Є два бажання, здійснення яких може скласти істинне щастя
людини, - бути корисним і мати спокійну совість.
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Днями сталася неприємна для
більшості кропивничан подія, міськвиконком погодив підвищення вартості проїзду у маршрутних таксі
та автобусах. Тепер за холодні і
брудні салони, вранішню та вечірню тисняву, хамство, зимові очікування маршруток будемо платити
4,50 грн. Проїхати у звичайному
режимі автобусу коштуватиме 4
грн, замість 3 грн. Це стосується
маршрутів № 274, № 130, № 126,
№ 103.
«За» проголосували:
- Андрій Райкович, міський голова
- секретар міської ради Андрій
Табалов,
- заступник Олександр Мосін,
- заступник Олександр Грабенко,
- заступник Наталя Дзюба,
- начальник економічного управління Андрій Паливода.
Думку міського голови також підтримали:
- Наталя Артеменко (виконавчий директор ТДВ «М’ясокомбінат
«Ятрань»),
- Аліна Бегун (фінансовий директор ЗАТ НВП «Радій»),
- Віталій Вязовцев (член правління ГО “Бойове братство”),
- Артем Касьяненко (приватний
підприємець),
- Олександр Левченко (доктор
економічних наук ЦНТУ),
- Лариса Онул (генеральний директор Корпорації “ХХІ століття”)
- Руслан Фросіняк (голова Ленінської районної у місті Кіровограді
ради).
Не підтримали рішення:
- Ігор Білецький (заступник голови міської організації Радикальна
партія Олега Ляшка),
- Олександр Дануца (голова
правління медіа-групи “Весь Кіровоград”),
- Олександр Кришко (голова
Фортечної районної у місті Кропивницькому ради),
- Олександр Сосонський (заступник голови обласної організації ВО
"Свобода").
Приймали рішення у два етапи.
З пропозицією встановити граничну
вартість проїзду 5 грн на засіданні виконавчого комітету виступив
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З новим тарифом 4,50,
а л е з і с т а р и м и у м о в ам и
ма р ш р у т н и х т а к с і

начальник управління транспорту
Олександр Вергун. За його словами, формулювання «гранична вартість» дасть змогу перевізникам,
які можуть їздити дешевше, брати
з людей менше, ніж 5 грн. Хто так
погодиться працювати, Олександр
Вергун не роз’яснив.
Присутня депутат міської ради
Валентина Яремчук розповіла про
неточні розрахунки перевізників. Зокрема, моніторинг маршруту №274,
який обслуговує с. Нове, показав
завищення кількості виїздів вдвічі.
Водночас дані пасажиропотоку підприємець вирішив занизити. Вона
надала результати перевірки усіх
розрахунків перевізників, але Олександр Вергун їх повністю розкритикував. Однак, власних досліджень
він так і не подав.
До обговорення долучився депутат міської ради від фракції ВО "Свобода" Сергій Капітонов: "У Конотопі

водії самі обрахували тариф 3,50
грн як рентабельний і публічно про
це заявили. Чому у нас інша ситуація? Виходить, ми опинилися у ситуації, коли перевізники диктують умови зміни тарифу. Дайте відповідь,
чому у нас неможливо повторити
досвід Конотопа? Там тариф навпаки знизили, а не підняли. Якщо
підняття зарплати ─ це настільки
велика стаття витрат, то яку зарплату водіям платили раніше? Це дуже
важка робота ─ ніхто не погодиться на мінімальну зарплатню. Наші
поважні перевізники приховували
податки!? У податковій казали, що
платять мінімальну зарплату 1300
грн. Водії за такі гроші працювати не
будуть".
Андрій Райкович у відповідь заговорив про добре розвинений комунальний транспорт у Конотопі
та й, взагалі, на них натиснув конотопський міський голова. Але чіткої

відповіді, чому розрахунки відрізняються, не зміг дати ні А. Райкович,
ні начальник управління транспорту.
Численні суперечки закінчилися словами міського голови Андрія
Райковича, що треба обговорити
усе ще раз. То ж друге коло публічних обговорень відбулося за два дні.
І туди Олександр Вергун прийшов з
новою пропозицією ─ 4,50 грн: перевізники вирішили зменшити свою
рентабельність.
До проектів рішення внесли пропозицію члена виконкому Аліни Бегун: підписати додаткову угоду про
встановлення системи GPS після
підвищення до 4,50 грн. Якщо за
рік цього не зроблять, тариф повернеться до 3,50 грн. Як це відбудеться на практиці ─ невідомо, пролунало тверде «розірвемо договір».
Тобто, місто може залишитися без
необхідних маршрутів.
Але найголовніша проблема пе-

ревезень ─ обсяг пасажиропотоку
та якість перевезень. Перевізники
вказують смішні цифри перевезення: 11-15 осіб, тобто усі сидячі. Про
традиційну систему «оселедець у
банці» ні більшість членів виконкому, ні перевізники "свідомо" не знають. Мабуть, їм невідома ситуація,
коли пропускаєш багато машин
повз, оскільки втиснутися неможливо. І це дійсно втиснутися, а не сісти
і поїхати. Багато машин сходять з
маршруту після 18:00 - 20:00, хоча
мають їздити до 23:00. Але міський
голова заявив, що обговорюємо тариф, а не якість перевезень.
Викликала сміх у залі фраза
Олександра Вергуна: "Майже усі
перевізники виконуюють договірні
умови договору".
Ще багато й багато пропозицій
лунало. Зокрема, керівник ГО «Територія успіху» Інга Дудник, проаналізувавши розрахунки перевізників,
назвала вартість проїзду 3,13 грн. Її
аналіз розкритикували. Пролунали
резонансні фрази міського голови
про "чесність" перевізників, повну
перевірку усього та хамовите звернення до депутата-жінки Валентини
Яремчук, тому що вона надала свої
результати перевірки Андрію Райковичу. Секретар міськради Андрій
Табалов розповів: "У перевізників
відсутні великі статки, тому що вони
не ходять у дизайнерському одязі та
їздять на звичаних машинах ─ "все
економічно обгрунтовано".
Уся подія зібрала багато глядачів та нагадувала "мильну" оперу.
Ще задовго до засідання вже було
відомо, що управління транспорту
запропонує 5 грн, а потім знизять до
4,50 грн. Так і сталось. Андрій Райкович та його команда ігнорували усі
наведені аргументи та факти присутніх . Часом слова міського голови складали враження, що він знаходиться деінде, а не на засіданні.
Начальник транспорту Олександр
Вергун не надав жодного повноцінного аналізу ситуації як спеціаліст
галузі. Він отримував зауваження у
бездіяльності навіть від Андрія Райковича. Виставу зіграли для жителів
міста, тепер нам платити за квитки.
З 21 лютого проїзд коштуватиме 4,5 грн.
Мілана-Анастасія Панченко

Підприємці Кропивницького
звернулися до Верховної Ради України
щодо зменшення податкового тиску
У міській раді відбулася зустріч
депутатів, активістів кіровоградського
осередку Всеукраїнського об'єднання
малого та середнього бізнесу "Фортеця" з підприємцями міста.
Причиною зустрічі стала підготовка звернення до Верховної ради
щодо прийняття законопроекту №
5711 від 25.01.2017, який зменшує
штрафні санкції для підприємців. Зокрема, зараз за недопуск до перевірки податківцями накладається штраф
320 тис грн за одного неоформленого
працівника доведеться заплатити 96
тис грн. Новий проект передбачає
зменшення штрафів до 1700 - 5100
грн.
Також голова фракції ВО "Батьківщина" Олександр Цертій заявив
про підготовку звернення від міської
ради до народних депутатів сприяти
зменшенню єдиного державного податку, який зріс удвічі. До того ж зріс
єдиний соціальний внесок. Це спричинило масштабне закриття діяльності фізичних осіб-підприємців. За

минулий рік міський бюджет від малого та середнього бізнесу отримав
91 млн грн податків, якщо тенденція
закриття ФОП продовжиться, бюджет
недоотримає багато коштів.
"Сьогодні, на жаль, в Україні склалася ситуація, що підприємці знаходяться на межі виживання і стоять
перед дилемою: закривати ФОП, працювати нелегально або собі у збиток,
з острахом чекати перевірки, результатами якої можуть бути «драконівські штрафи» у 320тис.грн., чи все ж
таки виборювати право працювати в
нашій країні, створюючи і підтримуючи робочі місця.
Основні виклики, які стоять перед
малим та середнім бізнесом, – це постійна зміна податкового та регулюючого їхню діяльність законодавства,
зниження купівельної спроможності
населення, шалена інфляція, корупція, збільшення податкового навантаження, відсутність гарантій справедливого судочинства, повна відсутність
реальних кроків з боку держави щодо

підтримки малого бізнесу та самозайнятого населення. Все це практично
унеможливлює підприємницьку діяльність, призводить до згортання ділової та інвестиційної діяльності і, як
наслідок – падіння економіки нашої
країни.
Певну допомогу підприємцям ми
можемо надати і на місцевому рівні.
Стосується вона підприємців – платників єдиного податку на 2 групі, які
постраждали найбільше від введення
в дію нового рівня мінімальної заробітної плати, оскільки в таких підприємців удвічі зросли виплати по ЄСВ та
єдиний податок. На сьогоднішній день
для таких підприємців міською радою
встановлена і діє максимальна ставка
єдиного податку – 20% (виключення 15% від розміру мінімальної заробітної плати зроблені для підприємців,
які займаються роздрібною торгівлею
хлібом, хлібобулочними та кондитерськими виробами, книгами, газетами
та канцтоварами, займаються ремонтом побутових виробів та ін.).

З метою недопущення дискримінації підприємців другої групи, пропоную привести ставку єдиного податку
до одного обгрутованого рівня для
всіх. А також скоротити її до 10% , тим
самим допомогти підприємцям протриматись в цей складний для бізнесу
час і не допустити втрат наповнення
міського бюджету у 2017 році (в умо-

вах хвилі масового зактиття ФОПів).
З такими ініціативами виступатиму на
засіданні бюджетної комісії та, сподіваючись на підтримку депутатів від
інших політичних сил, пропонуватиму
прийняття таких змін до рішення КМР
№ 3949 від 27 січня 2015 року на найближчій сесії міської ради", - розповів
Олександр Цертій.
МС
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Земельна комісія відмовила
СТО та спортзалу
у зниженні вартості оренди

На
засіданні
депутатської
комісії з питань земельних відносин
відмовили знизити вартість оренди
для спортивного залу та СТО.
Оренду плату хотіли зменшити з
5-6% до 3%.
"Чому ми маємо знижувати
вартість оренди? Люди отримують
прибутки за свою діяльність. До
спортивного залу ходять і платять за

це гроші", ─ заявив член комісії Юрій
Деркаченко.
За схожою системою зменшити
сплату до бюджету хотіла станція
технічного обслуговування, яка теж
має прибуток від ремонтів авто.
Наразі відсоток оренди землі
коливається від 3% до 12%.Зазвичай
підприємцям з невеликим бізнесом
комісія надає землю під 5%. МС

21 лютого
2017 року

Заблукали у трьох тополях:
кропивницькі комунальники
спиляли здорове дерево

Нової реклами у місті не
буде до затвердження схеми
розміщення
9
лютого
комісія
з
упорядкування
зовнішньої
реклами повідомила, що можливо,
буде введено мораторій дозволів
на розміщення реклами.
Заборона діятиме, поки
комісія не розробить та не
затвердить картографічні плати
зон для зовнішньої реклами.
На цьому засіданні члени
комісії переглянули ділянку біля
аеропорту. Один із членів комісії,
Ірина Саєнко, запропонувала
представнику патрульної поліції
перевірити усі конструкції за
нормативами
і
позначити,
які
наявні рекламні об'єкти
треба прибрати, а де все стоїть
правильно. Після цього комісія
розгляне схеми вже з правками
поліції.

Також зайшла мова про
технічний стан старих конструкцій
—білбордів, розтяжок та сітілайтів.
"Взначаємо зараз місця,
а
потім
затвердимо
типові
конструкції. Дозвіл закінчився,
якщо конструкція не відповідає
технічним умовам — мають
замінити",— заявив член комісії
Олександр Цертій.
Можливо,
комісія
винесе
питання заборонити встановлення
білбордів на "бетоних подушках"
і вимагатиме закопувати опори.
Поки що невідомо, скільки часу
займе перевірка усіх рекламних
конструкцій міста. Наразі триває
підготовка проекту рішення на
встановлення мораторію.
МС

Міськрада проти обстеження
зелених насаджень міста
разом із громадськістю
У міській раді Кропивницького
не бачать підстав включати
громадськість
до
комісії
з
обстеження зелених насаджень.
Про це на своїй сторінці у
Фейсбук повідомив активіст ГО
"Озеленення
Кропивницький"
Максим Сінченко.
За інформацією Максима
Сінченка,
активісти
ГО
"Озеленення
Кропивницький"
звернулися до міської ради
із
проханням
включити
представників
громадської

Одна зі спиляних тополь була
обстежена і підлягала спаленню.
Другу спиляли випадково. Суха
тополя, яку дійсно треба спиляти,
знаходиться за десяток метрів.
"За скоєне порушення на
КП "Єлисавета" начебто вже
накладений штраф. Ймовірно,
спонсором при оплаті штрафу
виступить власниця перукарні,
адже обидва дерева закривали
огляд входу. Показово, що

декілька днів тому, коли виконавчі
органи міськвиконкому надавали
відповіді на запити активістів ГО
"Озеленення
Кропивницький",
про це не було сказано ані
слова. Навіть більше, на запити
не було надано фото дерев під
час обстеження. Тополі покрила
таємничість...", - написав активіст.
Бізнесу зручно, а місто втратило
ще одне джерело кисню.
МС

діти у школі № 32 мерзнуть через
неякісну роботу підрядників

організації до складу комісії з
обстеження зелених насаджень,
які підлягають видаленню.
"У відповідь отримали
повідомлення, що лист ГО
"Озеленення" "взято до відома
для врахування в роботі", а
профільний заступник міського
голови Олександр Грабенко в
усній формі заявив, що не бачить
законних підстав для включення
представників громадськості до
складу комісії", — зазначив М.
Сінченко .
МС

сіті-лайти світитимуть
або їх приберуть
Рекламні конструкції в центрі
міста, так звані сіті-лайти, мають
освітити або прибрати.
Вирішенням цього питання
планує
зайнятися
комісія
з
упорядкування зовнішньої реклами.
Це питання порушив Юрій
Яровий: "Один обласний центр

Про це повідомив громадський
активіст
Максим
Сінченко
на
сторінці
Facebook.
Цю
інформацію
активісту
надав
заступник
міського
голови
Олександр Грабенко.
"Працівники
міськвиконкому
виявили, що у середині січня
тополі біля входу в перукарню
по вулиці Добровольського 11
були спиляні випадково!" - пише
Максим Сінченко.

в Україні, де нема освітлення
сіті-лайтів. У центрі міста, біля
виконкому. Вони планувалися як
елемент освітлення".
Як повідомляють члени комісії,
усі конструкції мають лампи
освітлення, але не світять. У певний
момент домовитися не змогли ПАТ
"Кіровоградобленерго"
та
КП
"Міськсвітло".
Зараз
комунальне
підприємство не може
продавати електроенергію
підприємцям.
Голова
комісії Олександр Грабенко
доручив
на
наступне
засідання
запросити
представників
згаданих
підприємств.
Планують обговорити
вартість підключення та
утримання
освітлення.
Частина встановлених сітілайтів світилася раніше,
але вже декілька років
вимкнена з мережі. За
цей час КП "Міськсвітло"
поставило
світлодіодні
ліхтарі та необхідні для
них
трансформатори,
які не можна підключити
до існуючих лапм сітіМС
лайтів.

13 лютого, на робочій нараді
представників
міської
влади
з
керівництвом
комунальних
підприємств
Кропивницького
обговорили
питання
температурного режиму у школі
№ 32, де частина кабінетів
отримують недостатню кількість
тепла.
"Ми вже працювали там і
виявили, що в навколишніх

будинках і об’єктах соціальної
сфери температура у приміщеннях
відповідає вимогам, а у частині
приміщень школи не відповідає.
Тепловики провели заміну деяких
деталей тепломережі і перевірили
вхідну температуру, яка виявилася
достатньою. Під час спілкування із
керівництвом школи з’ясувалося,
що минулого року підрядник
проводив у навчальному закладі

ремонтні роботи і є припущення,
що вони неправильно під’єднали
тепломережу", ─ розповів заступник директора ТОВ "ЦНТІ УНГА"
Анатолій Таран.
За словами Анатолія Тарана,
у школі немає підвалу і всі труби
знаходяться під землею, а це
ускладнює процес вирішення
даної проблеми.
МС

У міських навчальних закладах будуть
боротися з добровільним внесками

У Кропивницькому відбулася зустріч міської влади
із активом батьківської ради
шкіл обласного центру.
Активні мами школярів
та вихованців садочків порушили перед міською владою низку проблем, з якими
їм щодня доводиться стикатися в навчальних закладах. Одна з найголовніших
– побори у вигляді різного
роду добровільних внесків.
Представники батьківської
ради запевняють, що кошти
з батьків батьківські комітети продовжують збирати.
"Дев’ять навчальних за-

кладів Кропивницького вже
давно фінансово незалежні від централізованої бухгалтерії управління освіти.
І така можливість є у всіх
шкіл, проте на “автономність” не можуть зважитися всі заклади", - розповіла
начальник управління освіти Лариса Костенко.
Для того, щоб фінансування усіх шкіл міста було
прозорим і ефективним,
батьківська рада пропонує
пришвидшити у Кропивницькому процес фінансової децентралізації закладів освіти.
МС
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Директор КП «Міськсвітло» Дмитро Тоток :
«Через 5-6 років не залишиться жодної
неосвітлюваної вулиці»
ТРИБУНА

21 лютого
2017 року

Вуличне світло вважають
майже рятівником від багатьох
неприємностей. Під яскравим
ліхтарем менше шансів послизнутися чи натрапити на злодія.
На деяких вулицях Кропивницького світла ніколи не було, люди
чекають на нього з благаннями.
На кожну перегорілу лампу одразу направляють скаргу, оскільки
без неї ніяк. У Кропивницькому
цим видом безпеки опікується комунальне підприємство «Міськсвітло».
Останнім часом з’явилося декілька невтішних чуток для розвитку підприємства. Начальник
управління ЖКГ Віктор Кухаренко
доручив заступниці знайти підрядників, які могли б виконувати
капітальні ремонти замість комунального підприємства. Окрім
того, з’явилася інформація, що
на самого Дмитра Тотока є тиск
та «пропозиції» написати заяву
про звільнення «за власним бажанням». Журналіст «Трибуни»
вирішив дізнатися усі деталі особисто від посадовця.
Прийшов у "радянський
союз" з боргами

Дмитро Тоток отримав посаду директора у квітні 2012 року.
За його словами, на підприємстві
була заборгованість за зарплатами. Ще 2 млн. грн. боргували державі за ПДВ. Постачальники чекали на 700 000 грн. за матеріали.
«І звісно, ні ремонту, ні техніки.
Ремонт ми робили минулого року.
Поступово нам бюджет допоміг, і самі заробляємо. Було таке
радянське підприємство у занедбаному стані. Вікна були старі,
дерев’яні, підлоги не було. Зараз
підприємство без боргів і прибуткове».
Коли Дмитро Тоток став директором, у місті було близько 6000
світлоточок (вуличних ліхтарів).
За 4 роки встановили понад 3000
ліхтарів, яких взагалі не було. У
2016 збудували 41 км мереж з 300
км наявних.

«Минулого року зробили півсотні об’єктів на суму 9,6 млн. грн.
У місті налічується близько 700
вулиць. З них освітлені більше,
ніж половина. Якщо за рік ремонтувати 50 вулиць, то через 5-6 років не залишиться жодної не освітлюваної вулиці».
На 2017 рік міська рада планує виділити 8 млн. грн. для капітального ремонту 49 вулиць.
Як запевнив Дмитро Тоток, до
5-річної цільової програми з благоустрою внесенні ремонти усіх
вулиць міста.
Лідерство кропивницького світла
«У 2016 встановили 1300
світлодіодних енергозберігаючих
ліхтарів. Це найбільше досягнення. Цим не можуть похвалитися
великі міста-мільйонники. В Одесі
ще досі світлодіодна продукція не
встановлена, поки що йдуть експерименти. Ми лідируємо щодо
встановлення світлодіодних ламп.
За рахунок того, що ми використали світлодіодні світильники, виходить економія приблизно у чотири
рази. 1300 світлодіодних ламп використовують 40 кВт. Якби стояли
світильники з натрієвими лампами, це було б 150 кВт. Лампи розжарювання спожили б аж 310 кВт.
Їх ми взагалі не розглядаємо та
інтенсивно замінюємо».

Для осучаснення міста КП
«Міськсвітло» використовує світильники місцевого підприємства
НВП «Радій» та бельгійської компанії «Schreder».
«Для нас був важливий експеримент. Зі встановлених 1300
─ 500 світильників «Радія» та 800
ламп німецького виробництва. Усі
встановлені ліхтарі нормального
працюють. У 2017 році ми плануємо більше з «Радієм» працювати».
Наразі комунальне підприємство веде переговори з Північною екологічною фінансовою
корпорацією (НЕФКО) щодо кредитування. У міста є перспектива
отримати дешевий кредит під 3%
для освітлення декількох районів
міста. Йдеться про можливі 300
тис євро, які міський бюджет має
виплатити за 6 років. За словами
директора КП “Міськсвітло”, саме
за такий час вартість ліхтарів окупиться. Але якщо у цьому році питання підтримають, кошти надійдуть лише у 2018 році. Але до того
часу підприємство може втратити
такі швидкі темпи розвитку.
Підступи з верхівки комунального керівництва
Над КП "Міськсвітло" нависла
загроза зменшення прибутків. Це
може статися через рішення начальника управління ЖКГ міської

ради Віктора Кухаренко зняти з
комунального підприємства пріоритет у виконанні капітальних
ремонтів. Таке доручення він дав
своєму заступнику Юлії Яндович
під час наради ЖКГ. Вона має відпрацювати питання, щоб ці роботи
виконували підрядні організації.
«У нас може впасти обсяг
робіт, якщо не будемо робити капітальний ремонт, ми з прибуткового КП можемо стати збитковим.
Для нас виконання капітального
ремонту — стаття доходу. Ми
стали прибутковими тому, що організували роботу зі створення
мереж. Раніше займалися лише
поточними ремонтами. Підприємство було збитковим кожного року,
техніку розпродали. «Міськсвітло»
дуже хоче зробити ці роботи у місті якісно і потім їх обслуговувати.
Чому так постає питання, залишається поки що таємницею. У нас
завжди і економія виходить”.
КП “Міськсвітло” обслуговує
мережі та виконує роботи дешевше. Якщо управління ЖКГ буде
проводити тендер, комунальне підприємство візьме у ньому
участь. Але наймовірніше, усі тендери на виконання капітальних робіт будуть поводити через кабінети управління. Це питання будуть
вирішувати комунальники міської
ради. Суми коштів у роботах не
досягають до порогу обов’язкових
тендерів у системі електронних
закупівель «Prozzoro». За словами Дмитра Тотока, роботи найближчого року мають грошові
межі 60 000 - 300 000 грн. У той
самий час обов’язкова сума виконання робіт для проходження
прозорої процедури тендеру ─1,5
млн. грн. Стільки не коштував навіть найдорожчий капітальний ремонт минулого року: освітлення
вулиці Яновського протяжністю 4
км за 1,4 млн. грн.
Начальник управління ЖКГ
Віктор Кухаренко відповів журналісту “Трибуни” ось так: “Ми на
конкурентних засадах будемо оголошувати конкурс на капітальний.
І не будемо надавати пріоритет

тільки комунальному підприємству, яке займається капітальним
ремонтом, а поточний не виконує”.
Останнім питанням у цій історії залишається подальша доля
Дмитра Тотока як директора. На
питання про звільнення посадовець розхвилювався, як будь-яка
жива людина: “Я не хотів би взагалі це зараз коментували. Таке хитке все. Я просто не знаю, як із цим
зараз діяти. Певний тиск є, але я
не знаю, як з цим боротися. Навіть
не знаю, як це прокоментувати”.
Є інформація, що тиск на
Дмитра Тотока здійснюють через
політичні переконання. Він депутат Фортечної районної у м. Кропивницькому ради від фракції ВО
“Батьківщина”.
“За політичним принципом ніколи не працював, у нас є план
роботи — вулиці. Мені навіть важко сказати, який депутат на якому
окрузі. Там депутат однієї партії,
а там інший депутат, і ми тягнемо одну вулицю на два округи. У
нашому варіанті політика немає
ніякого значення. Ми займаємося
усім містом. Я можу сказати, де
яка вулиця знаходиться, але де
який округ — я не можу сказати”.
До 20 лютого усі комунальні
підприємства мають прозвітувати
до головного управління. Є така
негласна система: усі прозвітували і когось усунули. Так нещодавно зробили з деякими головами
постійних депутатських комісій.
Зараз КП “Міськсвітло” — це
дуже ласий шматочок без боргів та з прибутками. На межі з
жадібними на бюджетні кошти
стоїть лише Дмитро Тоток,
який і вивів підприємство на такий рівень. Є підозра, якщо тендери будуть проводити через
“кабінетну систему” управління
ЖКГ, багато грошей підуть не у
вартість світлодіодних ліхтарів,
а у відпрацьовані відмивання та
розпилювання. Так у більшості
випадків працює стара система
тендерних конкурсів.
Мілана-Анастасія Панченко

Судова таємниця: Андрій Табалов
не порушив чи не довели?

Нещодавно у Ленінському районному суді закрили справу щодо
адміністративного
правопорушення Андрія Табалова. Йдеться
про його участь у таємному голосуванні за самого себе на посаду секретаря міської ради. Це
порушення підпадає під ст. 172-2
КупАП "конфлікт інтересів" і має
корупційний характер.
Протокол прокуратура склала
на основі заяви громадських активістів Ігора Палія та Олександра
Величка. Розгляд справи відбувався із затримками через постійну
зайнятість Андрія Табалова. Він
зміг потрапити до зали суду лише
на четвертому засіданні.
Перший раз секретар не з'явився
через сесію міськради, яку організували саме цього дня. Друге засідання перенесли через зайнятість
судді. І Андрій Табалов на зустрічі
з журналістами заявив, що не знав
про нього. Але чомусь заздалегідь
був упевнений: засідання перенесуть через зайнятого суддю. І взагалі, не порушував закон, тому не
прийде. На час третього засідання
пан Табалов був у відпустці.
"Я не вважаю, що вчинив правопорушення. І не погоджуюсь із
протоколом", ─ заявив Андрій Табалов нарешті на четвертому за-

сіданні.
До діючого секретаря виникли
питання за ст. 59 ЗУ «Про місцеве
самоврядування», а саме оголошення про наявний конфлікт інтересів. Однак секретар повідомив
про письмову заяву, яку згодом зареєстрували.
Останнє засідання у справі було
напрочуд цікаве. Замість жвавої
жінки раптово на місце прокурора
прийшов інший чоловік. А залу заполонили бабусі на підтримку Табалова. Запросили свідків: депута-

та міськради Михайла Демченка,
депутата міськради Володимира
Смірнова, начальника управління
апарату ради Людмилу Масло та
начальника відділу протокольної
служби Ольгу Мащенко.
Депутат міської ради Михайло
Демченко заявив, що не чув заяви Андрія Табалова про наявний
конфлікт інтересів. За словами
депутата, він особисто вказав про
конфлікт інтересів, коли Андрій
Табалов прямував до кабінки для
голосування.
Наступним свідком була начальник апарату ради Людмила Масло:
"Міський голова вніс пропозицію на
голосування про секретаря міської
ради, без прізвища. Потім заслуховували пропозиції депутатів. Була
лише одна пропозиція». Вже після
закінчення сесії Людмила Масло
отримала заяву про конфлікт інтересів, але не може сказати, коли
саме. Було ще одне порушення
законодавства: під час свідчень
Масло у залі сиділа інший свідок ─
Ольга Мащенко.
Володимира Смірнова так і не
заслухали, тому що не визнали за
самого себе. Він, замість паспорта, подав для визначення особи
посвідчення водія. Але відрізнялися дата та місце проживання у про-

токолі та посвідченні. Тому суддя
сказав, що свідок до зали не прийшов. Хоча половина присутніх могла підтвердити особу депутата.
До події мав би долучитися міський голова Андрій Райкович, але
попередньо подав заяву про відпустку у Києві на два дні.
Серед доказів не було найголовнішого ─ відеозапису засідання.
У матеріалах справи була лише
згадка, а не саме відео. До того
ж прокурор не взяв його з собою.
Прокурор просив перенести засідання, щоб дочекатися міського
голову та принести відео. Суддя
відмовив, посилаючись на слова
самого прокурора, що засідання
можна проводити без Райковича.
Та й строки розгляду вже "підганяли" суддю, а прокурор не довів
важливість відеодоказу.
Суддя Ленінського районного
суду Леонід Плохотніченко закрив
справу: "Прокурором не доведено,
що наявні фактичні дані конфлікту інтересів. У судовому засіданні
не доведено, що не повідомлення Табаловим, у встановленому
законом порядку про реальний
конфліт інтересів, вчинено ним
умисно, коли він знав про протиправний характер своєї дії чи бездіяльності". Прокуратура буде по-

давати апеляцію.
Після всього почали трохи аналізувати. І загадали, що Андрій
Райкович був присутній за годину
(фото о 12:50) до суду на покладанні квітів воїнам-інтернаціоналістам. А вже наступного ранку
зустрічав делегацію медиків. Як
повідомила прес-секретар міського голови, по обіді посадовця не
було на робочому місці й він приїхав лише після 1 години ночі.
Звісно, теоретично Андрій Райкович міг побувати у Києві. Але
ситуація трохи нагадує повість
Миколи Гоголя про Вакулу, який за
ніч встиг потрапити з Диканьки до
Петербурга та отримати черевички цариці. До Києва з похибкою на
стан дороги та ПДР їхати 4 години.
Якщо виїхав о 13:30 чи 14:00 – у
Києві десь о 17:00. Щоб потрапити
о 01:00 у місто, треба виїхати не
пізніше, ніж о 21:00. Також варто
врахувати великі розміри Києва. У
міського голови було дві години вирішити якусь надтермінову справу.
Розрахунки приблизні та не підтверджені, але що так раптово
змусило Андрія Райковича покинути місто на час судового засідання
у справі секретаря міської ради?
Мілана-Анастасія Панченко
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Міська рада заборонила
"Кіровоградгазу" відключати
навчальні заклади від
газопостачання

У мiськiй радi Кропивницького
вiдбулося
позачергове засiдання комiсiї з питань
техногенно-екологiчної безпеки та надзвичайних ситуацiй.
Комiсiю скликали через загрозу
примусового вiдключення вiд газопостачання всiх газифiкованих
об’єктiв
управлiння
освiти
мiської ради.
"В закладах освiти Кропивницького склалася ситуацiя, яка
може призвести до зупинення
газопостачання. Без газу можуть
залишитись 10 шкiл та 2 дитячих садочки, буде порушено
навчальний процес та близько
2500 тисяч школярiв не зможуть
вiдвiдувати заклади освiти", ─

розповіла начальник управлiння
освiти Лариса Костенко.
Вона також повiдомила, що
тендер, оголошений управлiнням освiти мiської ради на
закупiвлю природного газу, не
вiдбувся двiчi. Водночас ВАТ
"Кiровоградгаз" попередило про
примусове вiдключення вiд газопостачання об’єктiв управлiння
освiти мiської ради.
В результатi обговорення,
комiсiя вирiшила заборонити
ВАТ "Кiровоградгаз" примусове вiдключення вiд газопостачання котелень, що перебувають на балансовому утриманнi
управлiння освiти мiської ради.
МС

чи доречно створювати
культурний центр
біля нічного клубу?
На звітній прес-конференції у
міській раді Неля Чорна повідомила, що у приміщенні Кібернетико-технічного коледжу планують
відкрити
культурно-мистецький
центр.
На сьогоднішній день у цьому
ж приміщенні знаходиться нічний
клуб "Облака". Розміщення двох
таких закладів на одній території
є незаконним, бо розважальні за-
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клади не повинні бути ближче, ніж
за 250 метрів до освітніх.
На питання, як вони будуть
співіснувати, Неля Миколаївна
відповіла: "Зараз це питання на
стадії вирішення законності".
А щодо нічного клубу, конкретної відповіді ніхто так і не надав.
Невже студентам коледжу так і
доведеться уживатись із "п'янким"
МС
сусідом "Облака"?
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Футбольний міні-турнір
"Кубок дружби" серед
шкільних команд

11 лютого в спортивній залі
ліцею-школи № 2 відбувся
футбольний міні-турнір "Кубок
дружби" під патронатом Олександра Цертія та його колег по
фракції ВО "Батьківщина".
Вони намагаються спрямувати свою роботу на розвиток
спорту серед дітей та молоді й
створити сприятливі умови для
зростання здорової нації. Це
постало пріоритетом на 2017
рік.
Батьки, вчителі та тренери
футбольних команд погодились на подібну пропозицію
та взяли участь у футбольному міні-турнірі "Кубок дружби".
Цей турнір відбувся серед юнаків 2008-2009 років народження.
Юні гравці відчайдушно бо-
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ролися за призові місця. Так
само за них хвилювались і їхні
батьки.
Вчителі фізичної культури
та тренери футбольних команд
також приєдналися до подібної
пропозиції, найактивніші були
шкільні заклади №№ 8, 19, 20
та 21.
Змагання
відбувалися
в
спортивній залі ліцею-школи
№ 9.
Найкраще ж проявили свої
футбольні таланти команди
шкіл № 8 (тренер – Дмитро Дяченко), № 19 (тренер – Олексій Коваленко) та № 21 (тренер
– Сергій Козлов).
У важкій боротьбі з дуже
сильним суперником - командою школи № 8, перемога дісталася команді школи № 19. Їх
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емоції були надзвичайно вражаючими.
"Насправді ж ні переможених, ні переможців не було,
адже кожен учасник зміг показати свою гру на повну і
отримати за це відповідну винагороду. Закликаю усіх батьків знаходити можливість і час
для того, щоб їхні діти займалися спортом, який є найкращою альтернативою вулиці та
"зомбівського" захоплення гаджетами, комп'ютерами та TV.
Досвід, який здобувають діти
у змаганнях, однозначно знадобиться їм у дорослому житті. А ми зі свого боку обіцяємо
проводити подібні заходи регулярно", – зазначив Олександр
Цертій.
СВ
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