Ні на що не здадуться навіть найкращі нагоди й готовність допомогти,
якщо сама нація не виборює й не кує своєї долі власною боротьбою
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Бояться відповідальності чи не
хочуть працювати?
Проблеми благоустрою,
ж и т л о во - к о м у н а л ь н о го
господарства, освітлення
вулиць та стану прибудинкових територій – це ті
кричущі і наболілі питання
для мешканців обласного
центру, які турбують кожного щодня, проте зазвичай
не вирішуються десятиліттями.
Найстрашніше,
що зволікання з вирішенням
цих проблем не лише семимильними кроками віддаляє
Кропивницький від міст з
високим рівнем розвитку, не
говорячи вже про європейський, а й несе загрозу життю та здоров’ю його мешканців.
І справа тут не лише в тому,
що у міському бюджеті не вистачає коштів на те, щоб відремонтувати все, всім і відразу, а,
насамперед, у тому, що немає
чітко налагодженої комунікації
між владою, її виконавчими
органами, депутатами та мешканцями. Стукаючи в усі можливі двері, мешканці найчастіше отримують чергові обіцянки
чи прості відписки від виконавчих органів міської ради та
депутатів, чому найближчим
часом проблема їх мікрорайону вирішена не буде. При цьому потрібно розуміти, що не
просто найближчим часом, а,
швидше за все, ніколи. Ми всі
прекрасно розуміємо й те, що
не останню роль в цьому відіграє і політичний аспект. Ви не
звернули увагу, що без справедливого обурення з боку депутатів демократичної опозиції
щодо нерівномірного розподілу коштів на мікрорайони міста
не обходиться жодне сесійне
засідання міської ради м. Кропивницький? Про те, яким чином можна змінити ситуацію,

ми спілкувалися з керівником
фракції ВО «Батьківщина» в
міській раді м. Кропивницький
Олександром Цертієм.
Пане Олександре, скажіть, чому мешканці, які щомісяця добросовісно сплачують
податки, змушені так довго чекати покращення благоустрою
на своїх мікрорайонах, чому в
їх будинках роками протікають
дахи та інженерні мережі, при
цьому проводити ремонтні роботи ніхто не поспішає? Можливо, про ці проблеми в міській
раді просто не знають?
Проблем у сфері ЖКГ
та благоустрою у місті дійсно
дуже багато, вони накопичувалися і не вирішувалися роками.
Про це добре знають і міська
влада, і депутати, про це нам говорять громадяни під час зустрічей та звітів. Та на даний час в
міській раді не затверджений
дієвий механізм вирішення цих
проблем. Я намагаюся вплинути на ситуацію, що склалася, і тому розробив «Програму
виконання доручень виборців
депутатами
Кіровоградської
міської ради VІI скликання на
2018-2020 роки» та Положення
про витрачання коштів, передбачених на її фінансування.
ПРОДОВЖЕННЯ НА 3 СТОР.

Майже місяць у Кропивницькому
триває справжня війна за тепло
Протягом місяця у Кропивницькому
відбувається справжня війна за тепло. Понеділковий ранок
27-листопада розпочався із
відключення частини Кропивницького від газопостачання. Через систематичне
накопичення заборгованості ДП «Кіровоградтепло»
ТОВ «ЦНТІ «УНГА» та КП
«Теплоенергетик» було припинене газопостачання.
Станом на 24 листопада
2017 р., незважаючи на багаторазові нагадування про необхідність отримання номінацій
– дозволів від постачальника
природного газу НАК «Нафтогаз України», та погашення
заборгованості з розподілу
природного газу, підприємства
ДП «Кіровоградтепло» ТОВ
«ЦНТІ «УНГА» та КП «Теплоенергетик» не вжили жодних
заходів щодо врегулювання
ситуації. Крім того, обидва під-

приємства не отримали підтвердження надання номінацій
від постачальника газу НАК
«Нафтогаз України» через заборгованість за спожитий газ:
ДП «Кіровоградтепло» ТОВ
«ЦНТІ «УНГА» – 141,2 млн грн,
КП «Теплоенергетик» – 183,9
млн грн. Тож в опалювальний

сезон кропивничани змушенні
були сидіти без тепла через
систематичні відключення.
Уже 28-го листопада під будівлею ВАТ "Кіровоградгаз" зібралися громадські активісти
з помічниками двох народних
депутатів України, щоб
ПРОДОВЖЕННЯ НА 2 СТОР.

Чим погрожує депутатський корпус міськра ди
Кропивницького ДП «Кіровогра дтепло»?
Депутатський корпус
міськради озвучив свою
позицію щодо відключення
тепла містянам.
13-го грудня депутати
міської ради Кропивницького
від фракцій ВО "Свобода" та
ВО "Батьківщина" завітали до
заступника директора з капітального ремонту та інвестицій ДП "Кіровоградтепло" ТОВ
"ЦНТІ УНГА" Анатолія Тарана.
Питання щодо відключення
тепла у місті торкнулося майже кожного кропивничанина.
Представники депутатського

корпусу завітали до Анатолія
Тарана, щоб донести до керівництва позицію депутатів
міської ради та з'ясувати, який
подальший план дій даного
підприємства.
Приватне "ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА»
заборгувало за спожитий
природний газ та його транспортування державній НАК
«Нафтогаз України» та ВАТ
«Кіровоградгаз» блозько 150
млн грн. Частину цієї заборгованості, що виникла внаслідок
різниці в тарифах, відповідно

до прийнятого ВР закону, ДП
«Кіровоградтепло» вже давно мало реструктуризувати,
проте досі цього не зробило,
можливо, через небажання
надавати «Нафтогазу» фінансові та інші гарантії або забезпечення на суму реструктуризації. Внаслідок цього, на
відміну від нашого комунального «Теплоенергетика», вони
досі не отримали номінацій
(дозволу) від НАК «Нафтогаз
України» на отримання природного газу.
ПРОДОВЖЕННЯ НА 3 СТОР.
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ПОЧАТОК НА 1 СТОР.
домогтися поновлення теплопостачання в будинках Кропивницького. Громадські активісти намагалися зайти до будівлі, проте
цьому почали перешкоджати "зелені чоловічки" та працівник поліції.
Однак це не стало на заваді активістам і, доклавши трохи зусиль,
вони все-таки увійшли до будівлі.
Начальника ВАТ "Кіровоградгаз" на
робочому місці не було, а перший
заступник голови правління підприємства Тетяна Соколенко відмовилась від будь-яких коментарів
на запитання, чому перекрили газ
і чому діти в дитсадках та школах
мерзнуть.
Містяни вирішили повторити
спробу зустрітися з Олександром
Гладким опісля обідньої перерви.
На диво, начальник підприємства
таки був присутній на робочому місці. На запитання активістів, коли ж
у місті буде тепло, начальник "Кіровоградгазу" постійно повторював,
що точної дати він вказати не може,
але питання поновлення теплопостачання уже в процесі. Однак громаду така відповідь не влаштовувала. Єдине, чого прагнули містяни,
так це витягти Олександра Гладкого з кабінету в одній сорочці надвір,
щоб він відчув, що на вулиці дійсно
холодно, а в домівках кропивничан
немає тепла.
Після тривалих суперечок та
криків, активісти вдалися до рішучих дій, внаслідок чого сталася
штовханина. Випхати на вулицю
начальника "Кіровоградгазу" так і
не вдалося, оскільки цьому завадили правоохоронні органи. Штовханина нагадувала про себе розбитим склом шафи. Проте громада

не заспокоювалась і залишалася
в кабінеті голови «Кіровоградгазу»
та вимагала негайно увімкнути котельні міста. Деякий час очікування
не виявився марним, і котельні поступово почали вмикати.
Трохи згодом, цього ж дня,
Олександр Гладкий зустрівся з активістами та журналістами на пресконференції, аби відповісти на їхні
питання. Під час прес-конференції
з'ясувалося, що газопостачання у
Кропивницькому припинилося таки
за наказом начальника ВАТ "Кіровоградгаз" Олександра Гладкого.
"Я не буду зупинятися на тому,
чому так сталося, бо це людям не цікаво. Людям хочеться, щоб у домівках було тепло. Робиться все можливе, щоб перейти до вирішення цієї
критичної ситуації. Зараз іде планомірний процес увімкнення котелень
до тепломережі міста. Процес не
миттєвий, як ви розумієте. Це займе
деякий час. Міський голова Андрій
Райкович та його заступник зараз
знаходяться в Києві. Вони вирішують питання з постачальником газу.
Наскільки мені відомо, цей процес
іде успішно. Ми всі дотримуємося
норм закону, в тому числі і "Кіровоградгаз", тому ці проблеми, наслідком якого є вимкнення газу, виникли
в результаті того, що у нас не ідеальне правове поле для ЖКГ. Якщо не
вдаватися в подробиці, можу сказати, що велика проблема в Україні в
тому, що сфера ЖКГ втратила свій
легітимний статус. Нелегітимність
гальмує вирішення цього питання,
зокрема й тарифів для "Кіровоградгазу". Тому будемо сподіватися, що
комісія з врегулювання буде всетаки мати легітимний статус, і все у
нас, я думаю, буде добре. Газ — це

дорогий продукт, за який потрібно
сплачувати кошти. Тому ми хочемо,
щоб рівень розрахунків за газ був на
рівні його споживання. Це все проблема боргів", — запевнив начальник ВАТ "Кіровоградгаз".
Опісля напруженого дня боротьби за теплопостачання стало
зрозуміло, що відключення тепла у
місті може знову повторитися. Дійсно, у своїх домівках кропивничани
грілися недовго. 12-го грудня громадські активісти, депутати міської
ради Кропивницького та небайдужі
містяни вдруге зібралися під стінами "Кіровоградгазу" для вирішення
питання постійного відключення тепла. Мітингувальники наголошували на протизаконних діях керівника
підприємства Олександра Гладкого, який в опалювальний сезон раз
у раз припиняє постачання тепла
до будинків кропивничан, однак
схоже було на те, що посадовця
проблема мешканців Кропивницького не дуже то і хвилює.
За словами начальника міськoгo
управління з надзвичайних ситуацій Сергія Кoваленка, дії керівника
ВАТ "Кіровоградгазу" пoставили під
загрoзу все містo. Такі дії Олександра Гладкого можуть призвести дo
технoгеннoї катастрoфи, оскільки
зупинка газoпoстачання дo кoтелень
мoже пoрушити рoбoту кoтелень у
зимoвий періoд.
Під вікнами будівлі мітингувальники почали викрикувати "Гладкий,
виходь!", однак посадовець так і не
наважився вийти до громади, щоб
роз'яснити ситуацію. Організатори
мітингу спробували зайти до будівлі, проте їх вдруге не пустили.
Активісти вирішили не брати будівлю штурмом, оскільки заявили,

що проводять мирну акцію. Один із
заступників Олександра Гладкого повідомив, що спілкуватися з містянами
та журналістами керівник підприємства не має бажання. Відтак громада
підготувала звернення до міської та
обласної ради із проханням розглянути питання відставки голови правління ВАТ "Кіровоградгаз" Олександра
Гладкого. Дане рішення направлять
до НАК "Нафтогаз України".
Надважливе для жителів міста
питання розглядали на черговому
засіданні сесії міської ради. Депутат міськради Олег Краснокутський
озвучив депутатський запит, в якому
йдеться про перегляд доцільності
подальшого перебування керівника ВАТ "Кіровоградгаз" Олександра
Гладкого на даній посаді. Також у
зверненні мова йде про те, щоб відповідні органи переглянули протиправні дії керівника щодо відключення 7 котелень міста в опалювальний
період, що заборонено законом.
"Я не буду обговорювати дії "Кіровоградгазу", на те є компетентні
органи. Якщо дійсно в їхніх діях були
ознаки злочину, їх мають притягнути
до відповідальності. Але чому ніхто
не говорить про суть цієї проблеми?
Є боржник — ТОВ "ЦНТІ УНГА", яке
заборгувало ВАТ "Кіровоградгаз"
близько 150 млн грн. Підприємство
нічого не робить, щоб погасити
борги, хоча можливість таку має.
Відповідно, вони не мають номінацій на відбір природного газу. Тому,
за логікою, "Кіровоградгаз" має всі
підстави, щоби припиняти газопостачання", — заявив депутат міської
ради від фракції ВО "Батьківщина"
Олександр Цертій.
Депутат наголошує, що головна суть проблеми полягає не у

ВАТ "Кіровоградгаз", а в тому, хто
саме заборгував за спожитий газ.
"Вони самовільно продовжують
відбирати природний газ. Вартість
цього газу буде рахуватися за подвійною ціною. І я впевнений, що
це ляже на плечі нашої громади.
Ми зустрічалися з керівниками ДП
"Кіровоградтепло". Вони пообіцяли, що цю інформацію передадуть
до керівництва. Наразі відповіді від
них немає. Але ситуація абсолютно
очевидна: доки борги не буде реструктуризовано і не буде номінацій, криза буде тривати", — додав
Олександр Цертій.
Керівник фракції ВО "Батьківщина" зауважив, що депутатський запит
О. Краснокутського сформульовано
неправильно, оскільки немає розуміння в тому, хто ж насправді винен.
ДП "Кіровоградтепло" пільги має,
а розрахуватися за борги, які накопичилися протягом тривалого часу,
змоги не має.
"Фракція ВО "Свобода" підтримує
депутатський запит, але тут сьогодні
називали прізвища двох нардепів,
які нібито висловлюють свою стурбованість, — мені смішно від цього.
Спочатку вони продають стратегічні
об'єкти у приватну власність, а потім висловлюють стурбованість. Я б
утримався від їх оцінки. У нас є питання не лише по ВАТ "Кіровоградгазу",
а й по ТОВ "ЦНТІ УНГА" ДП "Кіровоградтепло", — зазначив депутат
міської ради від фракції ВО "Свобода"
Сергій Капітонов.
Запит Олега Краснокутського
депутати все ж таки підтримали.
Частина депутатського корпусу
пообіцяла тримати це питання на
контролі та посилено над ним працювати.
ОКСАНА МИЦИКОВА

Голова фракції ВО «Батьківщина» у міській
раді прозвітував перед виборцями
2 грудня голова фракції ВО
«Батьківщина» в міській раді Кропивницького Олександр Цертій
прозвітував перед виборцями територіального виборчого округу №
19 за другий рік своєї депутатської
діяльності.
Розпочав депутат з демонстрації відеоролика і спільно з
мешканцями пригадав, що було
зроблено за звітний період. Це
десятки проведених різноманітних заходів до всіх визначних дат
і подій, це робота, спрямована на
покращення благоустрою мікрорайону, це підтримка воїнів АТО та
людей, які потребують особливої
уваги, це надання спонсорської
допомоги навчальним, творчим

та спортивним колективам міста,
започаткування виплати стипендії
учням НВО № 8 «За особливі досягнення у навчанні» та багато інших і корисних для громади справ.
Зокрема, за сприяння депутата було освітлено вул. Районний
Бульвар та проведено поточний
ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Мозеса Гомберга, а також проведено ремонт двох прибудинкових територій на мікрорайоні
Нова Балашівка.
Депутат проінформував мешканців про спільну роботу депутатів фракції ВО «Батьківщина» в
міській раді м. Кропивницького у
питаннях відстоювання інтересів
територіальної громади, про ініці-

ативи, що стосувалися прозорості
і відкритості у діяльності виконавчих органів, про боротьбу за чесну
і справедливу тарифну політику в
місті, про ініціативи, напрацювання
і звернення до Кабінету Міністрів і
Верховної Ради України.
Далі звіт тривав у форматі
безпосереднього спілкування депутата з виборцями. В ході діалогу мешканці поставили десятки
запитань, які починалися словами «коли» і «чому». Здебільшого
стосувалися вони проблем благоустрою, освітлення, стану доріг,
житлово-комунального господарства і тарифів.
На своїй сторінці в соціальній
мережі Олександр Цертій після

звіту поділився враженнями: «За
цей рік неймовірними зусиллями
мені таки вдалося вирішити частину проблем мешканців округу та
міста, та це лише крапля з того, що
б хотілося і вкрай необхідно зробити. Відповіді на питання, які поставила мені громада під час звіту,
і шляхи їх вирішення я шукаю у
стінах міської ради протягом двох
років своєї депутатської діяльності, та, на жаль, багато важливих
проектів рішень, спрямованих на
покращення життя громади, продовжує блокувати і не підтримує
нинішня більшість у міській раді м.
Кропивницького.
Знаєте, під час звіту від людей
не почув жодної критики. Нато-

мість – багато теплих слів вдячності та приємні несподівані подарунки. Я дуже вдячний мешканцям за
розуміння та підтримку!
А тому висновок один – продовжувати працювати попри все:
блокування моїх важливих для
всього міста ініціатив, подвійні
стандарти в роботі певних виконавчих органів, «брак коштів» в
міському бюджеті для округів опозиційних депутатів, політичну неприязнь деяких колег і посадових
осіб і т. п., — задля громади, задля
кращого життя кожного мешканця!
«Розірватися», але довести людям, що навіть за таких умов депутат може щось змінити!»
Ольга Швиденко

на яких будуть виконуватись роботи в
наступному році на округах депутатів.
"Нам, депутатам, сьогодні дуже
не хотіли показувати зміни до програми, і коли я отримав їх на руки, то
зрозумів чому. А ці зміни, за які проголосували деякі депутати, називаються не інакше, як "бачиш і хапай!".
Поясню, Андрій Павлович (до місь-

кого голови), Ви завжди казали, що
Ви не політик, а господарник. Мені
цікаво, чи Ви взагалі дивилися ці зміни, за які голосували? Жодна пропозиція нашої фракції не врахована.
Та ми до цього вже звикли. Але що
цікаво, з проекту рішення зникли навіть ті об'єкти, які були заплановані
ще два роки тому! І ці об'єкти дуже
важливі", — обурено зазначив Сергій Капітонов.
За словами депутата, про цю
ситуацію добре знає як заступник
міського голови Олександр Мосін,
так і начальник головного управління ЖКГ Віктор Кухаренко. Сергій
Капітонов неодноразово писав депутатські звернення та надавав моторошні фотографії із протікаючим
дахом, де затоплює всі 4 поверхи.
"Я вже дав згоду на те, що якщо у
2017 році не виходить відремонтува-

ти, то хоча б у 2018 році зробіть це. Ці
об'єкти були включені до останнього
моменту, бо я спеціально особисто
заходив в управління ЖКГ і брав роздруківку тих об'єктів, які заплановано
відремонтувати. Вони зараз зникли",
— додає депутат міської ради.
Як розповів Сергій Капітонов,
міський голова Андрій Райкович обіцяв разом із депутатом проїхати по
округу і подивитись на мікрорайон
та його потреби, але, на жаль, цього
так і не сталося. Найбільше депутата
спантеличує те, що цього разу говорити своїм виборцям. Якщо Сергій
Капітонов подає свої пропозиції про
виконання різних робіт на його окрузі,
то ці вимоги відверто ігнорують.
"Мені людям сказати, що вибачте, але міський голова із секретарем
міської ради вирішили нічого не робити? Хай у вас тече покрівля. Ще з

часів Радянського Союзу ці будинки
не ремонтувалися. Всього лишень
два об'єкти і ті Ви прибрали із програми разом із освітленням вулиць.
Це нормально? Андрій Павлович,
Ви міський голова всього міста чи
партії "Наш край"? Ви міський голова чи ви лялька в чиїхось руках? І Ви
хочете, щоб ми за це голосували?
Сховали від нас, сказали приходьте
на комісію. Я приходив на комісію,
ніякого толку з цієї комісії немає.
Сьогодні це не розглядалось, сьогодні це не прийнялось. Це питання протягнули. Тому ганьба такому
керівництву. Це не господарник так
працює. Це так працює політик, який
продається, продається за дивіденди", — заявив депутат міської ради
Сергій Капітонов.
Після емоційного виступу відповідь депутатові ніхто не надав. МС

Сергій Капітонов: "Ви міський
голова чи ви лялька в чиїхось руках?"

21-го грудня під час засідання сесії міської ради Кропивницького депутат С. Капітонов
заявив, що Андрій Райкович звичайна лялька у чиїхось руках.
В ході сесійного засідання депутати міськради вносили свої пропозиції до прoграми з благoустрoю
в житлoвo-кoмунальній галузі на
2018-2021 рoки.
Однією із пропозицій депутата
міської ради від фракції ВО "Свобода" Сергія Капітонова був капітальний ремонт дахів будинку 2-А та
2-Б по вулиці Варшавській, а також
капітальний ремонт освітлення по
вулиці О.Олеся та О.Ольжича (Некрасівка).
Пізніше депутатові до рук потрапила саме та програма, яку сьогодні
"протягнула" депутатська більшість.
У документах зазначено ті, об'єкти,
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Майже місяць у Кропивницькому
триває справжня війна за тепло
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Чим погрожує депутатський корпус міськради
Кропивницького ДП «Кіровоградтепло»?
ПОЧАТОК НА 1 СТОР.
"Якщо ця заборгованість
не буде реструктуризована, ви
так і залишитесь організацією,
яка несанкціоновано відбирає
природний газ із транспортної
мережі. Чи перекладе підприємство в подальшому цю подвійну ціну на споживачів через
тариф, або залишить як збитки
– питання риторичне, але аргумент щодо збитковості завжди
превалює над іншими при вирішенні питання щодо підвищення тарифів теплогенеруючих
підприємств. У разі непогашення заборгованості, ВАТ «Кіровоградгаз», як оператор ГТС,
на підставі кодексу газорозподільних систем, має право вживати відповідних заходів щодо
припинення несанкціонованого
відбору газу приватним ДП «Кіровоградтепло». Тобто, цілком
можлива ситуація, що частина
мешканців міста і закладів соціальної та гуманітарної сфер
обласного центру знову залишаться без тепла", — зазначив
депутат міської ради від фракції ВО "Батьківщина" Олександр Цертій.

На сьогодні місто є заручником цієї ситуації. Нікому не
відомо, чи буде у Кропивницькому тепло, чи ні. Завдяки тому,
що надворі температура повітря частіше становить вище
за нуль, а не нижче, катастрофічної ситуації у місті поки що
не сталося. "А що ви скажете,
коли на вулиці буде -20°C? Що
винен той, кому ви заборгували?", — звернувся Олександр
Цертій до Анатолія Тарана.
Присутні депутати наголосили,
що їх цікавить одне: коли ДП
"Кіровоградтепло" реструктуризує заборгованість, погасить
борги і отримає номінації, щоб
кропивничани могли спокійно
жити і розуміти, що таких відключень теплопостачання більше не буде.
"Хочеться бути впевненим у
тому, що в нас не відбудеться
техногенної катастрофи. Тому
що я не знаю, як буде поводити себе "Кіровоградгаз". Ми не
прийшли, щоб їх захищати. Ми
прийшли до вас, щоб з'ясувати,
що ви будете робити далі? Ви
— боржник, тому у них є законні підстави для перекриття

газу, а внаслідок цього потерпають люди. Насправді ж даному підприємству зробили чи
не ідеальні умови для роботи,
оскільки через пільги на оренду
цілісного майнового комплексу
(що належить до комунальної
власності міста) підприємство
майже безкоштовно ним користується, також реструктуризовано стару заборгованість з
орендної плати, знято арешт із
майнових активів, затверджено

майже на 22% вищі тарифи на
теплопостачання у порівнянні
з комунальним підприємством
«Теплоенергетик». І чим це все
закінчилось?", — обурено додав голова фракції ВО "Батьківщина" Олександр Цертій.
Якщо підприємство не вирішує це питання, і якщо дійсно
"Кіровоградтепло" нічого, крім
збитків, генерувати не може,
тоді депутати розглядатимуть
варіант повернення підприєм-

ства до комунальної власності.
Іншого виходу представники
депутатського корпусу не вбачають.
"Від своєї політичної сили
я вам скажу, що дане підприємство ви взяли в оренду добровільно, і займаєтесь ви цією
справою вже не один рік. Якщо
в домівках наших містян не
буде тепла, то ми зробимо так,
що у вас тут буде дуже спекотно! Ми використаємо всі важелі впливу, щоб повернути ДП
"Кіровоградтепло" ТОВ "ЦНТІ
УНГА" до комунальної власності", — висловив свою думку
депутат міської ради та голова
фракції ВО "Свобода" Сергій
Капітонов.
Отже, ДП "Кіровоградтепло"
ТОВ "ЦНТІ УНГА" має врегулювати свою заборгованість з НАК
"Нафтогаз" та ВАТ "Кіровоградгаз". Якщо ж не буде проведена
реструктуризація, то виникне
подвійна заборгованість. Анатолій Таран пообіцяв довести
до відома своєму керівництву
позицію депутатського корпусу
міськради Кропивницького.
Оксана Мицикова

Бояться відповідальності
чи не хочуть працювати?
ПОЧАТОК НА 1 СТОР,
Дана Програма дуже ефективна, а її суть проста і прозора. За кожним округом в місті
в однаковій мірі закріплюється
певний фінансовий ресурс для
гарантованого виконання доручень виборців і проведення
робіт з благоустрою, утримання житлового фонду, ремонту
й реконструкції інженерних
мереж, освітлення, доріг, прибудинкових територій, тощо.
Під час зборів та зустрічей з
депутатом шляхом голосування простою більшістю громада
сама вирішує, на що ці кошти
необхідно витратити насамперед. У підсумку складається
Протокол зборів, який оприлюднюється на офіційному
сайті міської ради, і кожен
може побачити, виконання

яких робіт, в яких мікрорайонах і в яких часових рамках
буде проведено. Далі вся відповідальність
покладається
на депутата – він бере на себе
обов’язок організації та контролю виконання доручень виборців, а також контролює
якість і терміни виконання запланованих робіт.
Що отримає громада
міста, якщо ця Програма запрацює в Кропивницькому?
Перш за все, це дасть
можливість депутатам ефективно, а головне – оперативно
реагувати на звернення мешканців щодо вирішення проблем у сфері благоустрою та
ЖКГ. По-друге, зробить розподіл коштів з міського бюджету
у цих сферах більш прозорим, відкритим і рівномірним

у рамках кожного округу. І нарешті, допоможе налагодити
ефективний механізм активної
взаємодії між територіальною
громадою та депутатами міської ради. А ще - знизиться градус суспільної напруги у місті і
підвищиться рівень довіри населення до органу місцевого
самоврядування.
Під час чергового сесійного засідання депутати
міської ради м. Кропивницький
не підтримали запропоновану
вами Програму виконання доручень виборців? Як вважаєте,
чому проект рішення не набрав достатньої кількості голосів?
- Скажу відверто, мене неймовірно обурює ця ситуація.
Здавалося б - що може бути
кращим для громади і їхнього

представника (депутата), ніж
отримати на кожен округ нашого міста гарантований фінансовий ресурс на рік (близько
1,2 млн.грн) і дати можливість
громаді самостійно на зборах
приймати рішення на виконання яких робіт направити ці
кошти в поточному році? Але
ж виявляється не всі депутати міської ради так вважають
- мабуть тому, що частина не
хоче прозорості і відкритості
перед громадою у процесах
витрачання бюджетних коштів,
частина боїться спілкування
зі своїми виборцями, які підтримали депутата на виборах,
а частина банально самоусунулась від роботи на своєму
окрузі і боїться майбутніх запитань і претензій від виборців
під час зборів стосовно їхньої

бездіяльності. Але це лише
припущення - бо в кожного з
них своя логіка, шкода лише,
що в декого вона відверто
«рабська» по відношенню до
«ватажків» нинішньої депутатської більшості.
Не підтримали програму в
повному складі депутати Нашого Краю, Рідного Міста та
Опозиційного Блоку, які на чолі
з секретарем міської ради Андрієм Табаловим та Олександром Шамардіним утворили
нинішню більшість у міській
раді.
Але на цьому ми з колегами від опозиції не зупиняємось
– робимо програму ще більш
потужною, досконалою і знову
виносимо її на розгляд сесії.
Ольга Швиденко

ЯК міську раду перейменували

27-го листопада під час 2-го
засідання 10-ї сесії міської ради
сьомого скликання, за сприяння громадських активістів,
нарешті було перейменовано
міську раду Кропивницького.
Після багаторазових спроб головний орган самоврядування
міста позбувся імені Кірова у
своїй назві.
Кропивницькі активісти та
небайдужі громадяни виступили перед народними обранцями з вимогою прийняти проект
рішення про перейменування
Кіровоградської міської ради на
Кропивницьку. Нагадаємо, що
на попередній, 9-й сесії, частина
депутатів не підтримала проект
рішення Сергія Капітонова від
фракції ВО «Свобода», тому
його знову розглядали на цьому
засіданні.
Вже півтора роки наше місто
носить назву Кропивницький, та

чомусь міська рада що й досі
називалася іменем ката українського народу, автора «закону
про п’ять колосків» під час Голодомору, Кірова.
«Я звертаюсь до тих, хто
блокує перейменування ради:
чому ви так ненавидите наш
український народ? Я впевнений, що ті депутати, які не голосують за перейменування,
під час Голодомору забирали
б останнє у громадян. Одні за
власним бажанням, а інші – бо
так начальство наказало», —
висловив свою думку Сергій Капітонов.
Громадські активісти поіменно називали і зверталися до тих
депутатів, які або відмовлялися
голосувати за перейменування
або всілякими хитрощами намагалися цього уникнути.
Сергій Кокуленко, ветеран
АТО, який прийшов разом із гро-

мадськими активістами до зали
міської ради, зауважив, що у
місті є негаразди, і передусім це
наша «еліта» на чолі з владою.
«Ті, хто не хоче приймати рішення про перейменування, – сепаратисти!» — заявив учасник
АТО.
Представники Кропивницької громадської організації "Бойове братерство" наголосили,
що вони прийшли не просити чи
змушувати голосувати за перейменування, а дати можливість
народним обранцям проявити
свою проукраїнську позицію.
«Яку позицію займає партія «Солідарність»? Як голосує «Наш
край», коли очільник фракції
Андрій Табалов голосує «за», а
його однопартійці проти? Чому
фракція «Рідне місто» на чолі з
Олександром Шамардіним не
підтримує перейменування?»
— звернувся до депутатів «біль-

шості» представник «Бойового
братерства».
Після усіх виступів з трибуни
Андрій Райкович разом із керівниками фракцій та двома представниками громадськості взяли 10-ти хвилинну перерву та
пішли на погоджувальну нараду,
щоб прийняти остаточне рішення. Слід зазначити, що 10 хвилин тривали майже дві години.
Після цієї перерви депутатський
корпус міськради Кропивницького повернувся до питання перейменування міської ради.
На нараді розглядали три
варіанти назви міської ради: Кропивницька міська рада – пропозиція Сергія Капітонова, фракція
ВО «Свобода»; Центральноукраїнська міська рада міста Кропивницький – пропозиція Ігоря
Волкова, БПП «Солідарність» та
міська рада міста Кропивницький – пропозиція від очільника

міста Андрія Райковича.
Після численних суперечок,
дебатів та декількох голосувань
депутатськимй корпус підтримав пропозицію міського голови, 26 депутатів проголосували
«за». Міська рада позбулася у
своїй назві імені Кірова, натомість відтепер вона йменується
міською радою міста Кропивницький. Услід за довгоочікуваним перейменуванням міської
ради управління місцевого органу самоврядування почали
перейменовувати власні назви.
Таким чином, 21-го грудня,
на засіданні вже наступної, 11-ї
сесії міської ради, було винесено на голосування 29 питань
щодо перейменування виконавчих органів, управлінь та комунальних підприємств міста. Депутати підтримали вищевказані
проекти рішення.
АЛІНА КУЛИК
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Щасливі обличчя дітей –
стимул працювати далі!

У передноворічний час багато роботи не лише у Діда Мороза, а й у людей, які попри напружену роботу у сесійній залі,
встигають привітати маленьких
кропивничан з найбільш очікуваним святом Нового року.
Так і цьогоріч депутати міської ради від фракції ВО «Бать-

ківщина» Олександр Цертій
та Юрій Гребенчук для дітей
мікрорайонів Нової Балашівки та Бєляєва вже традиційно
організували чудові святкові
програми і привітали малечу з
прийдешніми святами. Більше
тисячі дітей стали глядачами
святкових вистав і отримали

набори солодощів від депутатів.
У районному будинку культури перед дітьми розгорнулося справжнє театралізоване
дійство «Новорічний дивограй»
у виконанні обласного театру
ляльок, а дітлахи мікрорайону
Бєляєва, запрошені на святкування в НВО № 8, із захопленням поринули у «Пригоди Нового Року».
Після спектаклів на дітей
чекали цікаві розваги, вікторини та веселі конкурси. Діти один
поперед одного розповідали віршики Дідусю-чарівнику, а він,
в свою чергу, нікого не залишив
без цікавих призів.
Ініціатор святкувань Олександр Цертій зауважив: «Дуже
приємно дарувати дітям радість і проводити подібні заходи. Насамперед, ми з колегою
намагалися подарувати дітям
позитивні емоції, зробити їхнє

життя яскравішим. Я надзвичайно радий, що нам це вдалося. Погляньте, очі дітей сповнені
радості і захоплення, а це —
найкраща винагорода за нашу
роботу і стимул працювати далі.
Я вірю, що майбутнє наших дітей буде щасливим і безхмарним, а ми, дорослі, зробимо для

цього все нас можливе».
Слова вдячності організаторам лунали і від дорослих,
адже батькам приємно, що про
їхніх дітей не забувають і щороку влаштовують такі чудові
святкування для малечі віддалених мікрорайонів міста.
Ольга Швиденко

Ш к о ляр к и "В і к т о р і ї - П" з м а г а л и с ь
у к о н к у р с і к р а с и "М і с V i c to ry"
15-го грудня у Кропивницькому НВО "Вікторія-П" відбувся традиційний щорічний
конкурс краси "Міс Victory".
Конкурс проводили у два етапи. Перший етап відбувався
8-го грудня, в якому змагалися
учениці 6-го класу. У другому
етапі конкурсу взяли участь 10
дівчат 5-х класів. Юні красуні
виборювали перемогу у 3-х
номінаціях: Міс Victory, перша
віце-міс та друга віце-міс. Інші
учасниці конкурсу також отримали заохочення і були нагороджені такими титулами, як
"Міс посмішка", "Міс глядацьких симпатій", "Міс артистичність", "Міс талант" тощо.
Міс Victory" — це конкурс,
у якому дівчата демонструють передусім не свою красу,

а власні таланти, здібності та
вміння. Різноманітність конкурсу просто вражає. Зокрема,
дівчата змагалися в конкурсі "Моє рідне місто", у якому
під час жебракування кожна
учасниця отримувала завдання про визначні пам’ятки та
історію нашого міста. Наприклад, розповісти про будинок
Барського, краєзнавчий музей,
пам'ятник Пашутіну та його
особистість, про жіночу гімназію тощо. Другий конкурс мав
назву "Я так вмію!": дівчатка
вражали глядачів та журі своїми талантами.
"Хто танцював, хто співав,
хто грав на музичному інструменті, декламували вірші, а
хтось вишиває і розповідав
про своє захоплення. Дівча-

та майже не повторювались у
творчому завданні", — зазначає завуч НВО "Вікторія-П".
У дівчаток, як і в дорослому
конкурсі краси, було дефіле.
Спочатку учасниці демонстрували вихід у ділових костюмах.
Оскільки навчальний заклад

не має шкільної форми, то в
гімназії"Вікторія-П" дотримуються поняття «діловий стиль
одягу». Дівчата показували, як
саме вони це розуміють і який
вигляд повинна мати дівчина в
школі. У другому етапі дефіле
конкурсантки виходили в еле-

гантних сукнях, і саме тут вони
показали свою красу.
Хоч і зайняти перше місце,
на жаль, усім неможливо, але
всі учасниці конкурсу краси
отримали подарунки. Міс та
віце-міс отримали від голови
журі корону, а іншим дівчаткам
подарували пам'ятні призи.
Надзвичайно важливою для
учасниць була підтримка батьків та однокласниць, які щиро
вболівали за них.
За словами завуча школи,
конкурс краси "Міс Victory"
планують проводити і в наступному році, приблизно в
той самий час. Започаткувала школа такий конкурс краси
близько 5 років тому.
Оксана Мицикова

1 січня День народження Степана Бандери:
в Кропивницькому пройде смолоскипна хода
У понеділок, 1 січня 2018 року, в Кропивницькому відбудеться традиційна щорічна смолоскипна хода, приурочена до 109-ї річниці із дня народження Провідника української нації
Степана Бандери.
Збір учасників ходи о 16:30 біля пам'ятника Янголу-Охоронцю.
Захід розпочнеться о 17:00.
Марш пройде центральною вулицею Кропивницького Великою Перспективною й завершиться на площі Героїв Майдану.

Про це повідомляє Кропивницька міська організація ВО «Свобода».

