполягали на тому, щоб
підійти до питання щодо демонтажу МАФів більш системно, аби
всі побачили, які торговельні павільйони стоять законно, а які ні.
І вже потім все це пропонувалося винести на наступну комісію,
яка відбулась 10-го листопада.
Олександр Цертій ще на минулому засідання наголошував на
тому, що потрібен однаковий і
справедливий підхід до всіх підприємців.
Та всупереч проханням членів комісії, на чергове засідання

комісії винесли лише 7 вибіркових МАФів. "Це непроста робота.
Час від часу ми робимо кроки
вперед", — зазначив заступник
міського голови Олександр Грабенко.
"Звертаюсь до колег і до
управління торгівлі, щоб більш
потужно працювали в цьому напрямку. Це питання надто резонансне, щоб не звертати на нього уваги. Я сподівався, що на це
засідання буде винесено більше
МАФів, які необхідно прибрати,
оскільки від жителів міста є багато звернень та нарікань", —
прокоментував дану ситуацію
депутат Олександр Цертій.
Відомо, що у Кропивницькому є чимало незаконно встановлених МАФів. Олександр
Цертій вчергове запропонував
підготувати це питання ретельніше, щоб включити, все-таки, всі

об'єкти торгівлі в цілому та розглянути їх комплексно.
"Я не вірю, що у нас тільки
«морозиво» встановлено неправильно. Минулого разу було
питання щодо демонтажу кіосків із продажу хліба, цього разу
морозива, що наступного разу
чекати? Набридло працювати
частково, хочеться вже попрацювати комплексно", — додав
Олександр Цертій.
Нагадуємо, що члени комісії вирішили прибрати із вулиць
Кропивницького сезонні торговельні споруди із продажу морозива.
Віктор Танцюра знову нагадав, що членам комісії обіцяли
підготувати комплексний план
розташування МАФів у Кропивницькому, однак минуло вже
півроку, а обіцяного плану як не
було, так і немає. Після такої не-

визначеності спадає на думку,
що деякі чиновники міста мають
що приховувати.
"Скільки вам треба часу, щоб
підготувати такий план? Вадим
Мездрін (начальник управління
архітектури та містобудування)
ще у червні сказав, що на це
потрібно два тижні, але минуло
півроку, а зрушень немає!", —
зазначив обурено Віктор Танцюра.
Опісля обговорень члени даної комісії попередньо домовились зібратися 24-го листопада,
щоб розглядати МАФи комплексно, як цього вимагали ще на початку літа. Та чи виконають свої
обіцянки посадовці, які на перший раз проігнорували вимогу
представників громади розглядати питання демонтажу МАФів
комплексно, а не вибірково?
Оксана Мицикова

Чи будуть пенсіонери їздити у
маршрутках безкоштовно?
17 листопада у стінах
міськради обговорювали актуальне питання — перевезення
пільгових категорій громадян
у громадському транспорті.
Зараз у Кропивницькому
проживає близько 70 тисяч
пільговиків із 220 тисяч населення міста. А це, своєю чергою, становить близько 60%
від усього пасажиропотоку нашого міста. Майже третина —
це особи, які мають пільги на
проїзд.
Міністерство фінансів
надало роз'яснення, що компенсації на пільговий проїзд
із державного бюджету не передбачено, тому це питання

перекладено на органи місцевого самоврядування. "На
місцях краще розуміють це
питання, тому самі можуть визначати перелік пільгових категорій громадян. Перевізники
поставилися з розумінням до
цієї проблеми, але на сьогодні маршрутна мережа комунального транспорту охоплює
майже всі райони міста, тому
відшкодування за пільговий
проїзд надається йому", — доповів начальник управління
транспорту та зв’язку Олександр Вергун, посилаючись на
Міністерство фінансів.
Заступник голови Асоціації перевізників України Дми-

тро Вінницький повідомив, що
кропивницькі власники маршруток готові розглянути можливість безкоштовного підвозу
пільговиків до тих районів, де
транспортні альтернативи відсутні.
"Забезпечення цих пільгових категорій — завдання
органів місцевої влади, тому
різні міста, кожне по-своєму,
але все-таки визначалися з
обсягом, і в деяких містах є
обмеження в часі, а деякі залишили таку кількість пільгових категорій, яку вони вважали необхідною. Проблема
давня", — зазначив Дмитро
Вінницький.

Наразі розраховувати на
безкоштовний проїзд у маршрутках можуть наступні категорії громадян:
•
учасники бойових дій;
•
інваліди війни;
•
особа, яка супроводжує інваліда війни 1-ї групи;
•
учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до 1-ї
і 2-ї категорій;
•
інваліди 1-ї і 2-ї груп;
•
діти-інваліди;
•
особа, яка супроводжує інваліда 1-ї групи або дитину-інваліда;
•
діти до 6 років;
•
діти з багатодітних

сімей;
•
діти-сироти і діти,
позбавлені батьківського піклування.
Як повідомив Дмитро Вінницький, водії маршруток
будуть перевозити пільговиків навіть без компенсації від
міської влади, принаймні так
буде до кінця цього року.
Олександр Вергун зазначив, що відновлення безкоштовного проїзду для пенсіонерів за віком у наступному році
залежить передусім від органів
виконавчої влади: «Будемо дивитися по ситуації в держбюджеті і в міському бюджеті».
Оксана Мицикова

Бути чи не бути Програмі пропорційного
розподілу коштів на округи та взаємодії
депутатів з громадою?
15 листопада у міськраді Кропивницького відбулося засідання постійної
комісії з питань житловокомунального
господарства, енергозбереження та
комунальної власності.
В ході засідання обговорювали програму пропорційного розподілу коштів на
округи та взаємодії депутатів
із громадою.
Програма, яку запропонував депутат міської ради
Кропивницького від фракції
ВО "Батьківщина" Олександр
Цертій, має забезпечити два
основні моменти:
•
попорційність розподілу коштів на мікрорайони

міста (рівномірний розподіл
коштів на округи);
•
принцип прозорості та
відкритості, де не депутат вирішує, що робити на окрузі, а
громада разом із депутатом
вирішують та визначаються із
проблемами свого мікрорайону.
Олександр Цертій пропонує щороку на цю програму
виділяти 50 млн грн.
"Мені ставили запитання, а
як бути з іншими програмами?
Пояснюю, що ця програма не
є основною. Вона швидше доповнює інші. За рахунок фінансування мешканці зможуть
виконати будь-які роботи на
своєму окрузі, але фінансува-

тись вони будуть саме з цієї
програми", — розповів депутат.
Взаємодія депутата зі своїми виборцями дасть можливість знайти містки комунікацій
із громадою, коли безпосередньо сама територіальна громада залучається до процесу
пошуку та вирішення проблем.
Щоб не було фальсифікацій у цьому питанні, Олександр Цертій пропонує закріплювати все протокольно та
оприлюднювати на сайті, аби
громада мала змогу бачити,
які питання ставилися на голосування та що саме підтримували.
"Коли все це проходить від-

крито, то важко робити якість
фальсифікації. Тим паче, громада насамперед понад усе
зацікавлена у контролі розподілу коштів та вирішенні проблем", — прокоментував член
комісії Олександр Цертій.
Валентина Яремчук, яка
теж є членом комісії, підтримала дану програму, аргументуючи це тим, що вона ефективно
діє майже у всіх великих містах.
"У нашому місті комусь із
депутатів на округ виділили 3
мільйони гривень, комусь 300
тисяч, а комусь взагалі нічого.
Тому це питання потрібно вирішувати оперативно", — зазначив член комісії Дмитро
Терзов. Присутні переконані,

що такий нерівномірний розподіл коштів на мікрорайони
міста відбувається через політичні інтереси депутатів, і як
наслідок — потерпає територіальна громада.
Програму пропорційного розподілу коштів на округи
та взаємодії депутатів з громадою, яку озвучив депутат
Олександр Цертій, члени комісії одностайно підтримали та
вирішили винести її на розгляд
сесії міської ради Кропивницького. Тож яке рішення приймуть
щодо цієї програми депутати
міської ради разом із міським
головою, стане відомо після наступного засідання сесії.
Оксана Мицикова

кропивницькі Теплопроводи
« в і д ж и л и » с в о є, т о м у й п р о р и в а ю т ь
9-го листопада під час
проведення Дня депутата
темою обговорення було
тепло- та газопостачання.
Тема цього дня пов’язана з
тим, що на початку місяця чимало жителів Кропивницького
залишилося без газопоста-

чання. Як зазначив Анатолій
Таран, заступник директора
ДП «Кіровоградтепло» , під
час проведення земельних
робіт екскаватор пошкодив
газову трубу розміром 50 мм.
Андрій Максюта, начальник спеціалізованої інспекції
заявив, що водій, який керу-

вав екскаватором, перебував
перший день на роботі та ще
й без дозволу спец.інспекції.
«Ми працювали без письмового дозволу, бо це була аварійна ситуація. Щоб отримати
дозвіл на проведення робіт,
потрібно 2-3 дні, а для оперативного усунення проблеми

треба було діяти відразу», –
пояснив Андрій Таран.
Також представники комунальних підприємств «Теплоенергетик» та «Кіровоградтепло» нарікають на застарілі
труби та тепломережі, які вже
«віджили» своє. Загалом замінити потрібно 190 км тру-

бопроводів, щоб запобігти
щоденним проривам тепломереж в майбутньому.
Однак такі висновки комунальним закладам та владі
міста слід було зробити принаймні до початку опалювального сезону в місті.
Аліна Кулик

Редакція «Трибуни» не несе відповідальності за зміст статей авторів та інших джерел, розміщених в газеті. Редакція може не завжди поділяти погляди авторів окремих публікацій.

10 листопада у міській
раді Кропивницького відбулося засідання комісії з демонтажу торговельних споруд.
До порядку денного було
включено 7 питань, і це попри те,
що комісія востаннє збиралася
понад півроку тому. Та у Кропивницькому підприємці часу дарма
не гаяли і продовжували встановлювати МАФи у місті. Дивним
чином виходить, що встановлення кіосків у Кропивницькому
здійснюється значно частіше та
швидше, ніж їх демонтаж. Після озвучення порядку денного у
представника ГО "Бойове братство" Віктора Танцюри виникло
питання, хто саме займається
пошуком незаконно встановлених МАФів у Кропивницькому та
чому саме ці кіоски були включені до порядку денного.
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ПОЧАТОК НА 1 СТОР.
Проте на цьому жахіття не
закінчуються: лихо не минуло
і підвальне приміщення будівлі. Підвал 9-поверхівки переповнено водою зі сміттям, від
якого шлейфом тягнеться нестерпний сморід на перші три
поверхи та коридори. У підвальному приміщенні чутно,
як безперестанку крапає вода.
"Двері підвалу легко можуть
відкрити наркомани, які вже
зрізали у нас труби. Одного
з них якось упіймала поліція,
але через декілька годин його
вже відпустили. Двері там ніякі, будь-хто може зайти. Хіба
ЖЕО не може їх замінити? Ми
ж не просимо там «золоті»
двері, вже хоча б якісь, які б
не могли відкрити сторонні
особи", — додає жінка. Однак
встановлювати двері у підвал
ЖЕО не хоче, а от поскаржитись про крадіжки комунального майна поспішає. Тож хіба
таким чином крадіжок у Кропивницькому поменшає?
Жителів багатоповерхівки надзвичайно обурює той
факт, що квартплату підвищують, але аж це ніяк не позначається на ремонті будівлі.
Ще однією проблемою, яка
дошкуляє мешканцям цього
будинку, є люк, який виходить

на дах 9-типоверхівки. А якщо
точніше, то це лише наскрізна
решітка із металевої арматури, через яку під час дощу та
снігопаду опади потрапляють
досередини будівлі. До слова,
дах будівлі жителі частково
перекривали за власні кошти.
Також біля цього будинку
росте дерево, на якому вже
частина гілля посохла, і є побоювання, що одного разу
воно може впасти на перехожих. Однак працівники ЖЕО,
приїхавши на виклик з цієї
проблеми, заявили, що вони
не мають інструменту для
спилювання сухого гілля, тому
під час буревію мешканці й
надалі з острахом проходять
поруч.
Мабуть, єдиною радістю, яка милує око, є дитячий
майданчик на прибудинковій
території. Але й тут не обійшлось без ігнорування ЖЕО,
адже щоб пофарбувати цей
майданчик, жителі будинку
складалися коштами з власних кишень, оскільки працівники ЖЕО відповіли, що фарби у них немає.
Як повідомляють мешканці багатоповерхівки, ще
у 2015 році їм пообіцяли, що
довгоочікуваний ремонт будинку відбудеться вже цього

Засновник:
Чабаненко Сергій Васильович
Свідоцтво про реєстрацію
КГ №869 / 445 від 19.08.2016 р.

року, однак зрушень в цьому
напрямку немає близько 30
років.
"Я написала звернення до
міського голови Андрія Райковича, занесла до приймальні.
Відповідь мені надійшла десь
через півтора місяця, де було
зазначено, що за будинком є
деякі борги, тому комунальники робити нічого не будуть,
хоча ми ж платимо! Щодо асфальтування прибудинкової
території — взагалі відповіді
не надали. Оце так наш міський голова допомагає звичайним жителям міста", — розповіла про задавнені проблеми
мешканка будинку.
Втомившись від такого недбальства і свавілля з боку
влади, мешканці будинку по
вул. В. Нікітіна 15, к.1 написали колективне звернення до
депутата міськради від фракції
ВО "Свобода" Сергія Капітонова, який закріплений за даним
округом, зібрали понад 70 підписів. У зв'язку з цим депутат
Сергій Капітонов подав депутатське звернення до начальника головного управління
ЖКГ Віктора Кухаренка. Сергій
Капітонов вимагає здійснити
службову перевірку щодо поведінки представниці ЖЕО-1,
а в разі підтвердження фактів,

описаних у зверненні, притягнути її до дисциплінарної
відповідальності. «Ображати і
принижувати людей за те, що
вони незадоволені умовами
життя, які й справді незадовільні, ніхто й нікому не давав
права. Управління має ретельно вивчити ситуацію і провести
відповідну роботу з підлеглими. А особу, яка принижувала
людей, обов’язково треба притягнути до відповідальності.
Хай це буде уроком і для інших, кому забажається когось
принизити», — наголосив у коментарі Сергій Капітонов.

На момент виходу чергового газетного номера, редакції
«Трибуна» стало відомо, що
депутат С. Капітонов отримав
відповідь на депутатське звернення від начальника управління ЖКГ Віктора Кухаренка,
в якій повідомляється, що поточний ремонт у під'їзді даного
будинку заплановано виконати
у 2018 році, люк виходу на горище встановлять у листопаді
цього року, а от замінювати
лампочки в під’їзді жителі будинку будуть самостійно.
Оксана Мицикова

Новостворена комісія інспектуватиме
школи та дитсадки Кропивницького
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місце із фільму жахів чи звичайна
багатоповерхівка Кропивницького?

У міській раді Кропивницького створили комісію Громадської ради при
виконкомі, яка перевірятиме міські школи і дитсадки та доцільність
використання в них бюджетних коштів.
Перший освітній заклад,
що потрапив під інспектуван-

ня — ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4,
за адресою вулиця Шульгиних 38. За словами працівників школи, капітальні ремонти не проводилися ще з 1967
року, відколи школа отримала дане приміщення. Зараз
навчальний заклад має як переваги, так і недоліки. Актова
зала та їдальня об'єднані між

собою, що створює незручності. Вода у кранах тепла,
батареї також. У спортивній
залі зробили ремонт, однак
через відсутність гідроізоляції з'явилася сирість. Школа
має роздягальню, але не має
душових кабін.
Далі на черзі була ЗОШ
І-ІІІ ступенів № 29. Дата заснування школи — 26 жовтня
1937 року. За останні роки
школа закупила 2 нові холодильники, і хоча капітальний
ремонт робився давно, приміщення їдальні в гарному
стані й добре доглянуте.
Спортивна зала також довго не бачила ремонту, однак
керівництву школи пообіцяли
запланувати його на 2018 рік.
Навчальний заклад має окремий корпус для інклюзивних
класів, де здійснюється навчання учнів з особливими
потребами. На наступний рік
уже заплановано витратити 1
млн грн на ремонт класів та
туалетів цього приміщення.
Найбільша проблема —
актова зала навчального закладу страшенно холодна.
Взимку температура зрідка
сягає 14-15°C через застарілу систему опалення. У
школі замінили частину вікон
на енергоощадні загальною
вартістю близько 220 тис грн.
Окрім того, є проблеми із каналізацією, внаслідок чого
доводиться часто викликати відповідні служи. Відомо,
що 29-тій школі подарували
смарт-дошку, вартістю 52 тис
грн, 6 комп'ютерів та 1 ноутбук.
Керівництво школи разом
з учнями розробили патріо-

тичний стенд "Наші батьки
— наші герої", де розміщені
фотографії та інформація
про батьків учнів, які зараз
воюють на сході України. Досить часто охоронець школи звертається до поліції,
оскільки на її території стоїть
занедбана будівля (колишня
теплиця), де вандали б'ють
вікна, та й не тільки. Директору школи пообіцяли розробити проект з ліквідації цього
приміщення. За словами директора школи, найбільшими
проблемами вони вважають
стан спортивної зали та старі вікна, тому просить членів
комісії посприяти їх вирішенню.
Не оминула комісія і комунальний заклад «Дошкільний
навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №
54 «Чебурашка». Дитсадок
має живий куточок, де живуть кролик та декоративні
птахи.
На території садочка є

спеціальне овочесховище, в
якому замінено двері, дах та
встановлена
сигналізація.
ДНЗ має негаразди з каналізацією, яка постійно забивається. Найбільшою проблемою дошкільного закладу є
покрівля, яка постійно протікає. "Мені шкода батьків, які
вкладають кошти, і все дарма. Вони вже вдруге роблять
ремонт у приміщенні, а воно
затікає, бо дах не в найкращому стані, і вода знаходить
кудою протікати", — зазначає завідувач ДНЗ Анастасія
Бровко. Відомо, що востаннє дах будівлі ремонтували
4-5 років тому. Проблем із
опаленням садок не має,
є також і підігрів підлоги. У
дитсадку є фізіотерапевтичний кабінет.
Під час кожного наступного засідання комісія буде відвідувати інші освітні заклади
та допомагати у вирішенні
проблемних питань.
Оксана Мицикова
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стартував другий сезон талант-шоу
"Зіркова пара року - 2017"

11 листопада у нічному
клубі "Fusіon" розпочався другий сезон першого
талант-шоу у Кропивницькому "Зіркова пара
року-2017". Цього разу в
конкурсі беруть участь
8 пар. На першому етапі
конкурсанти обирали собі
завдання самостійно, для
другого етапу виступів
теми обирало жюрі. Шоу
"Зіркова пара року" буде
тривати протягом трьох
тижнів. На переможців чекає призовий фонд — 5 000
гривень.
У перший вечір змагань
учасники шоу демонстрували
членам жюрі вокальні, хореографічні та театральні номери.
Коротко познайомимо читачів
з парами учасників. Зазначимо, що дехто з них були знайомі між собою лише тиждень
або й 3 дні, а хтось уже 9 років.
Перша пара, яка відкрила
шоу — Валерія Галайдюк та
Ангеліна Місаєва. Валерія –
вокалістка, студентка ЦДПУ

ім. В. Винниченка, Ангеліна –
лауреат всеукраїнських конкурсів, майбутній психолог.
Наступна пара — Єва Ящук
та Віка Пономаренко. Єва займається вокалом, журналістикою і танцями. Віка займається всіма видами танцю.
Третьою виступила пара
Наталії Смоколиної та Владислава Бураги. Наталія за
фахом учитель, а Владислав
– соліст філармонії. Четверта
пара, яка отримала найбільше голосів від жюрі, – Наталія
Овчаренко і Роксолана Павленко. Наталія – офіс-менеджер, Роксолана – студентка
ЦДПУ ім. В. Винниченка.
Наступними мали б виступити Інна Олійник та Олександр Воєвода. Однак через
непередбачувані обставини
Інну напередодні виступу забрала швидка медична допомога. Проте Сашко не розгубився і доклав усіх зусиль,
аби виступити за двох. Інна
– власниця мережі магазинів
"Штори", Олександр – сту-

дент ЦДПУ ім. В. Винниченка.
Далі присутніх порадували
Вікторія Мельник та Інеса Локарєва. Вікторія – менеджер
з продажу послуг інтернетсервіс-провайдера "Шторм",
Інеса – студентка ЦДПУ ім. В.
Винниченка.
Сьомою парою, яка отримала 2-й найвищий бал від
жюрі, виступали Олена Сінченко та Юлія Бочарова-Туз.
Останніми в першому етапі
шоу виступив сімейний дует
"S & A". Світлана Щербина – композитор, автор-виконавець власних пісень та
Андрій Танкевич – співак.
Минулого року дует став переможцем Всеукраїнського
проекту "ДоРеМіФа" у номінації "Дуети".
Засновник шоу та директор модельного агенства
"Рімо" Олександр Працков
розповів про свій задум: "Ми
завжди вигадуємо щось цікаве. Перший сезон стартував
минулого року. Цього року
ми вирішили продовжити
наше шоу. Чому ми постійно
дивимося шоу на центральних телеканалах, якщо ж ми
можемо своє зробити? У нас
дуже багато активних, цікавих, талановитих людей, і ми
хочемо їх показати. Ми окремо відбирали професіоналів,
які не брали участь минулого
року, і підбирали їм до пари
талановитих кропивничан".
Другий етап конкурсу
відбувся 18 листопада, тож
учасники мали змогу виправити свої помилки напередодні фіналу. "Насправді

21 ЛИСТОПАДА в і д б у л и ся
урочистості до Дня
Гідності та Свободи
У центрі Кропивницького
відбулося покладання квітів з нагоди Дня Гідності
та Свободи.
До вшанувань долучилися
громадські активісти, кілька
сотень містян, а також керівництво міської ради Кропивницького та обласної державної адміністрації.
Покладання квітів відбувалося біля пам’ятної дошки
Віктору Чміленку та до стели
зі світлинами Героїв Небесної
Сотні. Ще до початку урочистостей на головній площі міста лунали «пісні Майдану»
— відомих українських гуртів,
під які мешканці охочіше приєднувались до заходів.
Зокрема, присутні вшанували хвилиною мовчання

пам’ять Небесної Сотні та
загиблих воїнів російськоукраїнської війни. Школярі,
молодь, люди старшого віку
– всі зібралися цього дня, щоб
не забувати, якою ціною да-

ється свобода, та згадати тих
достойників, хто виборював
майбутнє України не тільки під
час Революції Гідності, а й на
Майдані 2004 року.
Аліна Кулик

дуже важко виступати першими, оскільки глядачі та жюрі
ще не розігріті. Ти виходиш
на сцену, ти перший, і за кулісами були постійні хвилювання", — ділилися враженнями
Єва Ящук та Вікторія Пономаренко, яким випало цього
разу виступати першими.
Наступною парою, яка познайомилася лише за добу
до виступу та підготувала
два номери, були Юлія Гаваза та Євгеній Шелест. І попри
те, що під час виконання пісні
Євгеній частково забув слова, пара не розгубилася та
чудово вийшла із ситуації.
Владислав Бурага вкотре
здивував глядачів своїм неймовірно потужним голосом,
Наталія Смоколина – артистизмом. Наталія Овчаренко
і Роксолана Павленко порадували глядачів піснею "Ми
віримо в кохання", прикрашаючи виконання повітряними
кульками та своєю життєрадісністю. Інна Олійник цього

разу вже склала компанію
своєму напарнику Олександру Воєводі. Далі присутні
вболівали за Вікторію Мельник та Інесу Локарєву, які заспівали пісню українського
виконавця.
Передостанніми виступали Олена Сінченко та Юлія
Бочарова-Туз. До участі в
конкурсі пара співала лише
в караоке. Від жюрі пара
отримала завдання — пісня
на власний розсуд, однак, як
зазначили конкурсанти, це
виявилось нелегким завданням. "Ідея пісні та одягу була
колективна, все збиралося
по зернинках, від нас, друзів
та рідних", — розповіла пара.
Останніми виступив сімейний дует "S & A" — Світлана Щербина та Андрій
Танкевич, які отримали найвищий бал. Фінал конкурсу
відбудеться 26 листопада о
18:00 у приміщенні нічного
клубу "Fusіon".
Оксана Мицикова

парк "Козачий
острів" перейде
до природнозаповідного фонд у
20 листопада на засіданні
"бюджетної" комісії міської
ради Кропивницького обговорювали встановлення меж
парку "Козачий острів".
Відповідно до проекту рішення № 1167 "Про внесення змін
до Заходів щодо реалізації Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 2017
рік" пропонується віднести парк
"Козачий острів" до природно-заповідного фонду.
Однак депутат міської ради
Кропивницького від фракції ВО
"Батьківщина" Олександр Цертій запропонував піти іншим
шляхом. О. Цертій вважає за
необхідне окреслити земельну
ділянку парку, встановити його
межі та передати у комунальну
власність, а саме на утримання
КП "Благоустрій". Цією пропозицією скористатися було б доцільніше, оскільки в такому випадку
з'явилася б змога виділяти кошти
на утримання парку "Козачий острів" в належному стані.
Начальник управління земельних відносин Родіон Владов
запевнив, що обласна державна
адміністрація надала розпорядження, щоб на території міста
та області розширювати природно-заповідні фонди. Та що

важливіше: виконати цей пункт
розпорядження облдержадміністрації чи зробити так, щоб влада Кропивницького мала змогу
виділяти кошти на парк?
На проведення наукового
дослідження з метою обґрунтування створення парку та розширення мережі ПЗФ необхідно
виділити 20 тис. грн. Голова комісії Ігор Волков жартома зазначив, що за 20 тис. грн він і сам
напише такий науковий проект.
"Територія парку була б
більш захищена, якщо б там
чітко встановити межі земельної ділянки, аби ніхто не міг там
надати ділянки для іншого призначення. Теоретично передати
у комунальну власність і виділяти кошти на благоустрій можна тоді, коли буде сформована
дана ділянка. Вона, наприклад,
перебуватиме на балансі КП
"Благоустрій", як це робилось
досі, і це вже гарантія того, що її
ніхто не чіпатиме і нічого не буде
тут забудовувати", — зауважив
Олександр Цертій.
21 листопада, на засіданні
сесії міської ради, депутати прийняли рішення віднести парк
"Козачий острів" до природнозаповідного фонду.
Оксана Мицикова

