Все що нас не вбиває, робить нас сильнішими.
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«Якщо хтось не
бачить проблеми –
це не означає,
що її не існує»

Попри зиму, на вулицях міста досі стоять літні майданчики
ресторанів та кафе. Стоять також тимчасові споруди (МАФи)
на землях комунальної власності, не переданої в оренду, пересувні засоби торгівельної мережі – хтось на підставі дозволів,
хтось за картою обліку, а деякі
взагалі нелегально. Офіційно
кошти за їх розміщення до бюджету міста не надходять, також
бракує прозорості і відкритості
в процесі узгодження їх розміщення. Ба більше, деякі сезонні
споруди для громадського харчування та інші об’єкти торгівельної мережі з часом перетворюються на капітальні будівлі, а
їх власники отримують завдяки
таким махінаціям права на земельні ділянки під ними.
Допомогти підприємцям розібратися в питаннях щодо розміщення літніх майданчиків і
тимчасових споруд, розробити
прозорі механізми, які б регулювали процеси надання необхід-

ментували це тим, що проблеми із врегулюванням питання
розміщення майданчиків у місті Кропивницькому немає. Не
побачили підстав для роботи
даної Тимчасової контрольної
комісії і присутні на засіданні
секретар міської ради Андрій
Табалов та керівник спецінспекції А. Максюта, зауваживши, що
цим питанням має перейматись
профільна депутатська комісія з
питань торгівлі. Голова цієї комісії, представник партії «УКРОП»
Михайло Бежан, до речі, нещодавно отримав багато критики
на свою адресу під час річного
звіту на сесії міськради.
«Сьогодні в черговий раз через відсутність кворуму не відбулося засідання Тимчасової
контрольної комісії. Але цього
разу вже стало абсолютно зрозумілим, що певні депутати просто
блокують цей процес – Михайло
Бєжан, Олександр Шамардiн,
Вадим Дрига заявили, що просто не бачать сенсу в її роботi

них дозволів, погоджень, сплати
коштів за користування відповідними місцями для їх розміщення вже не перший місяць
намагається депутат фракції
ВО «Батьківщина» Олександр
Цертій. Саме тому за його ініціативи на сесії міської ради була
створена Тимчасова контрольна комісія з врегулювання питання розміщення майданчиків
для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, засобів пересувної
роздрібної торговельної мережі
та інших об'єктів сезонної дрібно-роздрібної торгівлі. До участі
у роботі комісії були запрошені
представники усіх політичних
сил, представлених у міській
раді.
Проте провести засідання
Тимчасової комісії і зробити
спільні результативні кроки у
даному напрямку не вдалося
навіть із другої спроби. Прийшовши на засідання комісії,
представники політичних партій
«Наш край», «УКРОП», «Рідне
місто» демонстративно залишили депутатську кімнату, так
і не перейшовши до розгляду
питань порядку денного. Аргу-

та покинули засідання. Проте,
якщо хтось не бачить проблеми
– це не означає, що її не існує.
Разом з ініціативною групою депутатів будемо працювати над
розробкою необхідних механізмів та вдосконаленням існуючих
положень», – так прокоментував ситуацію, що склалася,
голова тимчасової контрольної
комісії Олександр Цертій.
Працювати у складі ініціативної групи виявили бажання
депутати від політичних партій
ВО "Батьківщина", ВО "Свобода", "Самопоміч", БПП "Солідарність" та "Радикальної партії" – О. Цертій, С. Капітонов,
В. Смірнов, Ю. Деркаченко та
Р.Санасарян.
Позиція частини депутатів
блокувати роботу Тимчасової
контрольної комісії, відверто кажучи, просто обурює: наперед
знаючи, що працювати в цьому
напрямку не збираються, жоден
із них не оголосив про самовідвід під час формування комісії.
Коли наші обранці в міській
раді нарешті почнуть працювати
конструктивно і злагоджено на
користь громади?!
Мілана-Анастасія Панченко

Депутати міської ради
допомогли комунальникам
прибрати сніг

Після сильного снігопаду на
зимові свята Кропивницький нагадував засніжене казкове місто, у
якому забули прибрати сніг, трохи
«снігової казки». І ця зимова перешкода дуже заважала пересуватися містом. Магістральні дороги
комунальні служби почистили. На
щастя, у місті не сталося транспортного колапсу. Але під час чищення техніка залишила кучугури
снігу, які майже неможливо оминути. У такому самому стані були й
зупинки громадського транспорту.
Неочікувано допомогти комунальникам вирішили 9 депутатів
міської ради, а саме представники фракцій БПП «Солідарність»,
Радикальної партії Олега Ляшка,
Об’єднання «Самопоміч», ВО
«Батьківщина» та ВО «Свобода».

– почистимо». І все, ми домовилися о 12:00 зібратися. Наступного
ранку я скинув цю інформацію в
чат, де присутні усі депутати
міської ради. Усіх запросив, але
ніхто не долучився, крім людей, з
якими домовлялися заздалегідь».
Депутати озброїлися лопатами та визначили місця, де в першу чергу треба прибрати сніг. До
об’єктів потрапили такі зупинки
громадського транспорту: на вул.
Шевченка (біля дитячої бібліотеки),
на вул. Вокзальній (біля міськвідділу поліції), біля старого автовокзалу, на вул. Юрія Коваленка. Також
увагу депутатів привернули декілька непрохідних пішохідних переходів. Усі роботи зайняли лише 4
години часу і вже близько 16:00 все
закінчили.

Як повідомив один із організаторів, депутат фракції Об’єднання
«Самопоміч» Володимир Смірнов,
ідея виникла раптово: «Ми зібралися напередодні ввечері, вітали
Сергія Бойка з Днем народження.
Хтось сказав, що зі снігом на дорогах все більш-менш нормально,
а от на зупинках та тротуарах
взагалі велика проблема. А хтось
візьми та й скажи: «давайте завтра допоможемо комунальникам

«Здебільшого реакція була
така: «от спасибі, хоч хтось
щось робить». Але перехожі не
долучалися, і не цікавилися, хто ці
люди, які працюють. Ми їм казали
– це депутатська група. Багато
людей не вірило, що це депутати
міської ради. Казали: «я бачу, той,
що стоїть з лопатою, типу керує, ось це, мабуть, депутат», –
розповів Володимир Смірнов.
Головна ідея – мотивувати усу-

нути перешкоди, де вони заважають,-- не лише біля власного будинку, але й у громадських місцях.
Зробити гарну справу для жителів
міста, які живуть поруч, для пенсіонерів, мам з візочками, людей з
інвалідністю. Вони долають значні
труднощі, щоб перейти через великі купи снігу.
«Ми мали виключно благі наміри, ніякого бажання піару. Просто бажання допомогти нашим
комунальникам, тому що, дійсно,
проблема дуже серйозна. Усі бачили, скільки випало снігу, і були
нерозчищені зупинки. І досі в багатьох місцях вони залишаються
нерозчищеними. Взялися до справи, тому що розуміємо – техніки
не вистачає. Просто показали
приклад для інших жителів міста, підприємців і тих самих комунальників. Можна не чекати,
а працювати самому. Так, важче
взяти лопати, але ж можна»,
– повідомив депутат фракції ВО
«Батьківщина» Олександр Цертій
про власну участь у імпровізованих
громадських роботах.
Однак, після потрапляння фотографій до мережі Інтернет депутатів почали називати «піарщиками»
та робити різні образливі написи
на фотографіях. Щодо цього депутат Володимир Смірнов розповів, що можна робити будь-що і це
назвуть намаганням підвищити популярність серед виборців. Окрім
цього, останнім часом у мережі
з’являється все більше людей, які
роблять персональні сторінки під
вигаданим ім’ям та критикують усе
те, про що не можуть висловитися
привселюдно. Як наслідок, ніхто
фізично не постраждає, але охочих безкорисливо зробити гарну
справу поменшає.
Мілана-Анастасія Панченко
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Кропивницька міська рада
виділила понад 1 млн гривень
на висвітлення своєї діяльності
17 січня на сесії міської
ради Кропивницького депутати
затвердили програму економічної
підтримки ЗМІ, які висвітлюють
діяльність міської влади.
"У
цілому
програма
передбачає виділення трохи
більше, ніж мільйон гривень
на фінансування висвітлення
діяльності міської ради у ЗМІ",
- зазначив начальник відділу
по роботі із засобами масової
інформації Сергій Якунін.

Депутат міської ради від
Радикальної партії Сергій Бойко
поцікавився, скільки ще вісник
міської ради "Вечірня газета" буде
фінансуватися з бюджету міста,
оскільки прийнято закон про
роздержавлення
комунальних
засобів масової інформації. Сергій
Якунін повідомив, що у 2017
році це буде зроблено востаннє,
наступного року міська рада
вийде з-поміж співзасновників газети.
МС

На четвертому засіданні сьомої
сесії міськради депутати нарешті
підтримали програму ремонту
доріг.
"Дорожня програма" планується на 5 років, тобто до 2021 року.
Минулого засідання програму
розкритикували депутати демократичної меншості. Під час сесії такі
питання знову виникли. Зокрема,
депутат фракції ВО "Свобода"
Сергій Капітонов вніс пропозицію
про капітальний ремонт на вул.
Желябова.
"В інвестиційній програмі ОКВП
"Дніпро-Кіровоград" запланований

ремонт водогону на цій вулиці. Тому
пропоную запланувати капітальний
ремонт цієї вулиці на 2020 рік, щоб
роботи проводилися комплексно.
Зараз ситуація там катастрофічна",
- заявив Сергій Капітонов.
Ремонт дороги внесли до
програми. Однак міський голова
відповів, що кошти розраховані до
копійки, тому в майбутньому додати
об'єкти буде майже неможливо. Як
повідомив міський голова, кошти
управління ЖКГ обмежені, оскільки
більше грошей виділили на освіту
та заробітні плати вчителям.
МС

Програму ремонту доріг
Кропивницького на 5 років уже
не змінити

Секретарю міськради
подарували свинячі мізки для
покращення роботи
17 січня, під час розгляду
програми
благоустрою
вулиць міста, депутат фракції
Радикальної
партії
Ляшка
Михайло Демченко подарував
секретареві міської ради Андрію
Табалову свинячі мізки.
Подарунок депутат вручив
під час критичного виступу щодо
несправедливого
розподілу
коштів на благоустрій вулиць
серед депутатських округів.
Зокрема,
округ
Михайла
Демченка,
мікрорайон
Олексіївка, за 5 років дії
програми отримає лише один
світлофор вартістю 170 тис. грн.
"Службовці
державного
значення повинні думати не
про людину, а про людей.
Завдяки програмі, яку сьогодні
підтримали, деяким округам
нічого не дали, а іншим — 200

тис. грн, 500 тис. грн чи навіть
мільйони. Це несправедливо!",—
розповів Михайло Демченко.
Схожа ситуація склалася
ще з одним депутатом фракції
Радикальної
партії
Ляшка
Сергієм Бойком, якому виділили
лише 100 тис грн на оновлення
освітлення
на
провулку
Перекопському.
Але найбільше від програми
благоустрою
потерпатимуть
ОСББ, оскільки їм не виділять
ані копійки на ремонт будинків.
У той самий час новостворені
ОСББ не мають коштів на
капітальні ремонти покрівель
або прибудинкових територій.
Андрій
Табалов
прокоментував
подарунок
так: "Зайвий мозок ніколи не
завадить. Скільки б людина
не мала мізків, завжди можна
чомусь навчитися".
Підтримана
програма
благоустрою розрахована на 5
років, тому покращення деяким
районам міста можна не чекати
ще довгий час. На жаль, розподіл
бюджетних коштів відбувається
не за потребами кропивничан,
а за політичною більшістю та
конкретними інтересами. МС

Управління ЖКГ міськради
нерівномірно фінансує
мікрорайони Кропивницького
17 січня, на сесійному засіданні
міської
ради
Кропивницького
відбувся
повторний
розгляд
програми
житлово-комунального
господарства на 2017-2021 роки.
Під час обговорення програми
депутат міськради від Радикальної
партії Михайло Демченко звернувся
до депутатів:
"У цій програмі ми бачимо
несправедливість
у
питанні
виділення коштів на утримання та
благоустрій мікрорайонів міста. Одні
депутати на свої округи отримують
мільйони, а інші практично нічого.

Але треба так зробити, щоб усі
мікрорайони
Кропивницького
отримували
рівноцінне
фінансування".
Нагадаємо,
що
питання
нерівномірного
виділення
коштів на мікрорайони міста у
програмі
житлово-комунального
господарства Кропивницького на
2017-2021 роки вже порушувалися
на попередньому засіданні. Як
бачимо, ситуація повторилася і
зміни до програми управління ЖКГ
не внесло.
МС

07 лютого
2017 року

Кропивницькі інтернет-провайдери
платитимуть більше за кабелі на дахах
Управління
житлово-комунального
господарства
планує
переглянути вартість оренди дахів
для мереж місцевих інтернетпровайдерів, де розташовані їхні
кабелі зв'язку.
Як повідомляють керівники
ЖЕО, провайдери прокладають
мережі без погодження з ними та
часто пошкоджують дахи, системи
вентиляції, ліфтові шахти.
Зокрема, нещодавно пошкодили вентиляційну систему та
дах у будинку за адресою вул.
Червонозорівська 23.
"Хто куди хоче, туди й тягне.
Окрім "Шторму", "Волі" і "Київстара",
є ще багато провайдерів, які
взагалі ніяких договорів з ЖЕО не

укладали. Найстрашніше - це те,
що вони не питають, як класти,
де можна ставити апаратуру,
не погоджують технічні умови.
На селищі Гірничому залізли
й пробили мені дах, тепер він
протікає", - розповіла керівник
ПП "Кіровоградське інвестиційне
будівництво" Ольга Кутах.
За
тарифом
провайдери
платять лише 3 коп. за кв. м
площі, але за деякими договорами
один провайдер платить 50 грн
на місяць за усю площу даху. У
той самий час, як повідомила
Ольга Кутах, 1 кв. м ремонту даху
руберойдом коштує 380 грн.
Начальник управління ЖКГ
Віктор Кухаренко заявив: "Ми

маємо не лише підвищити тариф,
а й комплексно вирішити цю
проблему. Найближчим часом
буде розроблене положення про
співпрацю інтернет-провайдерів,
кабельного
телебачення
з
керівниками
комунальних
підприємств. Іноді провайдери
проводять роботи на даху, навіть
не інформуючи керівників ЖЕО.
Це не правильно. Якщо спільна
оренда, то повинна бути й спільна
відповідальність".
Якщо міська влада все ж
збільшить
вартість
оренди,
кропивничанам варто чекати
на підвищення вартості послуги
інтернет-зв’язку.
МС

23 січня завершився розгляд
справи за позовом колишньої
директорки Валентини Приліпко
до управління освіти міської
ради про звільнення її з посади.
За рішенням Ленінського
районого
суду
колишню
директорку поновили на посаді.
Також управління освіти має
виплатити середню заробітну
плату за вимушений прогул —
понад 45 тис. грн та 5 тис. грн
компенсації за моральну шкоду.
Нагадаємо, жінку звільнили

через
заяви
батьків
про
аморальний проступок керівника
школи.
02 лютого відбувся мітінг
проти Прилипко. За словами
однієї з мітингувальниць Євгенії
Захарченко, сьогодні спливає
строк для подання апеляції на
скасування рішення Ленінського
районного
суду.
Батьки
підготували лист з переліком
порушень,
які
знайшла
перевірка з Державної інспекції
освітніх
закладів
України.

Знайдені порушення управління
освіти міської ради назвало
несуттєвими.
До батьків вийшла начальник
управління
освіти
Лариса
Костенко і повідомила, що
сьогодні управління подало
апеляцію на судове рішення
щодо поновлення на посаді
колишньої
директорки
Валентини Приліпко.
Адже саме проти поновлення
батьки мітингували під будівлею
міськради.
МС

Екс-директора кропивницької школи № 18
поновили на посаді

Проїзд у міських маршрутках буде
коштувати 5 гривень?
17 січня на сайті міської ради
Кропивницького
опублікували
проекти рішень виконачого комітету
про зміну вартості разового проїзду
у маршрутних таксі.
Про це на своїй сторінці Face-

book написав депутат міської ради
Сергій Бойко.
Проекти рішень від № 28 до №
37 встановлюють нову вартість
проїзду у маршрутних таксі.
Зокрема, ціна підніметься на

основних маршрутах міста з 3,50
грн до 5 грн. Деякі маршрутні таксі,
а саме № 130, № 17 та № 126-а
возитимуть за 4,50 грн. До селища
Нового можна буде дістатися аж за
6 грн.
МС

У Кропивницькому на лініях
роботи громадського транспорту
будуть
створені
пільгові
маршрути.
Про це повідомив заступник
міського голови Олександр Мосін
під час зустрічі з керівниками
підприємств-перевізників
обласного центру.
"Управління розвитку транспорту та зв’язку міської ради

Кропивницького вже отримало
доручення
на
розробку
програми безкоштовних перевезень
незахищених
верств
населення з найвіддаленіших
мікрорайонів міста. На 2017 рік у
міському бюджеті передбачене
відшкодування
перевезень
пільгових категорій у розмірі 11
млн. грн. для електротранспорту
і 5 млн. грн. для інших видів

пасажирського
транспорту",
— розповів заступник міського
голови
Кропивницького
Олександр Мосін.
За словами заступника міського
голови, конкурс на пільгові
маршрути
для
підприємствперевізників буде оголошено
після того, як депутати міської
ради погодять підготовлений
проект рішення.
МС

17 січня на сесійному засіданні
міської ради Кропивницького
депутати прийняли рішення
припинити повноваження голови
регламентної комісії — депутата
від Радикальної партії Олега
Ляшка Михайла Демченка.
Депутат міської ради від
партії
"Опозиційний
блок"
Анна Ніжнікова запропонувала
на
посаду
голови
комісії
свого однопартійця Максима

Линченка.
Колишній голова регламентної
комісії Михайло Демченко у
свою чергу оголосив підтримку
кандидатури
Володимира
Смірнова,
члена
фракції
"Самопоміч".
Депутати
підтримали
кандидатуру Максима Линченка.
Хоча голова фракції ВО
"Свобода" Сергій Капітонов
цілком слушно зауважив: "У

цивілізованих радах прийнято,
що головою регламентної комісії
призначають депутатів з-поміж
опозиції".
Нагадуємо, що в команду
міського голови входять партії:
«Наш край», «Рідне місто»,
«Опозиційний блок» та УКРОП,
які на сьогодні складають
Більшість в міській раді Кропив
ницького.
МС

У Кропивницькому будуть пільгові
маршрути?

опоблоківець став головою
"регламентної комісії" міськради

В міській раді Кропивницького "летять"
голови депутатських комісій
Наприкінці
четвертого
засідання міськради депутати
повернулися до переобрання
голів комісій.
Відповідно до рішення міської
ради про щорічне переобрання
голів
комісій,
депутати
повернулися до голосування
щодо припинення повноважень.
Депутатська більшість проголосувала за зміни, попри пряме
порушення
закону
України
про місцеве самоврядування.

Голів
депутатських
комісій
призначають на увесь термін дії
ради, а не лише на один рік.
Зокрема, зняли з посади
голову комісії з питань земельних
відносин
депутата
фракції
БПП
"Солідарність"
Юрія
Деркаченка: "Коментувати тут
нічого. Положення про зміни голів
порушує регламент і закон".
Депутати
підтримали
кандидатуру фракції "Рідне місто"
Олександра Шамардіна: " Я не

бачу ніяких змін у тому, що я став
головою комісії. У звичайному
режимі будемо працювати".
За схожою схемою змінили
голову "регламентної комісії".
Також
продовжили
свою
діяльність голови "транспортної
комісії" Михайло Бєжан (УКРОП),
комісії з питань охорони здоров'я
Микола Гамальчук («Наш край»)
та голова "бюджетної комісії" Ігор
Волков (БПП).
МС
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Особливості кропивницької
політики: «завалити» опонента
важливіше за правду

Політика Кропивницького давно вражає абсурдом і безглуздям усіх, хто хоча б одного разу
бував на сесії міської ради. Але
політичні баталії між місцевими
депутатами продовжуються й за
межами сесійної зали.
Після 4-го засідання 7-ї сесії
міськради голова фракції УКРОП
Михайло Бєжан вирішив «кинути камінь в город» фракції ВО
«Свобода». На власній сторінці
Facebook він прокоментував голосування іншої фракції такими
словами: «Як на мене, то якась
дивна у нас «Свобода». Не підтримувати питання «Про затвердження комплексної програми
підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях». Але депутат не згадує,
що голосування було за включення до порядку денного розгляду
проекту рішення.
У своєму пості Михайло Бєжан, кажучи фігурно, «злукавив».
Якщо декілька хвилин пошукати
результати голосування на сайті,
можна з легкістю у цьому переконатися. Під час кінцевого затвердження програми обидва
депутати фракції ВО "Свободи"
підтримали надання допомоги
військовим.
Як повідомив голова фракції
ВО «Свобода» Сергій Капітонов,
депутати не голосували за включення цього та інших питань до
порядку денного, тому що це порушення. За регламентом, яким
керується міськрада, проекти
рішень мають публікувати за 20
робочих днів до засідання. Це роблять для повного ознайомлення
з документом як депутатів, так і
зацікавлених кропивничан.
«Знову ми приймаємо важливі
рішення з голосу. Цей документ
розглянули на «бюджетній комісії». Але й інші депутати мають
право вивчити документ. Можливо, треба більше виділити коштів,
ніж там передбачено», – розповів
Сергій Капітонов.
Фракція «свободівців» узагалі
не підтримала порядок денний,
оскільки було декілька схожих по-

рушень.
Така прискіпливість абсолютно
не зайва. Будь-яке порушення регламентної процедури може бути
підставою до скасування рішення
через суд. Звісно, скасовувати
рішення про надання допомоги
захисникам України навряд хтось
наважиться. Але порушили один
раз, зможуть порушити другий та
третій. Ба більше, споглядаючи
роботу міської ради, таких порушень можна нарахувати безліч.
Публічним коментарем Михайло Бєжан відкрито роздмухує
конфлікт серед депутатського
корпусу, хоча й сам не ідеальний
обранець громади. Його голос
підтримки зрідка можна побачити у голосуваннях за депутатські
запити. А вони найбільше наближені до потреб жителів міста,
оскільки це часто прямі прохання
кропивничан до депутатів вирішити наболілі проблеми.
Багато питань викликала у
депутатів діяльність Михайла
Бєжана на посаді голови постійної комісії з питань транспорту
та зв’язку під час звітування. На
деякі з цих питань голова комісії
так і не зміг авторитетно відповісти. До того ж ця комісія має рекордно низьку кількість засідань
за останній рік серед усіх. Але
«укропівець» все-таки залишився
на посту.
Депутат Сергій Капітонов згадав випадок із критичною програмою телевізійного проекту «Ревізор» у магазині Михайла Бєжана
«Копілка». Перевірка виявила
шахрайство працівників магазину під час зважування продуктів
та знайшла товари з вичерпаним
строком придатності.
«Він звик дурити та «обважувати» у своєму магазині та продовжує це робити у політиці», – заявив депутат ВО «Свобода».
На жаль, вишукування недоліків у діяльності інших депутатів
не вирішує проблем міста. Обранцям народу варто пам'ятати,
що роздмухування конфліктів –
це не мета їхньої діяльності.
Мілана-Анастасія Панченко
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Про цинічний «дерибан»
коштів у сфері житловокомунального господарства
Кропивницького
Фактично вся сфера ЖКГ Кропивницького є підконтрольною
міському голові Андрію Райковичу та секретарю міськради Андрію Табалову.
Така «розстановка» керівників Кіровоградської міської ради,
звісно, має безпосередній вплив
на прийняття рішень депутатською більшістю та дозволяє
фактично в «ручному» режимі
здійснювати керівництво містом і
розподілом бюджетних коштів.
Яскравим прикладом такого
впливу є голосування депутатів
Кіровоградської міської ради за
затвердження «Програми розвитку дорожного господарства та
безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки».
Ні для кого не секрет, що на
даний момент вона підлаштована під депутатів, що представляють політичні сили теперішньої
"більшості" у міській раді — "Наш
край","Опоблок", "Рідне місто",
«Укроп» та частину «БПП».
Адже незважаючи на те, що
під час голосування деякі депутати повідомляли про нерівномірність розподілу по мікрорайонах
міста бюджетних коштів, передбачених на реалізацію даної
програми, її все-таки підтримали
більшість депутатів.
Категорично не погоджувались із прийняттям цієї програми депутати Демченко, Яремчук, Смірнов, Бойко, Капітонов,
оскільки їхні пропозиції, аргументовані зауваженнями мешканців
міста, яких вони представляють,
взагалі не були враховані.
Таку незбалансованість розподілу коштів легко можна підтвердити, порівнюючи виділені
управлінням ЖКГ суми у розрізі
фракцій і депутатів.
Ось наприклад, на округи депутатів фракції «Наш Край» перепало аж 8 мільйонів 242 тисячі

гривень, «БПП» – 7 млн 289 тис
грн, «ОПОБЛОК» тепер має понад 7 млн грн (7 048, 821), троє
депутатів фракції «Рідне Місто»
отримали 3 млн 336 тис гривень,
«Укроп» – 3 млн 638, 069 тис грн.
В той час як на округи ВО
«Свобода» виділили всього 569
тисяч, «Самопоміч» – 414 тисяч,
а єдиному із фракції «РПЛ» Санасаряну вписали в актив невикористані за минулий рік кошти
на ремонт двох внутрішньодворових доріг на його окрузі (1238,
477).
Із наявних матеріалів, надісланих нашій редакції, бачимо
наступні цифри по округу кожного
депутата. Також повідомляємо,
що на сайті міської ради вже опубліковані проекти рішень про зміни до програм. Можливо, згодом
пропозиції мешканців врахують,
але навряд чи суттєво.
НАШ КРАЙ
Краснокутський – 2462, 185
Шутка – 1268, 95
Ксеніч – 1239, 450
Табалов – 1798, 400
Сергієнко – 627, 200
Гамальчук – 846, 217
БПП "СОЛІДАРНІСТЬ"
Голофаєв – 1503, 200
Деркаченко – 237, 300
Калапа – 1762, 350
Волков – 1795, 552
Товстоган – 1261, 350
Захаров – 730, 046
ВО "БАТЬКІВЩИНА"
Розгачов – 554, 750
Мельниченко – 457, 313
Цертій – 708, 694
Гребенчук – 300, 000
ОПОБЛОК
Ларін – 1666, 354
Матяшова – 3620, 519
Рожиця – 1232, 548
Линченко – 529, 400
УКРОП
Артюх – 1548, 833
Зайченко – 500, 900

Бєжан – 328, 650
Бєлов – 200, 000
Горбовський – 1059, 686
РІДНЕ МІСТО
Волкожа – 852, 208
Шамардін – 1884, 200
Шамардіна – 600, 000
САМОПОМІЧ
Смірнов – 105, 300
Пінчук – 308, 794
ВО "СВОБОДА"
Капітонов – 569, 500
РПЛ
Санасарян – 1238, 477
Щоб хоч якось виправдатись
після низки зауважень обурених
представників громади, які не увійшли до цього списку, начальник
управління житлово-комунального господарства Віктор Кухаренко
обіцяв, що (можливо!) пропозиції
незадоволених депутатів будуть
враховані у перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися у 2018 і подальших роках.
У платників податків, які і є
безпосередніми «інвесторами»
бюджету міста, виникає питання:
«Чому розподіл коштів Кропивницького підлаштований саме
під окремих народних обранців,
а думка містян взагалі не врахована?»
А мешканці округів даних депутатів взагалі не побачать змін
у цьому році: Сергій Бойко (округ
38), Михайло Демченко (округ
13), Вадим Дрига (округ 30), Роман Колісниченко (округ 39), Сергій Кріпак (округ 33), Геннадій Маламен (округ 35), Дмитро Терзов
(округ 21), Валентина Яремчук
(округ 22).
Сьогоднішня
депутатська
більшість об’єдналася під єдиним
прапором партії цинічного дерибану, найпопулярніші схеми якої
розігрують бюджетні мільйони, які
мають отримувати кропивничани
на благоустрій міста.
Міла Руденко

Управління торгівлі тепер
переймається проблемами ЖКГ?

Зима для комунальників почалася, як завжди, раптово, оскільки
техніки для прибирання вулиць не
вистачало. У віддалених районах
взагалі забули, як виглядають снігоочисні машини. Однак, чудово
пам’ятають, як загрузнути в заметах та падати на обледенілих
дорогах.
Як заявляє міський голова Андрій Райкович, магістральні шляхи прочищені добре. Але очільник
міста забуває про кучугури снігу та
льоду на пішохідних переходах та
більшості зупинок громадського
транспорту. Через них обережно
переступають, але для пенсіонерів та людей з інвалідністю ці скупчення снігу є небезпечною, а то й
нездоланною перепоною.
Незважаючи на щоденні проблеми кропивничан, міський голова вже двічі на апаратній нараді
звертає увагу на залежні снігу біля
закладів торгівлі та громадського
харчування. Із зауваженнями Андрій Райкович звертався до начальника управління зі сприяння
торгівлі Сергія Горбовського.
"Треба, щоб вони не тільки
під носом у себе розгрібали, а й
вивезли сніг. Ті, у кого є совість,
поприбирали. А іншим треба допомогти та роз'яснити, що таке
міська влада. І розповісти про усі
складнощі прибирання снігу взимку ", - заявив міський голова.
За дорученням Андрія Райковича управління сприяння торгівлі

має вести діалог з підприємцями
щодо очищення вулиць міста. У
коментарі кореспонденту «Трибуни» Сергій Горбовський відповів,
що управління може лише надавати рекомендації прибрати сніг
та бурульки.
«Управління торгівлі не змушувати повинно, а рекомендувати, звертатися до підприємців.
Ми звернулися з проханням допомогти під час прибирання снігу, це
стосується і МАФів, і супермаркетів, і ринків, щоб біля цих закладів
обов’язково було прибрано сніг,
тому що це їхнє обличчя. Дуже
багато підприємців що зробили
— відкинули сніг за два метри
від свого закладу, розчистили маленьку доріжку. Вони вважають,
що це все, і більше нічого не потрібно робити. Якщо там буде
проїжджати людина з інвалідністю
або мама з дитячим візком, то не
зможуть розійтися. Тому минулого
тижня була проведена нарада з
підприємцями, я попросив звернути на це увагу і попереджав,
що якщо це не буде зроблено, то
обов’язково спеціальна інспекція
буде складати адмінпротоколи».
Заяву міського голови про роботу самого управління торгівлі
Сергій Горбовський прокоментував так: «Будь-яке управління
можна підняти і задати питання:
чому? Те, що він (міський голова)
говорить, є частина правди, що
зі свого боку управління повинно

в першу чергу спілкуватися з підприємцями. Чомусь, коли підприємцям треба отримати карту обліку або інший якийсь документ,
йдуть до управління торгівлі, до
управління архітектури. А коли
нам потрібна допомога, і навіть не
нам, треба зробити спільну справу, то вони забувають про всі свої
домовленості».
Також начальник управління
пообіцяв вести облік підприємців,
які ухилялися від прибирання вулиць, та зважати на таку бездіяльність під час надання будь-яких
дозволів.
Як повідомив начальник спеціальної інспекції Андрій Максюта,
покарання за таку бездіяльність
передбачається ст. 152 КупАП, а
саме порушення норм і правил
у сфері благоустрою населених
пунктів. Передбачений штраф у
розмірі від 700 до 1700 грн.
Згодом начальник управління
торгівлі повідомив, що деякі підприємці все ж дослухалися до рекомендацій та почали прибирати
сніг.
На апаратних нарадах міський
голова мало приділив уваги роботі
управління ЖКГ у розчищенні снігу і чомусь привселюдно доручив
займатися цим питанням лише
управлінню торгівлі. Розчищення
доріг – це одна частина щорічної
снігової проблеми, хто ж вирішить
усі інші?
Мілана-Анастасія Панченко
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Кропивничани
святкували День
Соборності України

До Дня Соборності України у
Кропивницькому відбулася акція
«Ланцюг єднання» на центральному мосту. В урочистостях взяли участь близько 150 кропивничан.
До події приєднався й народний депутат Олександр Горбунов, депутати міської та районних рад міста від ВО "Свобода",
Радикальної партії.
Організували акцію Кропивницька міська організація ВО
"Свобода" та обласний осередок Всеукраїнської громадської
організації "Сокіл". Присутні активісти та небайдужі громадяни розділилися на дві частини
з обох боків мосту. Під заклики
"Слава Україні! – Героям слава!",
"Україна понад усе!", дві колони
рушили одна одній назустріч і
з'єдналися на середині біля державного прапора. Ідея цього заходу — символічне об'єднання
лівого та правого берегів річки
Інгул, як колись об'єдналися дві

це одна з найвизначніших дат",
— розповів громадський активіст Костянтин Поляков.
Наприкінці усі охочі могли написати побажання військовим,
що знаходаться на передовій,
на державному прапорі України.
Як повідомляють організатори,
цей прапор передадуть до 93-ї
механізованої бригади.
"Прийшли, бо за Україну переживаємо. Не хочемо, щоб нас
ділили на праві та ліві, на сорти,
на раз, два, три. Ми всі українці
першого сорту", — розповів кропивничанин Олександр Соболь.
"Єдині, в могутнім пориві,

частини України.
"Це
мій
громадянський
обов'язок — долучитися до такого заходу. Факт соборності
- це єднання української душі.
Об’єднання нашої країни після
довгого розподілу між іншими
імперіями. Для української нації

з'єднаєм кордони Збручів. Держава — це кров і залізо. Свобода — це вістря мечів", - заявив
кропивничанин Олександр Вакуленко.
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У НАШОМУ МІСТІ
ПРОЙШЛА ТРАДИЦІЙНА
х о д а п а м’ят і
Героїв Крут

29 січня 2017 року у Кропивницькиму відбулася урочиста
хода з нагоди 99-ї річниці бою
під Крутами.
Організували захід міська
організація ВО "Свобода" та обласний осередок Всеукраїнської
громадської організації "Сокіл".
До вшанування студентів, які
загинули біля залізничної станції Крути, за 130 км на північ від
Києва, долучилося близько сотні кропивничан. Хода пройшла
від монумента "Янголу-охоронцю України" до площі Героїв
Майдану. Там активісти виклали
свічками тризуб як символ героїзму загиблих під Крутами.
"Хлопці вірили в майбутнє
нашої країни. Більшовики, російські окупанти, катували наших полонених і потім їх розстріляли. Пройшло 99 років з дня
їхньої загибелі, але вони у нашій пам’яті. І як би не старалися
комуняки стерти їхній подвиг з
історії, у них це не вийшло. Ми
їх шануємо і пам’ятаємо. Зараз
те саме відбувається на сході:
кращі сини нашої держави боронять Україну від російського
окупанта. Знову вони хочуть
насадити нам свою волю. Але
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я впевнений, що ми завжди будемо непереможними", – виступив депутат міської ради Сергій
Капітонов.
У бою 29 січня 1918 року
близько 300 студентів-добровольців боронилися проти 4000
червоногвардійців армії Михайла Муравйова. Бій тривав увесь
день, і сторони зазнали значних
втрат. В історію увійшов випадок
страти 27 молодих хлопців червоною армією за вірність своїй
країні.
"Я кадровий військовий і завжди на заняттях говорив: ось є
герої бою під Крутами. Ми повинні наслідувати їхній приклад. І
мої хлопці в донецькому аеропорту повторили подвиг героїв
Крут. І кожен боєць на блок-пості
– це той самий сучасний герой
Крут", – розповів капітан запасу,
ветеран російсько-української
війни Сергій Кваша.
Традиційно обласний осередок ВГО "Сокіл" збирав кошти
на допомогу армії, для бійців
93-ї окремої механізованої бригади "Карпатська Січ". Захід
завершили виконанням Гімну
України.
МС
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