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Заводська міська рада направила листи в Асоціацію міст України, Асоціацію малих 
міст України та Асоціацію об’єднаних територіальних громад щодо підтримки нашого 
міста як потенційного центру ОТГ в Перспективному плані формування територій гро-
мад Полтавської області.

Відомо, що попередній Перспективний план Кабінетом Міністрів України не затвер-
джено і повернуто до Полтавської обласної ради.

Відповідно до Методики формування спроможних територіальних громад обласна 
державна адміністрація з метою врахування інтересів територіальних громад під час 
розроблення Перспективного плану проводить консультації з уповноваженими пред-
ставниками органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, що в попередньому ви-
падку Полтавська ОДА не зробила.

Саме тому ми змушені були звертатись до Асоціацій, щоб вони висловили своє бачен-

На засіданні бюджетної комісії Полтавської облради 
прийняли її регламент

На черговому засіданні бюджетної комі-
сії Полтавської обласної ради розглянули 8 
питань. На жаль, засідання, яке відбувало-
ся у рамках закону та регламенту, проігно-
рували керівники структурних підрозділів 
ОДА та апарат облради.

Комісія облради з питань бюджету та 
управління майном провела чергове засі-
дання. Усі члени комісії та зацікавлені осо-
би попередньо отримали інформацію про 
засідання та порядок денний письмово та 
електронною поштою. Присутніми були 8 
депутатів — членів комісії.

На минулому засіданні депутати тим-
часово відсторонили Миколу Бондара від 
виконання обов’язків голови бюджетної 
комісії без виключення його зі складу ко-
місії, як голови, тому обов’язки голови 
комісії виконує Ірина Степаненко. Вона і 
була головуючим на засіданні.

Чому апарат облради саботує право-
мочне засідання комісії?

Апарат Полтавської обласної ради засі-
дання саботував. Членам комісії довелося 
готувати його самим. На думку депутатів 
це неприпустимо, такі дії посадовців — це 
порушення законодавства, Регламенту ро-

боти обласної ради та Положення про по-
стійні комісії обласної ради, адже комісія є 
повноважною, якщо більшість членів при-
сутні на засіданні.

— Апарат обласної ради не супрово-
джує роботу нашої комісії. Прошу внести 
питання щодо створення робочої групи із 
членів нашої комісії стосовно вивчення та 
надання відповідної оцінки діям посадо-
вих осіб виконавчого апарату Полтавської 
обласної ради, — наголосив секретар комі-
сії Іван Сидоренко.

До наступного засідання члени комісії 
вивчать це питання. Потрібно зрозуміти 
причини ігнорування їх законної діяль-
ності, а далі усі причетні повинні нести 
відповідальність в рамках законодавства.

Комісія прийняла регламент своєї ро-
боти

На засіданні комісія затвердила Регла-
мент своєї роботи. Це зумовлено тим, що 
Положення про постійні комісії обласної 
ради не дає чіткого розуміння усіх нюансів 
роботи комісій. Попередньо з документом 
мали змогу ознайомитись всі члени комі-
сії, також вони могли внести свої пропо-
зиції.

ня щодо міста Заводське, як потенційного центру ОТГ.
На наше звернення позитивно відреагували і підтримали вищевказані Асоціації.
10 квітня 2019 року відбулося засідання постійної комісії з питань бюджету та управ-

ління майном Полтавської обласної ради, за головуванням виконуючої обов’язки голови 
комісії Степаненко І.В. Заводського міського голову Сидоренка В.В. було запрошено на 
це засідання. Якщо на бюджетній комісії в грудні 2018 року за головування депутата 
Бондаря М. від нашого питання відмахнулися, то 10 квітня міському голові Сидоренку 
В. надали слово та заслухали інформацію про наше місто.

Результатом є рішення профільної комісії Полтавської обласної ради щодо актуалі-
зації Перспективного плану формування територій громад Полтавської області з враху-
ванням звернення Заводської громади.

Л.Мащенко

— Регламент на розгляд бюджетної 
комісії мною був запропонований ще у 
2017 році, але на той час не знайшлося 
достатньої кількості голосів, щоб його за-
твердити та почати за ним роботу. Можу 
впевнено сказати, що сьогодні це питання 
вирішується. В.о. голови бюджетної комі-
сії Іриною Степаненко було внесено Регла-
мент на розгляд, додатково надані пропо-
зиції депутатів. Він був направлений всім 
депутатам бюджетної комісії — хто хотів, 
той ознайомився та подав доповнення. У 
мене є пропозиція затвердити цей регла-
мент, — зауважив депутат обласної ради 
Руслан Ляшко.

Депутати одноголосно прийняли рі-
шення про затвердження Регламенту ро-
боти комісії. Далі планують вийти на сесію 
з пропозицією прийняти положення про 
комісії у новій редакції.

Керівництво заборонило керівникам 
Департаментів ОДА бути на засіданні

Одна з важливих функцій комісії, які 
чомусь ігнорував тимчасово відсторо-
нений голова комісії, Микола Бондар — 
контроль за використанням бюджетних 
коштів.

На комісію запросили керівників Де-
партаментів та Управлінь ОДА, щоб про-
звітуватися про виконання програм, які 
зараз фінансуються з бюджету. Крім того, 
члени комісії хотіли дізнатися про виді-
лення коштів на них.

Але, на жаль, керівники структурних 
підрозділів на засідання не з’явилися. За 
їх словами, це не дозволило зробити керів-
ництво.

В.о. голови комісії Ірина Степаненко на-
голосила, що це неприпустимо.

— Ми прийняли рішення висловити 
неприпустимість порушення з боку від-
повідних керівників підзвітності та під-
контрольності в частині делегованих 
повноважень, зобов’язавши останніх по-
відомити причину неявки та неподання 
запитуваної інформації, а порушені ч. 6 ст. 
47, ст. 72 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні» та ст. 34 Закону 
України «Про місцеві державні адміністра-
ції», а також будемо ініціювати питання 
щодо притягнення до відповідальності ке-
рівництва обларади через перешкоджання 
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законній діяльності депутатів за ст. 361 
Кримінального кодексу України.

Борги комунальних підприємств та 
шляхи вирішення проблем

Серед запрошених керівників ко-
мунальних підприємств на засідання 
прийшли тільки представники «Полта-
ваводоканалу» та «Полтавапаливо». Фі-
нансово-господарська діяльність обох є 
збитковою. Тепер депутати чекають на звіт 
керівників підприємств на наступному за-
сіданні.

Загалом, найгірша ситуація на ПОКП 
«Полтавафарм». Ні представник, ні ке-
рівник підприємства на засідання не 
з’явились. Члени комісії прийняли рішен-
ня створити робочу групу з вивчення фі-
нансово-господарського стану підприєм-
ства. Висновки робоча група має надати до 
1 червня.

Громади невдоволені. Перспективний 
план треба змінювати

Полтавщиною шириться невдоволен-
ня прийняттям Полтавською ОДА Пер-
спективного плану формування територій 
громад. Документ у попередній редакції 
не відповідав інтересам місцевих громад. 
Тому це питання теж винесли на комісію. 

Проект треба актуалізувати з урахуванням 
зауважень Кабінету Міністрів України та 
позицій громад.

На засіданні виступили представники 
Заводської, Остап’ївської, Войнівської, Зе-
ленківської та Філенківської громад.

На думку Віталія Сидоренка, голови 
Заводської міської ради, громаду треба 
утворювати з центром у місті, яке ще й має 
потужну промисловість. А от створювати 
ОТГ навколо села Токарі, як цього доби-
вався Микола Бондар — неефективно.

— Користуючись певними амбіціями та 
іншими почуттями, пан Бондар вирішив 
переламати через коліно місто Заводське 
і зробити громаду на території своєї сіль-
ради, де у нього сільськогосподарський 
кооператив. Але Київ не підтвердив, що ця 
громада має право на життя, — наголосив 
Віталій Сидоренко.

Інша проблема у жителів Войнівської та 
Зеленківської сільрад. Їх без їхнього ж ві-
дому намагалися приєднати до Коломаць-
кої ОТГ Полтавського району. Але вона не 
має достатньо ресурсів. Крім того, терито-
рія та населення громади теж є зовсім не-
значними.

Своє невдоволення висловили сільский 
голова Войнівки Микола Бугай та Зелен-

ківки Олександр Морщавка. Микола Бугай 
наголосив, що його сільрада зараз спро-
можніша за Коломацьку ОТГ.

Свій висновок по цим громадам надала 
і директор Центру розвитку місцевого са-
моврядування Ірина Балибіна. Вона впев-
нена, що План у минулій редакції не відпо-
відає вимогам законодавства та критеріям 
спроможних громад.

Комісія прийняла рішення рекоменду-
вати Полтавській ОДА актуалізувати про-
ект Перспективного плану формування 
територій громад Полтавської області з 
врахуванням звернень та скарг Заводської, 
Остап’ївської, Войнівської, Зеленківської, 
Філенківської громад Полтавської області 
та внести на розгляд чергової сесії Полтав-
ської обласної ради проект змін до про-
екту Перспективного плану формування 
територій громад Полтавської області для 
його схвалення.

Зал засідань обласної ради треба від-
новлювати швидше

Комісія також перевірила те, як йде від-
новлення залу засідань Полтавської облас-
ної ради. Основні роботи виконані на 90%. 
Усі комунікації замінені. У приміщенні 
необхідно покласти ковролін, дофарбува-
ти стіни.

— Закінчити роботи планують у серед-
ині липня. До цього часу встановлять ме-
блі та підключать мережу для голосування. 
Бачимо, що роботи йдуть. Але ми реко-
мендуємо підсилити роботу, — наголосила 
Ірина Степаненко.

На наступне попросила надати інфор-
мацію з приводу коштів, чи їх вистачає та 
звіт по об’єкту.

Вирішення проблем місцевих громад
Комісія також заслухала звернення ди-

ректора Хорольської районної лікарні Ми-
хайла Винограда. Ця лікарня обслуговує 
території з охватом в 250 тисяч мешканців, 
але реконструкція лікарні не проводить-
ся та не виділені кошти для формування 
комплексу обладнання для діагностики та 
лікування хворих.

Одноголосним рішенням комісії було 
рекомендовано Полтавській ОДА передба-
чити видатки в сумі 5655,1 тис. грн. на про-
ведення реконструкції частини приміщень 
Хорольської ЦРЛ під терапевтичне відді-
лення з блоком анестизіології і інтенсивної 
терапії та рентген-хірургічним блоком.

В.о. голови комісії, 
Ірина СТЕПАНЕНКО

З мером Заводського Віталієм Сидорен-
ком зустрілися в емоційно напружений 
період для цілої країни – між першим та 
другим туром президентських виборів. 
Розмова теж видалася не простою – про 
інвестора сонячної станції, одіозну вже 
дорогу по місту, комунальні проблеми, 
об’єднання громад, децентралізацію і 
оцінку дій влади, яку дають люди. До Ва-
шої уваги перша частина інтерв’ю:

Віталіє Володимировичу! На тлі пу-
блічних закликів очільника Лохвицької 
РДА до громади привести інвестора в 
район для вирішення питання утиліза-
ції сміття, дивно виглядають закиди на 
Вашу адресу після того, як  Заводська 
міськрада знайшла не просто інвестора, 
а інвестора, який має намір побудувати 
першу в районі сонячну станцію. І вияв-
ляється інвестор не такий, і громадських 
слухань не збираєте. Чула навіть про по-
дану паном Рязановим скаргу до Держ-
геокадастру щодо правомірності виді-
лення землі в оренду цьому інвестору. 
Декілька слів про те, що це за інвестор, і 
чому такий негатив з боку районної вла-
ди?

Я вважаю, що це як удар у відповідь 
через те, що ідея сміттєпереробного заво-
ду, яка йшла від адміністрації, не знайшла 
широкої підтримки у нашого населення.  
А по сонячним панелям – це як остан-
ні конвульсії команди, яка представляє 
нинішнього президента. Це як востаннє 
грюкнути дверима. З приводу будівництва 
сонячної станції, до нас першочергово 
звернулася компанія з корейським капі-
талом. Ми зробили для них відповідний 
огляд ділянок, існуючої прив’язки до того, 
куди віддавати в мережу цю енергію. Вони 
зробили свої обрахунки. Але в них було 
кілька варіантів. Не тільки в нашій міс-
цевості. Ми запропонували їм дійсно ді-
лянки, які треба попередньо очистити від 
чагарників. Це карти відстійників – від-
воду технологічних вод з наших колишніх 
підприємств-гігантів. Плюс це значна ро-
бота по землевпорядкуванню, видаленню 
зелених насаджень, значний об’єм робіт. 
Корейці дуже добре рахують. І зважаючи 
на те, що вони всі наші пропозиції через 
калькулятор прораховували, я вже зразу 
побачив, що варіантів не так то й багато. 

І коли в останній момент ними було при-
йнято рішення вибору іншої ділянки на 
території України, ми трішки засумува-
ли. Тим паче, що так як  і цукрокомбінат 
і спиртовий комбінат вже довгий час не 
працюють, внаслідок чого бюджет не по-
повнюється. На протязі останніх двох ро-
ків від оренди відстійників ми не отрима-
ли жодної копійки до бюджету.  Тому ми 
хапалися за будь-яку можливість, щоб зна-
йти тих, хто міг би взяти в оренду ці зем-
лі. Але після візиту корейців розголос вже 
пішов. З своїми пропозиціями з’явилася 
компанія Санвін. Вони дуже по-діловому 
підходять з самого початку. Вони теж ра-
хують. І зрештою виявили готовність здій-
снити ту важку і дороговартісну роботу 
по підготовці майданчика для безпосеред-
нього монтажу сонячної станції.

Хочу уточнити, це дійсно розголос 
про наявність відповідних земель в За-
водському допоміг, чи це була цілеспря-
мована програма міської ради по пошуку 
інвестора?

Програма одна – знайти інвестора. у 
нас на сайті є відповідні пропозиції по тих 
землях, які скажімо є цікаві для залучення 
інвесторів. Не останню роль, на мою дум-
ку, зіграла інформація, яка публікується 
на нашому інтернет-ресурсі, яка відповід-
но поширюється в мережі. Сказати, що це 
був окремий проект – цього не скажу. Ми 
намагалися шукати інвесторів в такому 
напрямку уже не перший день і займає-
мось ми цим з тих пір, коли ці відстійни-
ки були вже нам передані. І мені приємно, 
що з цією компанією ми досягли певних 
домовленостей. І ця компанія поставила 
великий знак оклику, заявивши про свою 
готовність будувати сонячну станцію на 
цій ділянці, яку ми запропонували.

А оці намагання районної влади зви-
нуватити вас в тому, що передача в орен-
ду цих ділянок компанії Санвін незакон-
на…

В мене складається враження, що ніхто 
з тих, хто вносить суперечності в це пи-
тання, глибоко в нього не вникав. Тому що 
в нас є всі необхідні документи і матеріали, 
які підтверджують, що ці землі є землями 
промисловості і вони знаходяться в межах 
села Вишневого. На цю земельну ділянку 
виготовлена технічна документація. Вона 

зареєстрована в Держгеокадастрі. Навіть 
коли ми робили грошову оцінку для села 
Вишневого, то у нас є відповідні докази, 
що вона належить до земель нашої грома-
ди. і саме головне, що на цих документах є 
підписи і пана Ємця В.Г. (начальник відді-
лу Головного управління Держгеокадастру 
у Полтавській області -ред.), який підпи-
сав ці документи і узгодив їх. Є висновок 
Дерджгеокадастру з відповідною вказів-
кою доробити певні зауваження безпосе-
редньо пану Ємцю. Нижче є підпис пана 
Ємця, який засвідчує, що всі зауваження 
усунені. Є всі ствердні документи про те, 
що ця земля є громадівська, і в цьому не-
має ніяких сумнівів.

Тобто це є намагання висмоктати із 
пальця проблему для мера Заводського і 
всієї громади?

Так, я інакше це не називаю. Навіть пра-
вового поля для скарг, предмету як такого, 
якщо на те пішло, на сьогодні не існує. Так 
як ця земля фактично на цей момент ще 
навіть не передана в оренду.

А щодо того, що вам закидають, що 
мовляв для цього інвестора ви громад-
ських слухань не влаштовували. Потріб-
ні громадські слухання в даному випад-
ку?

Ну ви ж самі бачите, що коли питання 
по сміттєспалювальному заводу виникло, 
то воно моментально сколихнуло грома-
ду, а коли питання по сонячним панелям 
озвучується більше, аніж півроку, то жод-
них скарг, жодних зауважень з цього при-
воду не було.

Це дійсно екологічне підприємство, 
яке буде робити добру справу – добува-
ти із сонця електроенергію і віддавати її 
державі. Це 57 мегават, і це вже про щось 
може говорити. Могла б бути потужність 
і більша, але технічних можливостей, як 
мені повідомили наші партнери, немає, 
щоб прийняти в мережу більше виробле-
ної енергії.

Що дасть конкретно місту даний ін-
вестпроект?

Представник компанії був у нас на сесії. 
За його інформацією, зараз будуть прове-
дені роботи по геодезії, геології, по про-
ектуванню, узгодженню всіх відповідних 
паперів. Цей об’єкт передбачає захисний 
паркан. Планується, що на першому ета-

пі робіт буде працювати близько двохсот 
працівників. Об’єкт має бути побудований 
за один рік. Після здачі об’єкта в експлуа-
тацію планується, що інженери і техноло-
ги – будуть від компанії. А обслуговуючий 
персонал буде набрано з місцевих жителів. 
Що дасть змогу працевлаштувати як мі-
німум 10-15 чоловік , а їм – отримати не-
погану роботу з пристойним заробітком. 
Водночас ми плануємо вирішити ще одну 
проблему. Поруч знаходиться сміттєзва-
лище, де ми плануємо паралельно провес-
ти рекультивацію. Тобто певним шаром 
ґрунту загорнути те, що вже є і зробити 
обваловку. Все це за рахунок цієї компа-
нії, не залучаючи коштів із бюджету.  І до-
датково, це звісно живі гроші до бюджету 
міста.

Коли ви плануєте підписати відповід-
ну угоду з інвестором, і коли власне очі-
кувати надходжень до бюджету міста і 
яких конкретно?

Плануємо, що до червневої сесії ми 
закінчимо всю підготовчу роботу для 
укладення угоди про оренду цієї земель-
ної ділянки, на сесії остаточно погодимо 
укладення договору. І сподіваємось що до 
кінця цього року щонаймеше мільйон гри-
вень нам вдасться залучити до міського 
бюджету.

Давайте перейдемо до дуже болючого 
для всіх заводчан питання про дорогу по 
вул. Ватутіна. Коли її нарешті почнуть 
будувати. І чи почнуть. Яка остання ін-
формація?

Минулого тижня в Полтаві я також зу-
стрівся з керівником Агентства місцевих 
доріг Полтавської області паном Басаном 
О.І. Він відає дорогою, яка називається 
Млини-Піски. В нашій розмові він наго-
лосив, що проект, який ми з їхнього по-
годження зробили, включено в перелік на 
фінансування за рахунок державних ко-
штів на 2019 рік. На даний час пан Басан 
наголосив на тому, що враховуючи певні 
зміни у вартості матеріалів, заробітної 
плати виконавців, потрібно переглядати 
кошторис і відповідно отримувати но-
вий інвестиційний висновок. Ми зі свого 
боку пішли на зустріч, щоб не затягувати 
процес у довгий ящик. Рішенням сесії 12 
квітня виділяємо певні кошти на зміни 
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до проекту, до кошторисної документації. 
А саме, 14, 5 тис. гривень – на коригуван-
ня проекту, і 16, 3 тис. грн. на експертизу 
проекту, враховуючи вартість проекткних 
робіт. Тобто фактично 31 тисяча гривень 
буде виділена для того, щоб вже нічого не 
завадило проведенню відповідного кон-
курсу на виконання робіт. Я пану Басану 
ставив запитання про те, що напевне до-
ведеться збільшувати фінансування відпо-
відних робіт по цій дорозі як мінімум на 
мільйон – півтора, в зв’язку з чим я озву-
чив прохання додати ці кошти з державно-
го бюджету. Тому що згідно рахунку, який 
нам виставили на 4 млн – державних ко-
штів і наших 2-х млн як співфінансування, 
може виявитися, що цих грошей недостат-
ньо. 2 млн для нас це і так досить велика 
сума, яку на даний час ми ще не назбирали. 
Але ми свою частину по-любому викона-
ємо. Тому я ставив питання про дофінан-
сування в зв’язку зі збільшенням кошто-
рисної вартості проекту. То він заявив, що 
це неможливо, ці цифри вже погоджені в 
комітеті Верховної ради, вони тверді і змі-
нюватись не будуть. Тому розуміючи, що 
кошторис зросте, агенство зробить тільки 
те, на що закладене фінансування. Тобто 
на 6 млн. Сподіваємось, що можливо щось 
зміниться в подальшому.

Віталіє Володимировичу, зважаючи 
на те, що в проект ще тільки вносяться 
зміни, це означає, що і терміни капіталь-
но ремонту зсуваються в часі?

Агентство місцевих доріг в Полтавській 
області ремонтувати дороги, наскільки я 
знаю, ще не розпочинало. Все, що ви ба-
чите зараз ремонтують, ці роботи прово-
дять служби облавтодору, Укравтодору. Це 
зовсім інше розмежування фінансування. 
Я сподіваюсь, що ми дуже оперативно по-
працюємо над проектною документацією і 
до кінця місяця вона вже буде готова.

Але це що стосується документів, а на 
коли все ж очікуєте початок робіт хоча б 
орієнтовно?

Асоціація місцевих доріг сама прово-
дить тендери на виконання робіт, сама ви-
значає переможця і сам ж здійснює техніч-
ний нагляд за цим об’єктом. Наша участь 
полягає тільки у співфінансуванні. І навіть 
їм щось вказати, ми не можемо. Все, як 

говориться – на їхній совісті. Тому навіть 
сказати, що це почнеться завтра, зрозумій-
те, ми не можемо. Традиційно – це кінець 
травня – червень. Ми в тому переліку є і 
гроші на капітальний ремонт вулиці Вату-
тіна в місті точно погоджені. Це підтвер-
див пан Басан.

А з якого по який пункт вулиці Вату-
тіна передбачений ремонт вже існуючим 
проектом?

Згідно проекту це початок вулиці Вату-
тіна від знаку в’їзду в Заводське і до пово-
роту на залізничний переїзд.

Стосовно ям на дорогах по самому міс-
ту, коли вони будуть відремонтовані?

Цього року кошти на поточний, ямко-
вий ремонт доріг в бюджеті міста зовсім 
відсутні. Але протягом останніх тринад-
цяти років, 11 квітня – виповнилося рів-
но 13 років, як наша команда знаходиться 
у місцевому самоврядуванні, то не було 
жодного такого року, щоб ми не провели 
поточного ремонту доріг в місті. Були в 
нас гроші чи не були, робили в борг з по-
слідуючим розрахунком. Так буде й цього 
року. Я вже запрошував до себе на зустріч 
головних підрядників в нашому районі. 
Це ДП «Лохвицький шлях» (Степура Г.І.) і 
приватне підприємство «Океан» (Папеян. 
А.Г.). То в мене була головна умова: вар-
тість. А по друге – виконати роботи в борг. 
Хто з них дасть більше відтермінування по 
оплаті. Зараз чекаю відповіді цих двох ко-
мерційних структур і по вартості, і по тер-
мінам. Очікуємо надходження коштів і від 
інвестора. Буде можливість розрахуватися 
раніше листопада місяця, ми це зробимо. 
Тому я очікую, що з кінця травня ми ямко-
вий ремонт в місті проведемо.

Давайте поговоримо про комуналь-
не підприємство. Воно напевне поки що 
єдине, яке має угоди на облуговування 
декількох сільських рад в плані вивезен-
ня сміття. Ви конкуруєте з кимось в ра-
йоні у цьому відношенні?

Не конкуруємо з тієї точки зору, бо у 
нас і так вистачає в цьому плані роботи. 
Якби ми тільки працювали. Окрім того, 
що в нас давно вже існує партнерство по 
обслуговуванню Пісківьскої і Токрівської 
громад. Свого часу ми написали проект 
співробітництва територіальних громад 
«Сміттєва революція в громадах м. Завод-

ське, с. Токарі та с. Піски» і виграли його, 
що дало змогу залучити як грантові кошти 
регіонального розвитку, так і частково ко-
шти  цих громад. В Піски ми придбали 15 
контейнерів на 80 тис. грн. Так само нада-
ли контейнери Токарям і працюємо там з 
приватним сектором (поки-що з сміттє-
вими мішками). Потім зона розширилася. 
Ми запрацювали з Бодаквою. Теж поста-
вили там 5 своїх контейнерів, теж почали 
вивозити сміття. Далі до нас долучилася 
Погарщина, яка теж отримала у нас певну 
кількість контейнерів. І до нас доєдналася, 
приємно, Корсунівка. Яка тепер вивозить 
сміття на наш полігон, заключивши певну 
угоду. Ну і Сенча. Дарма, що це об’єднана 
територіальна громада. Але вона вивозить 
сміття на полігон в Заводське. Це побуто-
ве сміття. Воно контролюється все. І для 
того, щоб покращити обслуговування на-
шого куща ми написали спільний проект 
з Лучанською сільрадою. Але знову ж таки 
повторюсь, обласна рада, яка керує фінан-
суванням вже цих проектів, не включила 
нас до числа переможців. Була умова така, 
що проекти, де передбачена закупівля 
сміттєвоза, не виграють, але мовляв кошти 
під програму з розрахунку 50 на 50 будуть 
надані. Цією програмою були передбачені 
будівництво сміттєвих майданчиків, роз-
міщення контейнерів в Луці, придбання 
сміттєвоза на базі МАЗ з боковим заван-
таженням. Тому що те, що в нас зараз є 
– це сміттєвоз ГАЗ-33, йому вже 7 років. 
І якість російського виробника така, що 
автомобіль не такий добрий, як хотілося б. 
Ця програма дала б нам дуже великий по-
штовх. Окрім того, вона б дозволила при-
дбати 1000 контейнерів таких, які зараз 
завозить Лохвиця. Ну і виконати необхідні 
приписи екологічної інспекції по полігону. 
Це і оглядова вишка, і обвалування, і пар-
кан і дезінфекція і інше. В разі перемоги 
цього проекту сама Сенчанська ОТГ мала 
б виділити нам 380 тисяч виключно на об-
лаштування полігону. Коли ми не виграв-
ши, звернулись до екологічного відомства, 
нам відповіли, що у них немає нашого за-
питу і розраховувати на якісь екологічні 
кошти в 2019-му році нам не доводиться. 
Тому слова голови обласної ради (Олек-
сандр Біленький— ред.),  розходяться зі 
справами. До цього часу всі ті заходи, які 

вони вносять для виділення відповідного 
фінансування на сесію обласної ради, там 
і близько Заводського немає і таке вражен-
ня, що мабуть і не з’явиться.

Тому, щоб залучати більше громад, тре-
ба мати відповідну техніку, а техніки зараз 
немає, її всього дві одиниці.

Тобто напрацювань багато, досвід, 
вміння і бажання є, але Заводську гро-
маду обмежують фінансами очільники 
району і області, в силу якогось дитячого 
«любимо-не любимо»?

Буду відвертим, складається таке вра-
ження, що колишньому губернатору і його 
команді (Валерій Головко, – ред.), нині ді-
ючому голові облради (Олександр Білень-
кий – ред.) в одне вухо про Заводське го-
ворив Рязанов (очільник Лохвицької РДА 
Володимир Рязанов, — ред.), в інше Бон-
дар, і все в негативному світлі. І цього ви-
стачило, щоб фактично нам ніхто і нічим 
не допоміг. Тому оцінювати владу дуже 
легко нашій громаді. Школи немає, дороги 
немає. Навіть щодо поліклініки, ми мину-
лого року виграли конкурс на 600 тисяч 
щодо ремонту поліклініки. Я звертався і 
до обладміністрації, і до обласної ради, і 
до очільника управління охорони здоров’я 
Полтавської ОДА пана Віктора Лисака. Є 
програма по будівництву амбулаторій. В 
нас є двоповерхова будівля, додайте ко-
штів, в рамках цієї програми доведемо її 
до ладу. Але нам відповідають – програ-
ма розповсюджується на сільські населені 
пункти. Ви ж не село – бувайте здорові. А з 
іншого боку – коли нас намагаються в пер-
спективному плані доєднати до Лохвиць-
кої ОТГ, то рахують за село. Тобто подвійні 
стандарти, розумієте?  От і тягнемо само-
тужки лямку, збираючи по нитці по світу 
на поліклініку. Дякуємо Бодакві, вони ви-
ділили 50 тисяч, підприємство КАІС 117 
тисяч, по 3 тисячі мали були дати Піски і 
Токарі. Перші своє зобов’язання викона-
ли, а от Токарі…На сьогодні необхідність в 
коштах для її реконструкції обчислюється 
вже в 5,5 млн. Тому що одне чіпляється за 
інше. Але, попри все реконструкцію полі-
клінічного відділення громади намагати-
мемось до дня міста завершити.

Продовження буде далі

Розмовляла Єлизавета Сачура

Міський голова Заводського: 
децентралізація – однозначно позитив

Продовження інтерв’ю з мером За-
водського Віталієм Сидоренком Початок: 
Міський голова Заводського: в першу чер-
гу робитиметься те, що пропонує громада.

Не можу не задати Вам питання щодо 
об’єднання територіальних громад.

Нещодавно я був в Полтаві, куди їздив 
на засідання профільної бюджетної комісії 
обласної ради. Там, до речі (в комісії, —
ред.), пройшли відповідні зміни. І голова 
комісії, наш депутат пан Бондар (Микола 
Бондар, депутат обласної ради, — ред.) 
тимчасово відсторонений від головування 
в цій комісії. На засідання комісії, окрім 
мене, були запрошені ще декілька очіль-
ників громад, які висловили протест з тим 
Перспективним планом, (остання версія 
була прийнята на сесій Полтавської облас-
ної ради 21 грудня 2018 року, —ред.), який 
до речі не затверджений Кабміном, був по-
вернений в область для опрацювання і вне-
сення відповідних змін. Відомо також, що 
в проекті розпорядження Кабміну щодо 
внесення змін до перспективного плану 
розвитку територіальних громад Полтав-
ської області є білі плями, в тому числі 
відсутність Токарівської, Бодаквянської, 
Погарщинської і Пісківської сільських рад. 
Що говорить про те, що Київ не підтвер-

див спроможність цієї громади. Тому на 
цій комісії було обговорено дуже багато 
пропозицій і було дуже багато запитань до 
мене, як до виступаючого. Виступала Іри-
на Балибіна. Це керівник Центру Реформ 
у області. Вона говорила про те, що Завод-
ське має і повинне бути внесене як окрема 
одиниця  ОТГ до Перспективного плану 
розвитку територіальних громад області. 
Це рішення було підтримано всіма при-
сутніми членами комісії, тобто більшіс-
тю, і направлене на розгляд сесії обласної 
ради, яка відбудеться 3 травня. Тобто вірю 
і надіюсь, що цей проект подання дасть по-
штовх до його затвердження. Інакше Київ 
його не прийме. Нас підтримує Асоціація 
міст України, Асоціація малих міст Украї-
ни, Асоціація об’єднаних громад. Одним 
словом, всі небайдужі, в тому числі і на-
родний депутат Бублик Юрій Васильович. 
Так що ми віримо, що такі зміни будуть 
внесені.

Пристрасті вирують. Після невдалого 
зібрання млинян минулої суботи, й на-
далі по селу незрозуміло хто й для чого 
носить два списки, де людям ставлять 
питання в дусі: «Ви за Заводське чи за 
Лохвицю», звісно, нічого не пояснюю-
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чи. Складається враження, що на замі-
ну ручній і слухняній районній раді го-
тують заміну у вигляді великої ОТГ. Ви 
сказав, що Ви і ваша команда вже 14-й 
рік в самоврядуванні. Якими саме мають 
бути перші 5 кроків в разі утворення За-
водської ОТГ?

Я з радістю зустрічаюся з людьми з 
питань об’єднання, починаючи з 2016-го 
року. Відтоді ми направляли звернення су-
сіднім Гирявим, Токарям, Піскам, Бодакві. 
І на наше прохання покликати нас хоча б 
на громадське обговорення цього питан-
ня, чи хоча б на сесію сільради, ми отри-
мували відмови. Тобто не було дотримано 
жодних правил. Нинішня пропозиція, яку 
ми направили в кінці минулого року вже в 
більш розширеному форматі. Ми вже до-
датково звернулися до Білогорілки, Луки, 
окрім тих сільрад, до яких зверталися рані-
ше. То скажу чесно, як і всі попередні роки, 
настрій був пессимістичний, і готовності 
навіть до діалогу ніхто не виявив. Відгук-
нулася тільки одна Лучанська громада. Ми 
зустрілися з людьми. І голова, і люди були 
позитивно налаштовані. Спілкувались до-
вгенько. Але всі ми розуміємо, що все впи-
рається в Гирявоісковецьку громаду, яка є 
між нами. А ця громада займає таку окоп-
ну позицію. Очікує, не то виборів остан-
ніх, не то зрозуміло чого. Щодо поряд-
ності, Пісківська і Бодаквянська сільради 
надали нам рішення сесій рад про відмову, 
хоча окрім Луки, нас до спілкування не за-
просив ніхто. Токарі нам відмовили. Біло-
горілка, Погарщина навіть не відповіли на 
наше звернення до них. Це щонайменше 
викликає подив.

Таке відчуття, що сьогодні процесу 
об’єднання перешкоджає насамперед не-
бажання голів громад поступатися своїм 
впливом, своїми заробітними платами, 
а в результаті громади не доотримують 
дуже суттєві кошти для вирішення на-
гальних проблем.

Знаєте, роблячи аналіз по-простому, 
можна зробити висновок, що наші сусіди 
чомусь думають, що вони самодостатні 
і зможуть самостійно функціонувати й 
далі, не думаючи стратегічно на майбутнє. 
Хоча зрозуміло, що тих коштів, які в них є, 
буде замало для того, щоб розвиватися. Ну 
можливо кожен сподівається допрацювати 
до кінця каденції. І так, до речі, співпало, 
що декільком головам якраз наступного 
року виповнюється по 60 років. Можливо, 
вони намагаються допрацювати до пенсії, 
отримати більш-менш пристойну пенсію. 
А щодо зарплат в Гирявоісковецькій гро-
маді, звісно це внутрішнє питання грома-
ди, але той принцип, який сповідується під 

час децентралізації, коли заробітна плата 
апарату управління не повинна перевищу-
вати 20% бюджету, то це я вважаю, має до-
тримуватись. Гроші мають йти не на зарп-
лати насамперед. А якось підіймати ті села 
і хутори, які знаходяться просто в жахли-
вому стані. Як приклад, той самий будинок 
культури в Млинах, де я був, він навіть не 
опалюється. Про що далі можна говорити.

Зрозуміло, але повернімось до перших 
п’яти кроків. Утворилася ОТГ, пройшли 
вибори, Ви, як управлінець з 13-ти рока-
ми досвіду в самоврядуванні. Якими ма-
ють бути перші п’ять кроків, по порядку?

Щодо першого кроку навіть мови не 
може бути, що це – стратегічний план 
розвитку по кожному населеному пунк-
ту, який увійшов до складу громади і всієї 
громади в цілому. Це як конституція, яка 
повинна регламентувати всі найближчі 
кроки спільної роботи. На мою думку, на 
першому етапі втратить місто. Тому що 
найперше всі зусилля треба направити на 
підвищення рівня життя віддалених насе-
лених пунктів. Вода в кожну оселю, освіт-
лення, дороги. Це головні напрямки. Гро-
мада зайшла (в ОТГ – ред.), з’ясовуємо, що 
для неї найпотрібніше. Складаємо план, як 
дороговказ, затверджуємо його на сесії. І ті 
надходження, які надходять від цієї грома-
ди, вони в перші роки мають повертатися 
саме в цю громаду. Щоб рівень життя її 
мешканців поступово дотягувався до рів-
ня міста. І знаючи, що на перших порах 
місто втратить, я особисто вважаю, що це 
виправдано. Тому що треба йти назустріч 
тим, хто слабший і їх підтягувати.

Друге?
Користуючись тим, що можливос-

ті ОТГ – це вже відчутні кошти, вважаю, 
що має вирішуватися питання медицини і 
освіти. Знаючи, яка це зараз болюча тема 
на селі, треба в буквальному сенсі замани-
ти  хорошого лікаря, забезпечити йому до-
стойний рівень зарплати, придбати житло, 
забезпечити транспортом. Показати, що 
тут можна достойно жити.

Третє – це освіта. Знаючи про ту ситу-
ацію, що ряд шкіл Лохвицького району 
вже зараз на межі закриття. Але бачачи, 
як з Васильківською школою вчинила Лох-
вицька ОТГ, зробивши її філією їхньої гім-
назії №1, то це показує те, що і це питання 
можна вирішувати.

Благоустрій території, дороги, освіт-
лення – це теж ті питання, які у комплексі 
треба вирішувати. І головне, щоб люди ро-
зуміли – не з них будуть тягнути, а навпа-
ки, їм більше будуть віддавати. І ті регіони, 
де великою підмогою є рентна плата – це 
додаткова можливість вкласти ці кошти 
в благоустрій, ремонт доріг, у вирішення 

всіх питань соціального значення,  нагаль-
них проблем, як то дитячі і спортивні май-
данчики, тротуари і таке інше.

Робочі місця?
Умовно четверте – це робочі місця. В 

цьому питанні треба, щоб і держава по-
вернулася обличчям до громад. Тому що, 
якщо в наших силах зробити пільгове 
оподаткування для тих чи інших підпри-
ємців чи невеличких підприємств, то на 
інвестклімат в державі, її судову систему 
ми, ясно, не вплинемо. А це безпосеред-
ньо впливає на розвиток бізнесу в цілому 
і конкретні робочі місця в окремо взятій 
громаді. Вся надія на те, що в державі щось 
зміниться , в тому числі в плані інвестпо-
літики. І тоді варто очікувати якихось змін 
і по спиртовому комбінату. Думаю, що він 
має всі перспективи для того, щоб відно-
витися. В крайньому разі цілком реально 
відновлення виробництва більш сучасно-
го на його базі. Те ж саме стосується ство-
рення нових виробничих майданчиків на 
базі колишнього цукрокомбінату, з відпо-
відним створенням робочих місць. Також 
в разі утворення об’єднаної громади до-
даткова робота з’явиться по благоустрою 
територій населених пунктів, які увійдуть 
до складу громади. Хтось має підвозити 
дітей до шкіл, дитячих садочків, це також 
додаткові робочі місця.

Щодо екології?
Я вважаю, що останнім часом так зва-

ні природоохоронні заходи розвиваються 
не зовсім в тому напрямку, як мало б бути. 
Візьмімо ту ж саму розчистку Сули. Це ж 
треба було додуматись до того, що згідно 
попереднього плану, перекат на річці, щоб 
мовляв підняти рівень води,  запланува-
ли прямо посеред Собачої ями (найпопу-
лярніший в Заводському пляж на масиві 
Брисі, — ред.). Я був просто шокований, 
коли проектанти виїхали на місцевість і 
показали, що мовляв ось тут має бути пе-
рекат. Було велике заперечення з нашого 
боку, ми їм запропонували місце на гор-
бах. Обмальовували нам при зустрічі, що 
це тисячі кубів і каменю, і піску, і дамби. 
Що стосується розчистки, то трішки по-
чистили. Від того самого пляжу (Собачої 
ями, — ред.) до Застави трохи почистили, 
це правда. А про перекат почули, коли вже 
почали сипати. Отак в нас вносяться зміни 
в проект. Не знаю, скільки машин висипа-
ли, але рівень води підняли на пару долонь 
(Сміється). (Нагадаємо, ми повідомляли 
раніше про 9,3 млн., витрачених з бюджету 
на відновлення гідрологічного режиму р. 
Сула в с. Млини Лохвицького району, де за 
інформацією ДАБІ начебто споруджено 3 
(три) кам’ яних перекати, кожний по 3, 85 
тис. куб метрів каменю. Хто їх бачив?)

Віталіє Володимировичу, наостанок, 
реформа децентралізації очима того, хто, 
як то кажуть, на власній шкірі відчуває 
всі її переваги і недоліки. Як вона йде і 
чим має завершитись. Що вона дає для 
громади? Це радше позитив чи навпаки?

Однозначно позитив. І тільки в тому 
сенсі, що робити її треба не половинчато, 
не клаптиками, а робити її повністю. Якщо 
ж вже планують децентралізацію без білих 
плям, тобто утворення об’єднаних тери-
торіальних громад по всій території Укра-
їни, то потрібно негайно вносити зміни 
до Конституції. І насамперед ліквідувати 
інститут адміністрацій. Він не потрібен 
зовсім. Зараз залишають по Полтавській 
області чотири районних адміністратив-
них центри. Але децентралізація має дати 
можливість громадам самостійно вирішу-
вати всі питання життя громади. Щоб не 
було такого, що не такий, скажімо Сидо-
ренко Рязанову чи Головку і в результаті 
громада не отримує нічого, тому що він 
не йде на поклон, не виконує їхні вказівки, 
значить він такий-сякий і так далі. Нехай 
буде дійсно префект, який буде контролю-
вати діяльність, в тому числі, і очільників 
громади. Тому що і зарплати приймають 
великі, і рішення приймають всупереч ді-
ючому законодавству. Але децентраліза-
ція дійсно досягне свого результату, коли 
відбудуться оці зміни. А сьогодні попри 
те, що декларують всі ці моменти, діючий 
парламент явно не поспішає вносити ці 
зміни до Конституції. Вся надія на те, що 
коли восени обиратимемо новий парла-
мент, прийде інша команда. Дуже хотіло-
ся, щоб з’явилася можливість обирати по 
відкритим спискам, щоб депутатами не 
ставали в результаті застосування незро-
зумілих коефіцієнтів. А щоб обирати мож-
на було прозоро і конкретних людей. У 
такому варіанті це буде великий поштовх 
для громади.

Ми зараз налаштовані на прийняття 
обґрунтованого перспективного плану. 
Готові  до надання послуг на території 
новоутвореної Заводської ОТГ, виключ-
но орієнтуючись і дотримуючись чинно-
го законодавства. Тобто всі податки, які 
збираються на території громади, мають 
направлятися виключно на потреби і роз-
виток цієї громади. І те, що громада про-
понує, воно буде робитись в першу чергу. 
Я прихильник децентралізації, хоча нам 
поки що в цьому плані ще потрібно про-
йти складний шлях. Але я все ж вірю в по-
зитивні зміни в державі, так налаштована 
більша половина нашої країни сьогодні. І 
дай Бог, чим швидше, тим краще.

Розмовляла Єлизавета Сачура.

Децентралізація: чому важливо створити 
три рівноцінних ОТГ на Лохвиччині

Добігає кінця час, виділений на так зва-
не добровільне об’єднання громад. З 1 січ-
ня 2020 року Україна має стати територією 
ОТГ і нових адміністративних районів. 
Після чого мають пройти місцеві вибори - 
голів громад, старост і депутатів. Від того, 
хто з ким і навколо кого зараз об’єднається, 
буде залежати доля наших міст, сіл і хуто-
рів щонайменше на найближче покоління. 
То чому тоді така запекла боротьба спалах-
нула останнім часом навколо Гирявоіско-
вецької сільської ради?

Занедбані села, з розваленими пустка-
ми-хатами через які вже проросли чагар-
ники. Запустіння, знелюднення і залишки 
благенької асфальтованої дороги з радян-
ських ще часів. Водночас розорані, засіяні 
поля навкруг. Така картина типова наразі 
не тільки для віддалених сіл Лохвиччини, а 
й переважної території України. Лікувати 

цю хворобу пропонують децентралізаці-
єю. Що це за ліки? Як правильно їх при-
ймати, щоб вилікуватись? Розглянемо на 
прикладі Лохвицького району.

Запропонованим 2015-го року Кабмі-
ном проектом перспективного плану роз-
витку територіальних громад Полтавської 
області передбачалося створення трьох 
більш-менш рівноцінних громад:

- Заводської ОТГ: (Заводська міська 
(8202 чол.), Білогорільська (419 чол.), Гиря-
воісковецька (1508 чол.), Лучанська (1442 
чол.), Токарівська (1569 чол.), Бодаквян-
ська (1559 чол.), Пісківська (2114 чол.), По-
гарщинська (789 чол.). Всього: 17602 чол.)

- Лохвицької ОТГ: ( Лохвицька міська 
рада (11850 чол.), Васильківська (728 чол.), 
Безсалівська (825 чол.), Бербеницька (368 
чол.), Жабківська (529 чол.), Ригівська (527 
чол.), Свиридівська (838 чол.), Харківецька 

(650 чол.), Яхниківська (1147 чол.). Всього 
– 17462 чол).

- Сенчанської ОТГ: (Сенчанська (2524 
чол.), Вирішальненська (2471 чол.), Корсу-
нівська (714 чол.). Всього - 5709 чол.)

Все, що на сьогодні вдалося створити 
це:

1. Сенчанська ОТГ в складі: Сенчанська 
і Шеківська (Лубенського р-ну) сільські 
ради. Визначається з приєднанням Іско-
вецька сільська рада, яка в 2015 році пла-
нувалася до Лохвицької ОТГ. Тому в пер-
спективі Сенчанська ОТГ матиме такий 
склад: Сенчанська (2524 чол.), Шеківська 
(485 чол.), Вирішальненська (2471 чол.), 
Ісковецька (1149 чол.), Корсунівська (714 
чол.) сільські ради. Всього 7343 чол.

2. Лохвицька ОТГ утворена шляхом 
об’єднання Лохвицької міськради та Ва-
сильківської сільради.

Більш, аніж скромні здобутки. Світ-
ло на те, як проходили перемовини щодо 
об’єднання громад на базі Заводської місь-
кради, пролив Віталій Сидоренко, голова 
Заводської міськради.

Чому так сталося приміром на Лохвич-
чині? Насамперед тому, що законодавчо 
процес децентралізації передбачав до-
бровільне об’єднання і паралельно збе-
реження на деякий час інституту райдер-
жадміністрацій і райрад, а також облрад і 
бладміністрацій. І голови сільрад, і керів-
ництво РДА і райради, а також залежний 
від них місцевий бізнес (умовно кажучи, 
"пани" і "підпанки") не горіли бажанням 
розлучатися з владою і - головне! - бю-
джетними грошовими потоками.

Але навіть ті невеликі зрушення, які 
відбулися в зв’язку з утворенням Лохвиць-
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кої і Сенчанської ОТГ, свідчать про те, що 
коштів у їхніх бюджетах одразу суттєво 
побільшало і населені пункти отримали 
значний поштовх для свого поступу до ци-
вілізації.

Водночас, більшість сільрад району 
продовжує скніти, відповідаючи своїм 
громадянам звичне: «Немає грошей». При 
цьому заощаджувати на зарплатах апара-
ту не прийнято. Останні декларації, опри-
люднені на сайті НАЗК - чергове тому 
свідчення: (до 60% витрат сільрад йдуть на 
проїдання - на зарплати. А керуюча спра-
вами райради отримує в шість-сім разів 
більше, аніж вчитель). А ті мізерні надхо-
дження, які отримують сільські бюджети, 
райдержадміністрації примудряються ви-
лучати до районного бюджету, щоб вико-
ристати їх на власний розсуд, приміром - 
побудувати ваговий комплекс.

Все це можливо тільки тому, що україн-
ці останніх сто років ніколи не контролю-
вали місцеву владу зі свого боку. А тому, 
багатьом і в голову не приходить поціка-
витись, "а що там наша сільрада заробляє і 
куди витрачає?". Тим більше пропонувати, 
а куди треба гроші витратити насамперед.

Децентралізація - саме про це. Про те, 
що на місцях люди мають отримати до-
статньо інформації, прав і ресурсів, щоб 
вистачало й на дороги, і на школу, і на ам-
булаторію, і сучасний центр дозвілля, і на 
тротуари, і на спортивні майданчики. І не 
ми перші, хто через це проходив. Успішні 
і заможні скандинавські країни, а потім 
Польща, Словаччина, Литва, Латвія, Ес-
тонія, саме через таку реформу розбудо-
вують свою економіку, соціальну сферу, а 
головне - свої сільські території.

Для чого об’єднуватись?
Вже не секрет, що невеличким і дотацій-

ним сільрадам не під силу забезпечити гід-
не життя своїх мешканців. А об’єднавшись, 
бюджети громад отримують, окрім переда-
чі їм державою коштів на освіту, медицину, 
право на такий ресурсоутворюючий по-
даток як податок з фізичних осіб. Плюс у 
ОТГ на сьогодні є безліч можливостей для 
отримання по суті грантових коштів для 
розвитку, як від державного Фонду регіо-
нального розвитку, подаючи обгрунтовані 
проектні заявки, так і від різноманітних 
західних грантових фондів. В результа-
ті, доходи ОТГ і їх фінансові можливості 
зростають приблизно в 5-10, а подекуди і 

більше разів. Відповідно, зростає і якість 
життя на територіях громад.

Тобто декілька невеликих громад, 
об’єднавшись у потужнішу громаду, базу-
ючись на географічних, історичних, еко-
номічних принципах, ЗМІЦНЮЮТЬСЯ. І 
отримують шанс реанімувати занедбане, 
розбудувати існуюче. А головне, поліп-
шити життєвий рівень своїх громадян. 
Побудувати сучасну амбулаторію, пожеж-
ну станцію, отримати сучасний центр на-
дання адміністративних послуг. Зробити 
за сучасними зразками локальну систему 
водовідведення і каналізації, організувати 
прибирання сміття і провести благоустрій 
територій. Налагодити транспортне спо-
лучення між населеними пунктами, як 
всередині громади, так і з центральною 
садибою. А все це - додаткові зручності 
для людей, додаткові робочі місця. І це не 
казка - це вже робиться в тих новоутворе-
них громадах, де керують здоровий глузд, 
совість, та повага очільників до земляків. 
Там, де й досі продовжують хазяйнувати 
"управлінці" "радянської школи" - там роз-
руха, "покращення річок", звалища сміття, 
вщент зруйновані шляхи і аварійні мости 
як той, що у Млинах через Сулу.

Все дуже наглядно.
Чим лякають селян ?
"Не буде сільради — не буде села". Це, 

м’яко кажучи, маніпуляція. Громади, як і 
раніше, обиратимуть свого старосту, ко-
трий матиме досить багато повноважень 
та функцій, включно із видачею довідок.

"Позакривають школи". Згідно існуючої 
практики і роз’яснень Міністерства освіти 
та науки, початкові школи однозначно бу-
дуть залишатися там, де є діти такого віку, 
а діти старшого віку (починаючи з 5 класу) 
ходитимуть в середні школи, які матимуть 
змогу забезпечити належний стандарт на-
вчання з відповідною кількістю вчителів, 
шкільного обладнання і т.п. на території 
громади.

"Не пустять до районної лікарні". Теж 
маніпуляція. Так як на даному етапі ре-
форма охорони здоров’я передбачає сис-
тему сімейних лікарів, які мають бути без-
посередньо на території ОТГ, а вторинна 
ланка медицини, доступна для всіх грома-
дян за однаковою схемою, незалежно від 
того, де ця людина мешкає.

Чому об’єднання гальмує?
Якщо простими словами - місцеві кла-

ни гризуться за Ваші гроші.

Держава не продемонструвала цілісно-
го підходу до реформи децентралізації. На 
прикладі Лохвицького району ми бачимо, 
що держадміністрація фактично узурпу-
вала вплив на фінансові потоки районного 
бюджету. І зовсім не зацікавлена в тому, 
щоб випускати цей вплив з рук. Так як 
будь-яке об’єднання фактично зменшує 
відсоток надходжень до районної казни, 
а гроші лишаються на розвиток конкрет-
ної громади. От і спостерігаємо "ручне 
управління", коли замість того, щоб дати 
можливість зміцнити матеріальну базу 
вже існуючих комунальних підприємств 
Заводської міськради, Лохвицької чи Сен-
чанської ОТГ, абсолютно безпідставно 
утворюється ще одне комунальне підпри-
ємство, яке оснащується новою технікою, 
а та або стоїть, або використовується не-
ефективно.

Інша суттєва причина - це недалеко-
глядність сьогоднішніх очільників сільрад. 
Як правило, це представники "старої гвар-
дії", які нездатні управляти в умовах нових 
викликів і нових реалій. Про це, зокрема, 
свідчить їх небажання домовлятись, дбати 
про конкретну громаду. І зовсім ганебно 
виглядає їх відношення до власної зарпла-
ти, коли вона в рази перевищує середньо-
статистичну в очолюваних ними громадах.

Наразі очільники громад в силу недо-
статнього фінансування та совкового мен-
талітету, погодились, що вони залежать від 
волі районної влади, яка їх або жалує, або 
гнобить. Тому про самодостатність, само-
стійність і гідність не йдеться.

Чому так наполегливо намагаються за-
тягти Гирявоісковецьку сільраду до Лох-
вицької ОТГ?

За останній рік жителі району стали 
свідками гучних скандалів навколо так зва-
ної гідроспоруди на річці Сула у с.Млини, 
сміттєпереробного заводу, виділення де-
сятків мільйонів коштів на "розчищення" 
річок. Всі ці «покращення» ініціювали 
НЕ ГРОМАДИ, а районна влада, за якою, 
ймовірно, стояли їх справжні вигодоотри-
мувачі - з Полтави чи Києва. Райдержадмі-
ністрація руками депутатів районної ради, 
попри супротив громадськості, щоразу на-
магалася протягнути потрібне їй рішення 
на користь вигодоотримувачів - і коли її 
очільників "били по руках", то завжди іні-
ціатором цього "биття" були прості люди.

В разі утворення трьох незалежних ОТГ, 
про які ми згадували на початку - така роз-

трата грошей громад була б неможливою. 
Отже, наразі сьогоднішні керманичі, пре-
красно розуміючи, що втрачають таку 
можливість, штучно намагаються її збе-
регти.

Самий короткий шлях для цього - ви-
рвати, попри всі затверджені державою 
плани, якнайшвидше ключову сільраду - 
Гирявоісковецьку, приєднавши її до Лох-
вицької, щоб позбавити решту сільрад, які 
з нею межують, можливості об’єднатися, 
як планувалося раніше, в окрему Завод-
ську ОТГ. Таким чином, згодом, приму-
сово долучити і їх до Лохвицької ОТГ. А 
значить, залишити можливість отримати 
майже аналог нинішній ... районній раді. І 
далі впливати в ручному режимі на рішен-
ня, які прийматимуться в цих громадах, і 
на фінанси, які виростуть в рази. Непогана 
перспектива - як для десятка-двох кровно 
зацікавлених в такій оборудці осіб!

Але така перспектива порушує баланс 
рівномірного розвитку громад на терито-
рії району. І позбавить громади сіл - від 
Мехедівки до Старого Хутора - права і 
можливості самим визначати, на що у пер-
шу чергу мають піти їхні гроші (а це десят-
ки мільйонів!). Тому що громада отримає 
знову совкового монстра, як мріють сьо-
годні ті, хто збирають на території Гиря-
воісковецької сільради підписи: «Ви за 
приєднання до Лохвицької ОТГ чи до За-
водської ОТГ», звісно не розповідаючи про 
те, що це означає. А означає для громади 
це те, що вона, згруба кажучи, отримає не-
величку комірку в старій хаті замість того, 
щоб власноруч збудувати нову, сучасну.

Саме поділ на три рівноцінні громади, 
який планували, на щастя, не в Лохвиці, 
ретельно прораховуючи і зважуючи наявні 
ресурси і перспективи, дає надію на те, що 
занедбані і забуті найвіддаленіші куточ-
ки оживуть. За кілька найближчих років 
з’являться дороги, села стануть ошатними 
і доглянутими. А люди навчаться господа-
рювати там, де вони живуть. Надію на те, 
що в місцевому самоврядуванні з’являться 
нові обличчя, освічені, професійні і відпо-
відальні. І головне, саме баланс трьох рів-
ноцінних громад унеможливить чергову 
узурпацію влади і фінансових ресурсів на 
користь умовного київського чи полтав-
ського феодала і невеличкої купки його 
посіпак на місці.

Плескач Гліб, с.Млини

У Заводському стартував двомісячник чистоти, 
благоустрою  та озеленення

Про проведення в місті двомісячника 
чистоти, благоустрою та озеленення

Керуючись підпунктом 7 пункту а) 
статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та беручи до 
уваги розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 31.03.2010 року №777-р «Деякі 
питання проведення щорічної акції «За 
чисте довкілля» та  з метою забезпечення 
утримання території міста у належному 
стані, його санітарного очищення, збере-
ження об’єктів загального користування 
та створення умов, сприятливих для жит-
тєдіяльності населення

ВИРІШИЛИ: 1. Провести двомісячник 
чистоти, благоустрою та озеленення міста 
з 10.04.2019 року по 10.06.2019 року.

2. Створити міську комісію по про-
веденню двомісячника чистоти, благо-
устрою та озеленення міста в складі:

Голови комісії – Добрулі С.В. – заступ-
ника міського голови;

членів комісії: Івахна С.Ю.- депутата 
міської ради, голови постійної депу-

татської комісії з питань будівництва, 
транспорту, зв’язку, земельних відносин, 
екології та охорони навколишнього серед-
овища (за згодою);

Мусієнка В.О. –  провідного спеціаліста 
з питань інфраструктури та спорту;

Мельника В.Т. –  директора КП «Ко-
мунсервіс»;

Корнієнка О.С. – начальника відділу  
благоустрою при міській раді.

3. Затвердити план заходів по про-
веденню двомісячника чистоти, благо-
устрою та озеленення міста (додається).

4. Керівникам підприємств, установ, 
організацій та підприємцям вжити невід-
кладних заходів по приведенню в належ-
ний санітарний стан підвідомчих об’єктів, 
прилеглих до них територій, залучивши 
також до цієї роботи учнів шкіл, ПТУ-32, 
коледжу, а також рекомендувати депута-
там ради залучити мешканців міста.

5. Координацію робіт по виконанню 
даного рішення покласти на провідного 
спеціаліста з питань інфраструктури та 
спорту Мусієнка В.О. 

6. Контроль за виконанням даного 

рішення покласти на заступника міського 
голови   Добрулю С.В..

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

9 квітня 2019 року рішення №34

Затверджено рішенням виконавчого 
комітету Заводської міської ради 

від 09.04.2019 року № 34
План запровадження заходів по 

проведенню двомісячника чистоти, 
благоустрою та озеленення 
в м. Заводське на 2019 рік

 
1. Довести до широкого загалу міста 

інформацію про проведення з 10.04.2019 
року по 10.06.2019 року двомісячника чи-
стоти, благоустрою та озеленення в місті 
( ЗМІ, оголошення на стендах та інше) (до 
15.04.2019 року). Відповідальний: Мусієн-
ко В.О.

2. Мешканцям міста навести належний 
санітарний стан біля особистого подвір’я, 
здійснити ремонт парканів, знищити 
бур’яни, впорядкувати могили на міських 
цвинтарях, при цьому заборонити спалю-

вання бур’янів та вивезення сміття в неви-
значені місця ( до 01.05.2019 року).

3. Провести озеленення міста ( посадка 
кущів та дерев) ( до 01.05.2019 року).

Відповідальні: Корнієнко О.С., керівни-
ки підприємств, мешканці міста. 

4. Ліквідувати стихійні звалища на те-
риторії міста (до 01.05.2019 року ). Відпо-
відальні: Мельник В.Т., Корнієнко О.С. 

5. Привести в належний санітарний 
стан міські цвинтарі. Завезти необхідну 
кількість піску та грунту (до 01.05.2019 
року). Відповідальний: Мельник В.Т.

6. Привести в належний санітар-
ний стан місця поховання загиблих во-
їнів, жертв голодомору, пам’ятників (до 
01.05.2019). Відповідальні: Мельник В.Т., 
Корнієнко О.С. 

7. Прибрати прилеглі території житло-
вих будинків, вулиць міста (до 01.05.2019 
року). Відповідальні: Мельник В.Т., Корні-
єнко О.С., мешканці міста.

8. Провести санітарну вирубку кущів, 
обрізку дерев, знесення сухих та хворих 
дерев (згідно акта – дозволу) (до 01.05.2019 
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року). Відповідальні: Мусієнко В.О., Мель-
ник В.Т, Корнієнко О.С.

9. Провести очистку та побілку парка-
нів, бордюрів (до 01.05.2019 року). Відпо-
відальні: керівники підприємств, учбових 
закладів, приватні підприємці, Мельник 
В.Т., Корнієнко О.С.

10. Провести очистку декоративної во-
дойми та прилеглої території (до 01.05.2019 
року). Відповідальні: Мельник В.Т., Корні-
єнко О.С. 

11. Висадити квіти на квітниках по те-
риторії міста (до 15.05.2019 року). Від-
повідальні: Корнієнко О.С., керівники 
підприємств, учбових закладів, приватні 
підприємці. 

12. Привести в належний стан міські 
стадіони, здійснити побілку та фарбуван-
ня парканів, ремонт лавок (до 15.05.2019 
року). Відповідальні: Мельник В.Т., Корні-

єнко О.С.
13. Побілка та фарбування автобусних 

зупинок (9 одиниць) (до 01.05.2019 року). 
Відповідальний: Корнієнко О.С.

14. Встановити по місту лавки та урни 
для сміття (до 15.05.2019 року). Відпові-
дальний: Корнієнко О.С.

15. Впорядкувати водойму по вул. 
Озерній, облаштувати місця відпочинку 
на території біля водойми (встановлення 
лавочок, смітничок) (до 15.05.2019 року). 
Відповідальний: Корнієнко О.С. 

16. Обстежити вулиці міста для прове-
дення ямкового ремонту доріг з твердим 
покриттям та доріг без твердого покриття 
( до 01.05.2019 року). Відповідальний: Му-
сієнко В.О. 

17. Ремонт люків та колодязів водовід-
ведення та водопостачання на тротуарах, 
вулицях міста (до 01.05.2019 року). Відпо-
відальний: Мельник В.Т. 

18. Перевірка та ремонт пожежних гі-
дрантів (при необхідності встановлення 
нових). Відповідальний: Мельник В.Т. 

19. Нанести дорожню розмітку (до 
01.06.2019 року). Відповідальний: Мусієн-
ко В.О. 

20. Встановити та відремонтувати до-
рожні знаки (до 15.05.2019 року). Відпо-
відальний: Мельник В.Т., Корнієнко О.С., 
Мусієнко В.О., Корнієнко О.С.

21. Здійснювати вивезення сміття з 
приватного сектора ( згідно графіка та до-
говорів) та вивезення сміття з контейнерів 
житлової зони ( згідно схематичного плану 
руху автомашин по вивозу сухого сміття) 
(постійно). Відповідальний: Мельник В.Т. 

22. Здійснити ремонт контейнерних 
майданчиків (до 15.05.2019 року). Відпові-
дальний: Мельник В.Т. 

23. Благоустроїти, відремонтувати, 
встановити додаткове ігрове обладнання 

на дитячі майданчики (до 15.05.2019 року). 
Відповідальні: Мельник В.Т., Корнієнко 
О.С.

24. Впорядкувати міське сміттєзвалище 
(очистка прилеглої території, висипка про-
їзду) (до 15.05.2019 року). Відповідальний: 
Мельник В.Т.

25. Провести очищення від сміття та 
мулу водовідвідні лотки по території міста 
(до 01.05.2019 року). Відповідальні: Мель-
ник В.Т., Корнієнко О.С.

26. Провести ямковий ремонт до-
рожнього покриття на вулицях міста (до 
10.06.2019 року). Відповідальний: Мусієн-
ко В.О. 

27. Впорядкування берега річки 
«Сула» (місця відпочинку населення) (до 
01.05.2019 року). Відповідальний: Корні-
єнко О.С.

Підготував В.О. Мусієнко

Крок до покращення довкілля
Сьогодні екологічні проблеми у світі 

вийшли на одне з головних місць. Сучас-
ний техногенний вплив на навколишнє се-
редовище призводить до глобальних змін, 
що спричиняє дедалі частіше виникнення 
природних стихійних явищ.

В останні десятиліття негативний вплив 
людської діяльності на природу і, зокрема, 
на землі насадження, став особливо поміт-
ним. Навіть дітям відомо, що дерева – це 
запорука чистого повітря, а отже – і нашо-
го здоров’я.

Для того щоб якісно покращити до-
вкілля жителям та гостям міста навесні 
насаджуємо декоративні дерева та кущі на 
вулицях і в парках міста.

Найчастіше брак зелених насаджень 
відчуваємо в спекотні дні, коли ходимо на 
розпечених доріжках і нікуди сховатися 
від гарячого сонця.

 Сьогодні наш вплив на покращення 
клімату занадто малий і вимагає від усі-
єї людської спільноти важливих рішень і 
певних кроків. Але ми з вами, жителі міс-
та Заводське, можемо покращити життя, 
збільшивши кількість дерев вдовж доріг і 
доріжок, в парках і скверах, прибудинко-
вих територіях. 

От і цієї весни заводчани активно наса-
джують дерева.

Придбані саджанці ялини, туї, сосни, 
самшиту, ясену, берези, липи, барбарису, 
горобини, калини, ялівцю, каштану; пере-
дані волонтерами саджанці дуба – дбайли-
во висаджені на вулицях міста.

Активними учасниками цьогорічного 
озеленення міста стали: учні та працівни-

ки міських шкіл, коледжу, ПТУ №32, му-
зичної школи, міських будинків культури, 
дошкільних навчальних закладів «Тере-
мок» і «Малятко», працівники міського 
відділу благоустрою, прихожани церкви 
апостола Івана Богослова. Хочеться від-
мітити громадянина міста Папеяна А.Г., 
який кожного року підсаджує хвойні дере-
ва по вул. Матросова і дбайливо за ними 
доглядає. Завдяки йому вулиця Матросова 
зустрічає кожного красунями ялинами, 
які за дванадцять років з малесеньких са-
джанців стали справжніми зеленими ко-
ролевами.

За зиму наше місто втратило декілька 
ялин і сосен, які зрізали «дбайливі» татусі, 
щоб порадувати на новорічні свята своїх 
дітей. Хотілося б щоб в майбутньому ці 
громадяни отямились і більше не підніма-
ли руку на молоді красуні ялинки.

Тим, хто дбає не лише про сьогодення, 
а й планує на роки вперед, відома народна 
мудрість радить посадити дерево, збуду-
вати дім та виростити сина. Зона відпо-
відальності кожного з нас не закінчується 
за порогом квартири чи будинку. Згадаємо 
слова Антуана де Сент-Екзюпері: «Проки-
нувся вранці, привів себе до ладу – приве-
ди до ладу і свою планету».

Пам’ятаймо, роблячи вже сьогодні до-
брі справи, ми створюємо майбутнє, при-
множуючи дари щедрої землі для при-
йдешніх поколінь. Тому ми дякуємо всім 
заводчанам, які долучилися до озеленення 
міста і для яких соціальна відповідальність 
є одним із пріоритетів у житті.
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200 кущів нових сортів троянд висадили в Заводському
Троянди – це найпрекрасніші, красиві і 

запашні квіти, які стали своєрідним сим-
волом любові, романтичності і ніжності 
у всьому світі. Ті хто регулярно вдихають 
рожевий аромат набагато доброзичливіші, 
ненав’язливі і володіють рівною світлою 
аурою.

Троянда – королева саду. Ця рослина 
здавна вважалася об’єктом захоплення і 
покоління. Сьогодні ця рослина є справж-
ньою окрасою міських клумб та приватних 
садиб.

Цієї весни на міських клумбах, шкіль-
них дворах та на територіях міських ДНЗ 
висаджено 200 кущів троянд.

До створення краси долучилися праців-
ники міського відділу благоустрою, ДНЗ 
«Теремок», МБК №1, міської бібліотеки 
№1, дитячої музичної школи; учні міських 
шкіл №1 та №2, прихожани церкви апосто-
ла Івана Богослова.

Чекатимемо літа, коли наші красуні за-
цвітуть пишними ароматними суцвіттями 
і зроблять квітники воістину королівськи-
ми.

З турботою про довкілля
Кожна дитина має змалечку усвідоми-

ти, що у прекрасному та розмаїтому до-
вкіллі кожна рослинка, тваринка мають 
право на життя. Тож, взаємодіяти з приро-
дою слід так, щоб не зашкодити ані їй, ані 
собі, вболівати за її долю.

Тому екологічне виховання дошкільнят 
– одна з найважливіших справ сьогодення, 
яке має здійснюватися і в родині, і в до-
шкільному закладі.

Саме в цьому напрямку працюють ви-
хователі ДНЗ №2 «Теремок» м. Заводсько-
го з дітлахами усіх вікових груп. Протягом 
навчального року проводяться заняття з 
природи, ознайомлення з навколишнім, 
екологічні розваги, спостереження в до-
вкіллі та посильна для дітлахів праця. 

Так, зокрема, восени малята залюб-
ки допомагають збирати насіння квітів, 

взимку – із задоволенням підгодовують 
пташок, підсипаючи корм у годівнички. А 
от на весну припадає чи не найбільше при-
ємних клопотів на вулиці. Це – і допомога 
у прибиранні ігрових майданчиків, клумб 
після зими, і озеленення ландшафту тери-
торії новими насадженнями. І як же ж ці-
каво висіяти на клумбах те насіннячко, яке 
власноруч збирали восени.

Тож, колектив нашого закладу впевне-
ний, що саме завдяки таким заходам ми 
привчаємо дітей до усвідомлення важли-
вості дбайливого ставлення до навколиш-
нього середовища, виховуємо любов до 
природи, залучаємо до трудової діяльнос-
ті, розвиваємо відповідальність та працьо-
витість. 

А. Заславець, 
вихователь-методист ДНЗ №2 «Теремок»

Екологічний хоровод у дитсадку «Малятко»
Дошкільний навчальний заклад №1 

«Малятко» м. Заводське розташований 
у центрі міста. Територія озеленена. Ви-
довий склад дерев, кущів, наявність квіт-
ників, куточка лісу, осередка «Зеленої ап-
теки» дають змогу реалізувати завдання 
екологічного виховання дітей дошкільного 
віку.  

З метою поліпшення санітарного та ес-
тетичного стану території ДНЗ №1 «Ма-
лятко», керуючись рішенням виконавчо-
го комітету Заводської міської ради від 
09.04.2019р. №34 «Про проведення у місті 
двомісячника чистоти, благоустрою, озе-
лення» 19 квітня адміністрацією дитсад-
ка організований «Екологічний хоровод». 
Метою цього заходу було збереження, до-
гляд, захист природного довкілля та надан-
ня території ДНЗ естетично привабливого 

вигляду. Працівники дошкільного закладу 
спільними зусиллями прибрали та озеле-
нили територію. Робота крутилася, як у 
веселому, дружньому, весняному хорово-
ді. Дошкільнята не стояли осторонь. Під 
час денної прогулянки вони з педагогами 
висівали квіти, висаджували багаторічні 
рослини на квітники, допомагали сади-
ти дерева, кущі. В подальшому вихованці 
зможуть доглядати за рослинами і зрозу-
міють, що природне довкілля змінюється 
внаслідок людської діяльності. Дорослі 
здійсннють природоохоронні заходи для 
збереження, відновлення і примноження 
«скарбів» рідної землі. Здорова планета – 
здорова природа – здорова людина.

Бойко А.А., 
завідувач ДНЗ «Малятко»

«Земля – наш дім… і НАМ у ньому жити…»
22 квітня – весь світ відзначає День 

Землі, покликаний спонукати людей бути 
уважнішими до тендітного і вразливого 
навколишнього середовища планети. У 
всьому світі проводяться різні заходи для 
демонстрації підтримки захисту навко-
лишнього середовища. І наше місто - не 
виключення. У рамках двомісячника чи-
стоти, благоустрою та озеленення міста 
Заводського пройшла загальноміська ін-

формаційно – виховна година спілкування 
«Земля - наш дім. І нам у ньому жити», де 
молодь ознайомили з проблемами еко-
логії, які нависли над суспільством. Всім 
відома складна екологічна ситуація, яка 
склалася в нашій країні, на Полтавщині, 
в нашому регіоні. Серед нас не повинно 
бути байдужих. Кожен повинен розуміти, 
що Земля - наш дім. Ми любимо, цінуємо 
і оберігаємо нашу рідну країну, і повинні 

прикласти максимум зусиль для збережен-
ня її. Тому що багато факторів, катастроф 
і бід пережила наша земля. Найстрашніша 
була одна…. яка без запаху і сили стала 
планетарною катастрофою, яка до цього 
часу підкошує здоров'я батьків і підроста-
ючого покоління. Доля, чомусь ставши для 
нас злою мачухою, послала нелюдське ви-
пробування - Чорнобиль. Напередодні 33-ї 
річниці трагедії на Чорнобильській АЕС 

згадали ці страшні дні, які увійшли в істо-
рію, в усі хроніки людства як болюча рана 
на тілі України. Надто дорого ми заплати-
ли і ще заплатимо за людську недбалість. 
Спалах над Чорнобильською атомною слі-
пучим сяйвом висвітив добро і зло, розум і 
дурість, щирість і лицемірство, співчутли-
вість і злорадство, правду і брехню. Висві-
тив кожного, хто там працював і хто там 
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жив, хто був поряд з бідою в ту трагічну 
годину, хто віддав свою молодість, життя 
і здоров'я заради порятунку людей і рідної 
землі. Якби не подвиг простих людей, які, 
ризикуючи власним життям і здоров’ям, 
врятували нас від подальшого поширен-
ня радіації, то важко навіть спрогнозува-
ти повні масштаби трагедії не лише для 
України, а й всього світу. Щиро подяку-
вали ліквідаторам трагедії, які прожива-
ють в нашому місті і завітали на захід, за 
геройський подвиг в ім'я життя нинішніх 
і прийдешніх поколінь, особисту мужність 
і самопожертву, виявлені у ліквідації Чор-
нобильської аварії.

Через Чорнобиль ми усвідомили, що 
щастя - це трава, в яку можна лягти, не бо-
ячись радіації, це тепла річка, в якій мож-
на скупатися, це усміхнені дитячі обличчя. 
Природа щедро обдарувала нашу землю. 
Вона — вірний друг й неоціненне багат-
ство, джерело здоров'я й радості. Ми із за-
доволенням милуємося золотими нивами 
пшениці, широкими луками, густими ліса-
ми, могутнім Дніпром. Дихаємо п'янкими 
ароматами квітучих садів та квітів.

Що слід робити, щоб господарська ді-
яльність не тільки не завдавала шкоди 
природі, а й допомагала відновлювати й 
примножувати її багатства? Перед люди-
ною та природою постала проблема вижи-
вання. Розв'язати її можуть люди.

Розповісти про проблеми Лохвицького 
району в доступній формі для молоді при-
їхали переможці зонального обласного 
конкурсу шкільних екологічних агітбри-
гад – команда «Паросток» Лохвицького 
міського центру дитячої та юнацької твор-
чості (кер.Каблучка С.І.). Вони повідали 
реальний екологічний стан району і мето-
ди їх подолання. Головний меседж виступу 
- «Кожен має почати з себе, розвивати еко-
логічне мислення, екологічну свідомість.»

Учні Опорного закладу «Заводська за-
гальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 
Лохвицької районної ради Полтавської об-
ласті» уміло презентували свої наукові до-
слідження: Нестеренко Аліна - «Екологічні 

лиха України», Кузуб Іванна - «Проблеми 
ТПВ у м. Заводське та шляхи їх вирішен-
ня» (кер. Безворітня О.А.), а Бойко Євген, 
Джунь Анна, Зрібняк Ілля, Литвин Марія 
– шкільний екологічний проект «#БЕЗ-
СМІТТЯ: Школа. Дім. Місто»(кер.Ющен-
ко І.В.) Особливо справив враження на 
глядачів виступ шкільної екологічної агіт-
бригади «Екоцвіт» (кер. Чабак Н.О.). Дуже 
змістовно, пізнавально, цікаво і доступно 
закликали учні школи берегти всю красу, 
яку маємо довкола.

Міський голова Віталій Володимирович 
Сидоренко подякував учасникам Чорно-
бильської АС, закликав любити і оберігати 
наше місто, країну, планету як неоцінен-
ний скарб. Всі учасники даного заходу на-
городжені грамотами Заводської міської 
ради.

Запроваджений і анонсований Завод-
ським міським будинком культури №1 за 
сприянням Заводської міської ради еко-
логічний челендж-бумеранг «Я прибрав. – 
Твоя черга!» зібрав на березі р.Артополот 
багато небайдужих жителів міста. Зроби-
ти своє місто чистим прийшло більше 300 
людей, серед яких були і діти. Першими, о 
12 годині, розпочали еко-прибирання учні 
та вчителі шкіл №1, №2 та ПТУ №32. Їхнім 
об’єктом була права берегова сторона р. 
Артополот. Пізніше студенти та викладачі 
механіко-технологічного коледжу, праців-
ники та батьки ДНЗ «Малятко» та «Тере-
мок»; працівники міських будинків куль-
тури №1 та №2, відділ благоустрою, КП 
«Комунсервіс», працівники міської ради 
та небайдужі містяни прибирали по лівій 
стороні частину схилу та берегову зону 
р.Артополот. 

Дякуємо всім небайдужим хто взяв 
участь у прибиранні та в подальшому на-
діємось на дотримання чистоти природи.

В умовах, що склалися сьогодні, 
обов’язок кожного з нас – збереження чи-
стоти та миру на планеті, збереження ба-
гатства нашого спільного дому, ім’я якому 
– Земля!

Михлик І., 
художній керівник

Земля - наш дім
Цінуй природу, бережи довкілля, 
Люби комашку, звірів і птахів. 
«Роби добро» – хай буде ніби ціллю,
Воно повернеться тобі серед років.

Земля! Маленька блакитна кулька у без-
одні Всесвіту! Земля породжує джерельця 
і стрімкі потоки, трави і дерева. Вона три-
має на собі океани, приймає дощі, сніги й 
тумани. Земля – це дім, у якому ми живе-
мо! Дім, частиною якого ми є! І як ми бу-
демо себе у ньому поводити, залежатиме 
наше життя.

Сьогодні, більше ніж коли-небудь, збе-
реження життя на Землі вимагає від нас 
почуття загальної відповідальності – нації 
за націю, особистості за особистість, лю-
дини – за всі інші форми життя. В Україні 
День навколишнього середовища відзна-
чається щорічно у третю суботу квітня з 
1998 року.

Цей день відзначається, коли Земля 
прокидається після зимової сплячки і 
блакитними іскорками впевнено починає 
заглядати в очі весна. Вона ще молода і 
ніжна, посміхається святково і чисто. А в 
її ледь чутному диханні вже відчувається 
таємниця поновлення Землі, її свіжості і 
краси.

Забруднюючи оточуючий світ, ми, в 
першу чергу, шкодимо собі, забираємо у 
прийдешніх поколінь змогу жити в ото-
ченні густих лісів, широких чистих рік, 
прозорого повітря.

Саме тому охорону навколишнього се-

редовища в цілому потрібно починати з 
культурного ставлення до нього з боку 
кожної людини зокрема. На жаль, біль-
шість населення планети не переймається 
ними, не задумується, що поступово зни-
щуючи флору і фауну, забруднюючи воду, 
повітря, ґрунти, ми позбавляємо себе жит-
тєво необхідних умов існування, тобто 
знищуємо нашу Землю, а цим – і себе.

Заводська міська бібліотека №1 також 
не стоїть осторонь, вона забезпечує прове-
дення інформаційно-просвітницьких за-
ходів для дітей. Зокрема, бесіда « Збереже-
мо первоцвіти – першу посмішку весни», 
екологічна гра «Неси добро у світ приро-
ди», книжково-ілюстративна виставка 
«Чарівне моє довкілля». Виставка – інста-
ляція «Що залишимо у спадок?» має вигляд 
земної кулі, яка розділена на дві частини. 
На одній – книги та світлини про екологіч-
ні катастрофи та інсталяція куточка Зем-
лі, яка вимирає внаслідок зміни клімату, 
забруднення навколишнього середовища, 
часто спричиненого діяльністю людини. 
На другій половині представлено книги 
про красу природи, її цілющі властивості 
та живий куточок, який процвітає.,

Масові заходи літературно – екологіч-
ний круїз «Земля наш дім». На якому були 
присутні учні 7 – А класу Заводської ЗОШ 
№ 1., разом з класним керівником Абаку-
мовою А. М. 

Ведучі Матяш А. та Лисенко Н . роз-
повіли дітям про нашу найдивовижнішу 
планету , яку потрібно шанувати, любити 

та оберігати, адже метою проведення Дня 
довкілля в нашому місті є поліпшення ста-
ну навколишнього природного середови-
ща, створення нових зелених насаджень, 
і догляд за існуючими алеями, парками, 
скверами, прибирання територій від сміт-
тя, поліпшення естетичного і санітарного 
стану прибудинкових територій і об’єктів 
масового перебування та відпочинку на-
селення .

Також учні переглянули уривки з чудо-
вого документального фільму «Дім: По-
бачення з планетою». Фільм демонструє 
нам красу планети і наслідки руйнувань, 
здійснені діяльністю людини. Шрами 
спричинені промисловим виробництвом, 
наслідки війн, екологічних катастроф, роз-
кривають реальну ситуацію на планеті. 

Діти написали свої обіцянки добрих 
справ, які вони зроблять в ім’я природи , 
а потім прикріпили до символічного дере-
ва. Здебільшого обіцяли не смітити на ву-
лицях та на природі , економити воду, са-
дити квіти та дерева, годувати бездомних 
тварин, менше використовувати пластик, і 
сортувати сміття.

На заході була присутня секретар За-
водської міської ради Мащенко Л. О. яка 
розповіла про екологічний стан на нашій 
планеті і про заходи, які проходять в місті 
в межах двомісячника чистоти та благо-
устрою міста. 

Діти, утворивши дві команди «Юні еко-
логи» та « Юні літературознавці», змагали-
ся в літературно - екологічному марафоні. 
Відповіді оцінювали Інспектори екологіч-
них наук : Мащенко Л.О, - секретар міської 
ради, Шаренко В. І – бібліотекар Завод-
ської ЗОШ № 1, Єрмакова Л.М. завідуюча 
міської бібліотеки № 1. Учні показали свої 
знання, розум і талант. Перемогла команда 
«Юні екологи».

Сьогодні ми віддали шану рідній плане-
ті Земля – нашому спільному дому. Тож не-
хай ця шана буде у наших серцях завжди. І 
не на словах, а у наших справах. Бо, як ка-
зав прекрасний французький письменник 
Антуан де Сент – Екзюпері, «Усі ми паса-
жири одного корабля на ім’я Земля».

А. Матяш 
бібліотекар дитячого абонементу.
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Робота відділу благоустрою
З 10 квітня в Заводському стартував довомісячник чистоти, благоустрою та озеленен-

ня. Мешканці міста активно прибирають власні подвір’я та прибудинкові території. На-
вколо утворюються стихійні сміттєзвалища. Так відділом благоустрою при Заводській 
міській раді (керівник Корнієнко О.С.) ліквідовано їх більше 30, вивезено понад 50 ван-
тажних автомобілів непотребу.

Крім цього здійснено обпилювання дерев по вулицях Полтавській, Проектній, Шкіль-
ній, Матросова, Озерній, Ватутіна, Робітничій. Також разом із навчальними закладами 
висаджено молоді дерева та 200 кущів троянд. 

Після зими відновлено роботу штучної водойми та фонтана по вулиці Матросова, 
впорядковано пам’ятник Героям України по вулиці Озерній. 

Тривають роботи по впорядкуванню пам’ятників загиблим воїнам по вулицях Шкіль-
ній та Жукова.

Будні нашого підприємства
Наше підприємство КП «Комунсервіс»,  

засноване в лютому 2011 року, як важлива 
складова соціально-побутової інфраструк-
тури міста разом з основною діяльністю 
водопостачання та водовідведення висту-
пає виконавцем послуг з благоустрою, та-
ких як :

- облаштування та ремонт вуличного 
освітлення;

- утримання цвинтарів;
- утримання вуличних мереж з вивезен-

ням солепіщаної суміші, розчищення сні-
гу, обкошування узбіч доріг;

- ліквідація несанкціонованих сміт-
тєзвалищ з вивезенням сміття на полігон 
ТПВ;

- виконання робіт, пов’язаних з обслу-
говування свят, спортивних та культурних 
заходів, обпилювання дерев з телескопіч-
ної вишки та ін.

За перший квартал поточного року, не-
зважаючи на проблеми, пов’язані зі зно-
шеністю автотранспортного парку, було 
надано послуг на суму   389 698 грн.

Комунальники, яким за природою своєї 
служби не доводиться знаходитись осто-
ронь міського життя, активно долучились 
до виконання запроваджених міськрадою 
заходів з проведення двомісячника чисто-
ти, благоустрою та озеленення в Завод-
ському.

З початку року трьома одиницями тех-
ніки (САЗ-3507, САЗ-3502 та МТЗ-80) 
вивезено близько 900 м3 сміття з несанк-

ціонованих сміттєзвалищ, також було за-
мовлено в КП «Лохвиця-сервіс» гідрав-
лічний гідропідйомник для обпилювання 
дерев на центральних вулицях міста.

Належна увага приділялася впорядку-
ванню міських цвинтарів, на яких вико-
нані роботи пов’язані з вирубкою кущів, 
прибиранням території, завезенням грун-
ту та піщаної суміші.

Щодо ігрових та спортивних майдан-
чиків – щороку навесні проводиться їх 
технічне обстеження для визначення та 
проведення робіт, необхідних для підтри-
мання у належному стані як конструкцій, 
так і місць, де вони встановлені.

У сфері поводження з відходами ми за-
діяні у їх збиранні, перевезенні та захоро-
ненні на полігоні – до речі, єдиному в ра-
йоні паспортизованому місцю видалення 
відходів. Послугою з централізованого ви-
везення ТПВ охоплено 1 567 абонентів (на-
селення, приватний сектор, кооперативи). 
Крім того, бюджетні установи та близько 
80-ти інших споживачів.

Укладені договори про надання цієї по-
слуги громадам сіл Токарі, Піски. На стадії 
підписання договорів на обслуговування 
громад Погарщини та Бодакви.

Зокрема, пісківчанами придбано 30 
пластикових контейнерів місткістю 120 л, 
додатково до розташованих 23-х місткістю 
1,1 м3. 

Бодаква планує закупити 12 контейне-
рів місткістю 1,1 м3 і таким чином довести 

загальну кількість до 17 одиниць, а також 
50 місткістю 120 л.

Громада с.Токарі має в своєму розпоря-
дженні 14 контейнерів об’ємом 1,1 м3 . 

В с.Погарщина встановлено 29 контей-
нери об’ємом 1,1 м3. Також в с.Дібрівне 
встановлено 4 контейнера  об’ємом 1,1 м3. 

Підприємство надає послуги по захоро-
ненню ТПВ на полігоні в с.Вишневе. Цією 
послугою користується ОТГ с.Сенча та 
с.Корсунівка.

Розробляються нові маршрути та про-
водяться економічно обгрунтовані роз-
рахунки вартості надання цієї послуги, 
якість якої пов’язана з необхідністю при-
дбання нового сміттєвоза з боковим за-
вантаженням.

Для впровадження методу роздільного 
збирання сміття заплановано придбати та 
встановити 10 контейнерів для ПЕТ пля-
шок. Проводяться роботи з переобладнан-
ня семи звичайних контейнерів під при-
стосовані для збирання скла, які будуть 
встановлені біля навчальних закладів та в 
інших місцях на території міста.

У третьому кварталі планується ремонт 
контейнерних майданчиків.

На протязі багатьох років КП «Комун-
сервіс» слугувало інструментом для вті-
лення в життя міської програми з рекон-
струкції мереж зовнішнього освітлення 
вулиць. На сьогоднішній день на нашому 
обслуговуванні знаходиться 926 світлото-
чок та близько 72 км повітряних мереж. 

Спочатку нинішнього року для підтри-
мання в належному стані цього об’єкта 
міського господарства використано 44,6 
тис. грн. придбано світильники нового по-
коління, що відповідають критеріям якості 
та надійності, в кількості 50 шт. потужніс-
тю 50 Вт та 35 потужністю 30 Вт, частина з 
яких встановлена замість несправних (1 – 
по вул.Ватутіна, 2 – по вул.Озерній, 6 – по 
вул.Матросова, 2 – по вул.Проетна), освіт-
лено міні-футбольне поле на масиві Брисі. 
Підлягають заміні світильники по вулицях 
Привокзальній, Полтавській, Ватутіна (пе-
рехрестя). Замінено понад 80 ламп в райо-
ні пр.Миру, вул.Привокзальної, в центрі 
міста на мікрорайонах Гора, Брисі, Рудка; 
лічильник на КТП 440 по вул.Пушкіна.

В каналізаційному господарстві успіш-
но пройшла випробування придбана на 
кошти міської ради мобільна установка 
високого тиску для промивання трубопро-
водів, за допомогою якої вдалося віднови-
ти експлуатаційну якість ділянок дворо-
вої мережі водовідведення на ряді вулиць 
(Озерній, Полтавській, Проектній, Шкіль-
ній) та біля КНС колишнього маслозаводу.

В тісному співробітництві з міською 
владою та підприємствами міста колектив 
комунальників готовий виконувати нові 
поставлені перед ним завдання.

Малишко С.О., 
головний інженер

В пошуках альтернативи
У 2013 році комунальним підприємством «Комунсервіс» на кошти міського бюджету 

за 42 тис.грн. була придбана установка для подрібнення деревини ПЛ-120 з приводом від 
валу відбору потужності трактора типу МТЗ 80, яка була пристосована до роботи від 
електромережі. Силами підприємства було проведено комплекс робіт з вдосконалення 
та переведення цього об’єкта на стаціонарний режим використання. 

Введення в дію цього обладнання, що на той час було дійсно в нашому районі новаці-
єю, дозволило нашому підприємству в опалювальний період частково вирішити пробле-
му з обігріванням своїх побутових та адміністративних приміщень. Також при роботах 
з благоустрою в місті, пов’язаних з обпилюванням зелених насаджень та видаленням су-
хостійних і фаутних дерев, відпала потреба в транспортуванні гілок за межі Заводського 
для подальшого їх розміщення на полігоні ТПВ.

Натомість котли комунальників в результаті утилізації призначеної для захоронення 
на ММВ деревини, виходячи з продуктивності до 10 м3 гілля на годину, отримали майже 
безкоштовне паливо.

Ось уже на протязі скількох років, надзвичайна популярна в Скандинавії, дещо мо-
дернізована нашими умільцями, установка для подрібнення деревини надійно служить 
вирішенню енергетичних та екологічних потреб нашого міста.

  
Малишко С.О., 

головний інженер
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ВИРІШИЛИ: Інформацію  про стан 
законності та боротьби із злочинністю, 
охорони громадського порядку за резуль-
татами діяльності поліції у 2018 році та І 
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(додається).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 
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Інформація «Про стан боротьби із 
злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності 
Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській 

області за 2018 рік

З метою посилення протидії злочин-
ності, особливо в населених пунктах 
сільської місцевості, вживаються заходи 
щодо реагування на всі скарги громадян, 
проводяться профілактичні заходи з ан-
тигромадським елементом, активізується 
боротьба зі злочинністю, покращується 
взаємодія з населенням.

Основними завданнями поліції є надан-
ня поліцейських послуг у сферах:

1) забезпечення публічної безпеки і по-
рядку;

2) охорони прав і свобод людини, а та-
кож інтересів суспільства і держави;

3) протидії злочинності;
4) надання в межах, визначених зако-

ном, послуг з допомоги особам, які з осо-
бистих, економічних, соціальних причин 
або внаслідок надзвичайних ситуацій по-
требують такої допомоги.

Загальна характеристика
Аналізуючи стан оперативної обста-

новки в районі, відзначаємо, що зусилля 
особового складу Лохвицького ВП макси-
мально спрямовані на реалізацію заходів 
щодо протидії злочинності, в тому числі 
виявлення незаконного обігу наркотичних 
засобів, профілактиці правопорушень та 
усунення причин, що зумовили вчинення 
протиправних дій, недопущення скоєння 
та розкриття злочинів на пріоритетних 
напрямках. Одним з основних чинників, 
який впливає на поточний стан справ яв-
ляється недостатня кількість особового 
складу, який задіюється для реалізації вка-
заних заходів та недостатнє матеріально-
технічне забезпечення підрозділу. 

За 2018 рік:
- надійшло та зареєстровано 4617 заяв 

та повідомлень кримінального характеру, 
що на 5,7%, менше ніж за аналогічний пе-
ріод минулого року (2017р. – 4899). 

- внесено до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань 718, що на 15,5 % менше 
ніж за аналогічний період минулого року 
(2017 – 836), та 225 прийнято рішення про 
приєднання до раніше облікованих кримі-
нальних проваджень без подальшого вра-
хування їх у звітності. 

- 3659 заяв і повідомлень розглянуто 
відповідно до Закону України «Про звер-
нення громадян». За наслідками їх роз-
гляду усі списано до справи. Порушень 
термінів розгляду заяв, визначених зако-
нодавством, не допущено.

- у провадженні слідчого відділення 
знаходилось 1752 досудових розслідуван-
ня, із яких 718 внесено в поточному році 
та 392 залишається без знятих і минулих 
років.

- Обліковано 392 кримінальних право-
порушення (2017 – 482), що на 18,6% мен-
ше, по 192 провадженням оголошено про 
підозру (2017 – 226), відсоток розкриття 
становить 44,13%.

- Зареєстровано 117 тяжких та особли-
во тяжких (2017 – 157), що на 25,5% менше 
ніж за аналогічний період минулого року, 
відсоток розкриття становить 39,31%

- Усього розкрито злочинів за 2018 рік - 
173 (2017 – 209), в тому числі 46 тяжких та 
особливо тяжких.

- Направлено до суду кримінальних 
справ – 132, у порівнянні з 2017 – 148, що 
на 16% менше ніж за аналогічний період 
минулого року,

- проваджень з обвинувальним актом – 
189, у порівнянні з 232 за аналогічний пе-
ріод минулого року.

- нанесено збитків – 362559, відшкодо-
вано – 305193, відсоток – 84,17. 

Обрано запобіжних заходів – 19, з них:
- тримання під вартою – до 11 осіб, 
- особисте зобов’язання – до 2 осіб. 
- домашній арешт – до 6 осіб.
- Перебуває на обліку в Лохвицькому 

ВП: 
- раніше судимих – 81
- формальників – 30 
- піднаглядних – 8
- осіб, яким винесено офіційне поперед-

ження про недопустимість вчинення на-
сильства в сім’ї – 19

- психічно хворі – 5
- дітей – 7
- 1015 власників мисливської вогне-

пальної гладкоствольної зброї, в користу-
ванні яких перебуває 1119 одиниці зброї, 

- 67 власників спецзасобів,
- 96 власник мисливської нарізної зброї 

в яких перебуває 103 одиниць зброї, 
- 26 власників газової зброї
Злочинів проти життя та здоров’я осо-

би :
- фактів безвісного зникнення осіб – 4, 

розшукано осіб -2
- знаходилося в розшуку – 19, розшука-

но - 10; 
- умисне тяжке тілесне ушкодження -2, 

розкрито – 2
- умисне вбивство – 4, розкрито – 4.
Зареєстровано злочинів проти власнос-

ті: 
- крадіжок – 202 (2017 – 263), розкрито 

– 79,
- у тому числі відносно приватної влас-

ності - 147 (2017- 169), розкрито - 64
- грабежів – 4 (2017 – 6), розкрито – 1,
- розбоїв – 1 (2017 – 3), розкрито – 0,
- шахрайств – 36 (2017 – 38), розкрито 

– 4,
- привласнення, розтрата майна – 1 

(2017 – 7), розкрито – 1,
- незаконне заволодіння автотранспор-

том – 6 (2017 – 7), розкрито – 2.
Боротьба з незаконним обігом нарко-

тичних засобів:
Всього зареєстровано кримінальних 

проваджень – 25 (2017 – 42), з них:
- збут наркотичних засобів – 7 (2017р.- 

4)
- утримання місць для незаконного 

вживання (притон) – 1 (2017р.- 3)
- незаконне зберігання наркотичних за-

собів – 16 (2017 р.-33)
- за незаконний посів маку та конопель 

– 1 (2017 р. – 2).
Адміністративна практика

За вказаний період співробітниками до 
адміністративної відповідальності притяг-
нуто 2279 осіб за різні правопорушення, із 
яких:

 Порушення водіями правил експлуата-
ції транспортних засобів, правилами ко-
ристування ременями безпеки або мото-

шоломами - 287 
 Перевищення водіями транспортних 

засобів швидкості руху, невиконання сиг-
налів регулювання дорожнього руху, по-
рушення правил перевезення людей та ін-
ших правил дорожнього руху - 470 

 Порушення водіями правил дорож-
нього руху, що спричинило пошкодження 
транспортних засобів, вантажів, шляхів, 
шляхових споруд чи іншого майна -51 

 Керування транспортними засобами 
особами, які не мають права керування, 
або водіями, які не мають при собі чи не 
пред`явили для перевірки відповідних до-
кументів – 167 

 Порушення правил дорожнього руху 
пішоходами, велосипедистами, водіями та 
іншими особами – 192 

 Керування транспортними засобами 
або суднами особами, які перебувають у 
стані сп`яніння – 75 

 Дрібне хуліганство- 9 
 Вчинення насильства в сім`ї або неви-

конання захисного припису - 20 
 Куріння тютюнових виробів у заборо-

нених місцях - 303 
 Виготовлення, зберігання самогону та 

апаратів для його вироблення - 3 
 Розпивання спиртних напоїв у громад-

ських місцях і поява в громадських місцях 
у п`яному вигляді – 383 

 Невиконання батьками або особами, 
що їх замінюють, обов`язків щодо вихо-
вання дітей – 58 

 Порушення громадянами строків ре-
єстрації (перереєстрації) вогнепальної, 
холодної чи пневматичної зброї і правил 
взяття їх на облік - 119 

 Інші адміністративні правопорушення 
- 142 

Начальник Лохвицького ВП ГУНП в 
Полтавській області підполковник поліції 

В.Ю. Кудеря

Про стан законності та боротьби із зло-
чинністю за результатами діяльності 

прокуратури у 2018 році

Керуючись пунктом 40 частини 1 статті 
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дування в Україні»

ВИРІШИЛИ: Інформацію  про стан 
законності та боротьби із злочинністю за 
результатами діяльності прокуратури у 
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Інформація про стан законності, 
боротьби із злочинністю, результати ді-

яльності Лубенської місцевої 
прокуратури упродовж 2018 року 

на території м. Заводське Лохвицького 
району Полтавської області 

Завдяки належному виконанню своїх 
службових обов’язків працівниками Лох-
вицького відділу Лубенської місцевої про-
куратури та правоохоронцями регіону, на 
території м. Заводське Лохвицького ра-
йону Полтавської області простежується 
позитивна тенденція до зменшення рівня 
злочинності упродовж 2018 року, в порів-
нянні з аналогічним періодом 2017.

Зокрема, спостерігається зменшення 
кількості звернень, заяв та повідомлень до 
правоохоронців від жителів м. Заводське 
з 776 у 2017 році до 745 у 2018, що у свою 
чергу свідчить і про зменшення кількості 
реєстрації кримінальних правопорушень. 

Так, упродовж  2018 року до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань внесено 
відомості про вчинення 116 кримінальних 
правопорушень, а за період 2017 року від-
повідних відомостей внесено 136,  що на 
15 % є менше. Вказані факти вказують і на 
зменшення кількості потерпілих жителів 
міста Заводське внаслідок кримінальних 
правопорушень.

Переважну більшість кримінальних 
правопорушень, які вчинялися протягом 
12 місяців 2018 році на території м. Завод-
ське становлять кримінальні правопору-
шення проти власності.

Зокрема, у 2018 році вчинено 38 (44 за 
2017 рік) крадіжок, 11 (12 за 2017 рік) шах-
райств, 1 (2 за 2017 рік) грабіж, розбійні 
напади у 2018 році не вчинялися (1 за 2017 
рік).  Значну кількість правопорушень ста-
новлять злочини проти життя та здоров’я 
особи – 21 (27 за 2017 рік), у сфері незакон-
ного обігу наркотиків – 7 (17 за 2017 рік), 
проти безпеки руху та експлуатації тран-
спорту – 7 (6 за 2017 рік). 

В 2108 році простежується позитивна 
тенденція зменшення злочинів у сфері обі-
гу наркотичних засобів психотропних ре-
човин, їх аналогів та прекурсорів на 59%, 
злочинів проти життя ти здоров’я особи  
на 22,2% зменшення кількості злочинів 
проти власності на 17,5 %. 

        Також варто зазначити, що впро-
довж 2018 року на території міста Завод-
ське не допущено жодного факту вчинен-
ня розбійного нападу, умисного вбивства 
та умисного тяжкого тілесного ушкоджен-
ня, що спричинило смерть потерпілого.

        Завдяки якісному процесуально-
му керівництву прокурорів Лохвицького 
відділу Лубенської місцевої прокуратури, 
кримінальні правопорушення вчиненні на 
території м. Заводське, де встановлена осо-
ба злочинця, скеровано до суду.

Протягом 2018 року прокуратурою, від-
носно осіб які вчинили злочини на тери-
торії міста Заводське, до суду скеровано 32 
обвинувальних акти, а за період 2017 року 
38.  Порушень конституційних прав осіб, 
які притягувались до кримінальної відпо-
відальності не допущено. За результатами  
розгляду судами вказаних обвинувальних 
актів постановлено обвинувальні вироки.  
Виправдувальні вироки  не постановля-
лись.

У 2018 році місцевою прокуратурою до 
суду скеровано обвинувальний акт від-
носно жителя м. Заводське, який упро-
довж 2016-2017 років вчинив на території 
м. Заводське 10 крадіжок. За результатами 
розгляду обвинувального акту порушника  
визнано винним та призначено покаран-
ня у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення 
волі, при цьому процесуальний прокурор 
вимагав застосувати до обвинуваченого 
покарання у вигляді 5 років позбавлення 
волі. На даний час, у зв’язку з м’якістю 
призначеного покарання,  прокуратурою 
подано апеляційну скаргу, яка перебуває 
на розгляді  в Апеляційному суду. 

Окрім цього, у 2018 році скеровано об-
винувальний акт відносно раніше неодно-
разово судимого місцевого жителя, який 
в період умовно-дострокового звільнення 
вчинив ряд крадіжок на території м. За-
водське. За результатами судового розгля-
ду особу засуджено до 4 років позбавлення 
волі.

Також, судом до покарання з встанов-
ленням іспитового строку та покладення 
на порушника відповідних обов’язків, за-
суджено жителя м. Заводське, який вчиняв 
ряд кримінальних правопорушень проти 
власності та в сфері обігу наркотичних 
засобів. Однак,  у зв’язку з невиконанням 
особою під час іспитового строку  покла-
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дених судом обов’язків,  прокуратурою 
ініційовано питання скасування іспитово-
го строку.  За принципової позиції проку-
ратури іспитовий строк визначений особі  
скасовано,  а засуджену особу направлено 
до місць позбавлення волі для відбування 
реального покарання у вигляді 4 років 6 
місяців позбавлення волі.      

Триває робота й при розкритті кримі-
нальних правопорушень минулих років. 
Так, у 2018 році встановлено особу злочин-
ця, який у попередніх роках викрав мо-
більний телефону у малолітнього жителя 
м. Заводське. Правопорушником виявився 
житель Луганщини, який в подальшому 
подарував викрадений телефон на день 
народження матері. Обвинувальний акт 
відносно вказаного громадянина скерова-
но до суду та розглянуто судом з постанов-
ленням обвинувального вироку.

Органи прокуратури й надалі займати-
муть принципову та активну позицію при 
здійснені покладених на них Конституцією 
України та законодавством повноважень.

Заступник керівника
Лубенської місцевої прокуратури

радник юстиції В.І. Фурса

<< СТОР. 10

Про внесення змін до бюджету 
на 2019 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 
статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та  беручи до 
уваги   клопотання КП «Комунсервіс» від 
08.04.2019 р за №73

ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни у  видат-
кову частину загального фонду бюджету 
на 2019 рік, провівши перерозподіл ко-
штів по кодах програмної та економічної 
класифікації видатків, а саме:

по КПК 6030 «Організація благоустрою 
населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата 
послуг (крім комунальних) по загальному 
фонду бюджету зменшити кошторис на 
суму 48499,00 грн., а по  КПК 6030 «Орга-
нізація благоустрою населених пунктів» 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 
об’єктів» спеціального фонду бюджету 
збільшити кошторис на суму 30890,00 грн. 
на проведення коригування та експертизи 
кошторисної частини проекту «Капіталь-
ний ремонт автомобільної дороги загаль-
ного користування місцевого значення 
О 1712162 Млини-Піски в межах вулиці 
Ватутіна м. Заводське Лохвицького райо-
ну Полтавської області»;

по КПК  6030 «Організація благо-
устрою населених пунктів» КЕКВ 3210 
«Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) спеціального 
фонду бюджету збільшити кошторис на 
суму 17609,00 грн. на придбання осно-
вного засобу, насосу вакуумного КО-503 Б 
(правого обертання) для КП «Комунсер-
віс».

2. Дати дозвіл на проведення оплати 
поточного ремонту електрообладнання 
нежитлової будівлі по вул. Ватутіна, 171 
м. Заводське в сумі 5784,00 грн. по КПК 
6030 «Організація благоустрою населе-
них пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг 
(крім комунальних) по загальному фонду 
бюджету.

3. Дати дозвіл на придбання контей-
нерів для сортування побутових відходів 
в сумі 22260,00 грн. по КПК 8330 «Інша 
діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів» КЕКВ 2282 «Окремі 
заходи по реалізації державних (регіо-
нальних) програм, не віднесені до за-
ходів розвитку» по спеціальному фонду 
бюджету.

4. Затвердити  профіцит загального 
фонду бюджету в сумі 48499,00 грн.

5. Затвердити  дефіцит  спеціально-
го  фонду  бюджету в сумі 48 499,00 грн. 
джерелом покриття якого визначити 
надходження коштів до загального фонду 
бюджету.

6. Бухгалтерії міської ради внести зміни 
в помісячний розпис бюджету на 2019 рік.

7. Затвердити довідки про зміни до 
бюджету на 2019 рік.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

12 квітня 2019 року рішення №3

Виконком інформує
Виконавчий комітет міської ради повідомляє, що станом на 17.04.2019 року по про-

екту: «Впровадження енергозберігаючих заходів: «Реконструкція нежитлової будівлі по-
ліклінічного відділення по вул. Садовій, 2а з утепленням, заміною вікон і дверей та інже-
нерних мереж майнового комплексу АЗПСМ № 1 Заводської міської ради, Лохвицького 
району, Полтавської області» проводяться наступні заходи:

- завершуються роботи по реконструкції опорядження приміщень, мереж електро-, 
водопостачання та системи водовідведення ІІ поверху, аналогічні роботи розпочато на 
І поверсі;

- встановлено всі внутрішні дверні блоки на ІІ поверсі;
- проводиться перепланування окремих приміщень І поверху, зокрема вживаються 

заходи по забезпеченню доступності даного закладу для осіб з обмеженими фізичними 
властивостями;

- виконуються електромонтажні роботи та розпочато опорядження окремих примі-
щень І поверху.

Шановні мешканці 
міста Заводське та с.Вишневе!

З 2 по 31 травня розпочинається  прийом  проектів  громадського бюджету  м. Завод-
ське для їх реалізації у 2020 році.

Бюджет міських ініціатив дозволяє мешканцю взяти участь в тому, як і де бюджетні 
кошти можуть використовуватися для поліпшення життя міста. Подавайте свої проекти 
і голосуйте за цікаві ідеї. Проекти, які найбільше підтримають мешканці, будуть реалі-
зовані з бюджету мiста.

З Положенням в новій редакції можна ознайомитись на сайті міської ради  в рубриці 
«Громадянам» - «Громадський бюджет».

Пропозиції та проекти подаються в паперовому та електронному вигляді за адресою: 
м. Заводське, вул. Полтавська, 4/16, або в електронному вигляді на е-mail: office@zv.gov.
ua з послідуючим підтвердженням у паперовому вигляді. 

Телефон для додаткових консультацій 3-56-92Скандал у Полтавській облра-
ді: Олександру Біленькому 

нараховують збитки
Депутати стверджують: “Ви-
трачання коштів обласного 

бюджету - некомпетентність, 
марнотратство й кримінал”

Полтавську обласну раду чекає вели-
кий кадровий струс. Його детонатором 
став скандал, пов'язаний з виявленням 
нами – депутатами обласної ради, члена-
ми Постійної комісії з питань бюджету 
та управління майном, масштабних зло-
вживань з коштами бюджету. І очевидна 
некомпетентність керівництва облради. А 
ще - спроби чиновників апарату облради 
перешкоджати діяльності депутатів, що є 
чистим криміналом.

Наші прагнення оцінити ефективність 
витрачання коштів обласного бюджету 
на ті чи інші програми і комунальні під-
приємства привели до сумного відкриття: 
тимчасово відсторонений від посади голо-
ви комісії Микола Бондар (він з Лохвиччи-
ни) абсолютно ніяк не організовував ро-
боту комісії і це унеможливило контроль 
за витрачанням бюджетних коштів. Така 

його бездіяльність призвела до очевидних 
зловживань з боку керівництва облради, 
зокрема - Олександра Біленького.

Останній на викриття реагував істерич-
но: всіляко перешкоджав бюджетній ко-
місії, а коли зірвати її роботу не вдалося - 
намагався фальсифікувати саме засідання 
комісії. Це є кримінал.

Чим "глибше" ми "копали", тим більше 
розкривалося зловживань. 

Тоді О. Біленький перед Великоднем 
заявив, що все, що відбувається - чистої 
води політика, і що він сам готовий подати 
у відставку, якщо депутатський корпус об-
ласті втратить до нього довіру. Опоненти 
Біленького з фактами на руках стверджу-
ють, що розбазарювання грошей обласно-
го бюджету - це аж ніяк не політика, а суто 
кримінал. І тому у випадку з О. Біленьким 
вже найближчим часом розмова піде не 

про політику, а про кримінальну відпові-
дальність. Ту саму, яка "в особливо вели-
ких розмірах".

Також є питання до керівництва об-
лради і по використанню сотень мільйо-
нів гривень нібито на реалізацію обласної 
програми "Довкілля-2021", в тому числі на 
"розчищення русел річок". Де, нажаль, гро-
шей витекло більше, ніж води в тих річках 
є й було.

На порядку денному також стоїть пи-
тання про ліквідацію посади заступни-
ка голови Полтавської облради, створе-
ну з ініціативи О. Біленького для свого 
земляка-"решетилівця" і товариша мо-
лодості Анатолія Ханка, депутата від ВО 
"Свобода". Що, як стало відомо з ряду 
джерел, така собі розмінна карта в торгах 
О. Біленького зі "Свободою": в результаті 
остання в Полтавській області синхроні-
зує свою "активність" з побажаннями го-
лови Полтавської облради, тим самим по-
силюючи його позиції.

Свого часу О. Біленький переконував 
колег-депутатів проголосувати за введен-
ня посади "другого зама" для Ханко, ар-
гументуючи це консолідацією політичних 
сил облради і великими обсягами органі-
заційної роботи. Але фактично вводив де-
путатів в оману: посада Ханка стала поса-
дою "весільного генерала" - без будь-яких 
корисних функцій і навантажень.

Таке працевлаштування в начальниць-
кому кріслі друга дитинства має відчутні 
наслідки не тільки особисто для О. Білень-
кого, але і для обласного бюджету. Тому що 
зарплата і витрати на утримання ще одно-
го заступника з нульовим функціоналом 
виймає з кишень платників податків не 
менше двох мільйонів гривень щорічно: 
зарплата А. Ханка, просторий кабінет з 
приймальною, секретарка, авто, зарплата 
помічників і т. ін. І чому цей прояв земля-
цтва мусить оплачувати бюджет області - 
незрозуміло.
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Вже 3 травня на виїзній сесії Пол-
тавської облради (яка планується в м. 
Миргороді) О. Біленького чекає палка 
дискусія з депутатами. Можливо - з орг-
висновками для деяких нинішніх поса-
довців облради.

Для того, щоб ви самі змогли оцінити 
наші аргументи, пропонуємо короткий 
виклад претензій бюджетної Комісії Пол-
тавської облради до його голови: Витра-
чання коштів обласного бюджету: неком-
петентність, марнотратство й кримінал

З моменту тимчасового відсторонення 
Миколи Бондара з посади голови постій-
ної Комісії з питань бюджету та управління 
майном (25 березня 2019 р.), на якого було 
покладено організацію її роботи, вперше, 
у нинішній Полтавській обласній раді 
VII скликання, депутатським корпусом 
повноцінно розпочато системну роботу 
та ревізію ефективності й правомірності 
використання коштів обласного бюдже-
ту. 

М. Бондар самоусунувся від виконан-
ня обов’язків голови комісії, що призве-
ло до порушень фінансової дисципліни з 
боку керівництва Полтавської облради 
та Полтавської ОДА; зловживань ви-
соких посадових осіб бюджетними ко-
штами; до багатомільйонних збитків 
обласного бюджету та фактичного бан-
крутства ряду ключових комунальних 
підприємств обласного значення.

Вже перші кроки комісії з питань бю-
джету та управління майном (виконання 
обов’язків було покладено на заступника 
голови – Степаненко І.В.) з ревізії вико-
ристання коштів обласного бюджету та 
виконання ряду затверджених програм, 
призвели до виявлення кричущої неком-
петентності керівництва Полтавської об-
лради.

Намагаючись приховати зловживан-
ня, керівництво Полтавської облради - в 
особі її голови Олександра Біленького 
- вдалося до порушень законодавства, 
службової підробки, шантажу і обману. 
Ним було здійснено незаконну спробу 
блокування роботи комісії, а коли це не 
вдалося – подано до сесії обласної ради 
(запланованої на 03.05.2019р.) проект рі-
шення про одноосібну зміну складу бю-
джетної комісії… Без відповідних заяв 
про вихід із комісії депутатів та інших 
законних підстав, тобто для зручного 
«ручного керівництва».

Тим часом, буквально щодня Комісія 
отримує все нові й нові підтвердження 
зловживань із грошима з обласного бю-
джету, їх нецільового використання, "до-
говорнякам" між керівництвом облради 
та ОДА з ознаками корупції.

І ось про них.
Щодо ремонту сесійної зали Полтав-

ської обласної ради - злочинна недба-
лість

Спочатку О. Біленький публічно заявив, 
що "покращення" сесійної зали обійдеться 
в 15 млн грн – на ремонт зали виділять 5-6 
млн грн, а решту витратять на закупку і 
встановлення нової електронної системи 
для голосування. Проте рішеннями Пол-
тавської обласної ради на капітальний 
ремонт зали засідань вже передбачено 66 
млн грн, із яких 16 млн грн – тільки на 
систему голосування «РАДА»! При цьому 
реконструкція супроводжувалася масою 
порушень, які можна пояснити тільки зло-
вживаннями тих, хто її затіяв.

Голова облради мав спочатку замо-
вити обстеження зали і довести необ-

хідність капремонту. Але він цього не 
зробив. Проект капремонту не пройшов 
кваліфіковану експертизу та виявився 
"сирим", з безліччю дефектів, що пізніше 
вилилося у додаткові мільйонні бюджет-
ні витрати. "Дефективний" проект ремон-
ту, проте, був виставлений на тендер. Із 
підрядником (ТОВ "БК" ЕНЕРГОСФЕРА 
", ЄДРПОУ 36396866) уклали договір, і 
лише потім виплили витратні дефекти 
проекту (18 зауважень з боку підрядни-
ка!).

Вже в процесі капремонту сесійної зали 
з'ясувалося, що дах і фундамент (вимо-
щення) також потребують ремонту. Робо-
ти, які не враховані у проектній докумен-
тації - повна заміна зливової каналізації; 
не вирішена проблема підтоплення будів-
лі каналізаційними стоками крізь несучі 
конструкції; не передбачений проектом 
ремонт системи опалення вестибюлю та 
холу зали, а спроектована система опален-
ня містить грубі технічні помилки; відсут-
ні у проекті навіть, обов’язкова для споруд 
такого типу, пожежна сигналізація та віде-
оспостереження, і т.ін.

Керівництво обласної ради та ОДА 
не мали права брати на виконання про-
ект, не перевіривши його якість. Не мали 
права й оголошувати тендер, коли проек-
тна документація не отримала висновків 
щодо доцільності такого ремонту.

При цьому авторський нагляд і по-
вторну експертизу, всупереч практиці, 
здійснює одна і та ж особа.

Навіщо тоді потрібен цілий Департа-
мент будівництва, містобудування і архі-
тектури Полтавської ОДА з чималим шта-
том співробітників, якщо ремонт будівлі 
облради здійснюється з грубим порушен-
ням затверджених процедур, а сам Депар-
тамент отримує 2,5% від вартості робіт на 
утримання самих себе?

Керівництво облради також не довело 
депутатам необхідність капітального ре-
монту сесійної зали і його ефективність 
саме в такому обсязі.

Ремонт сесійної зали облради кошту-
вав платникам податків 66 млн грн, ще 
близько 10 млн грн планується витрати-
ти на ремонт даху та заміну вітражів.

Фактично нове робоче місце кожного 
депутата вже обійшлося платникам по-
датків приблизно в 440 тис грн ($16 300). 
І ця цифра майже подвоїться до вересня 
цього року! І до кінця вересня 2019 року 
депутати в сесійну залу ще не потраплять - 
весь цей час повноцінна робота депутат-
ського корпусу фактично заблокована та 
обмежується проведенням виїзних сесій 
в районах області.

Таке марнотратство бюджетних ко-
штів - особиста відповідальність голо-
ви Полтавської облради Олександра Бі-
ленького.

Щодо Полтавського обласного кому-
нального підприємства “Полтавафарм” 
- спроба штучного банкрутства підпри-
ємства

Це прибуткове підприємство (більш 
ніж 200 аптек і аптечних пунктів із 20-від-
сотковою часткою ринку області) з 2017 
року має негативний фінрезультат. Всі 
негаразди підприємства спричинені про-
вальним менеджментом на керівних поса-
дах - про це свідчить висновок Державної 
аудиторської служби від 2018 року. Але і у 
2018 році ПОКП "Полтавафарм" прибутко-
вим не стало: 4,6 млн грн збитків (на тлі 6,8 
млн грн збитків у 2017 році).

Сьогодні загальна кредиторська забор-
гованість становить 36 млн грн, а також 

збитки близько 5 млн грн.
Після затримання на хабарі екс-

директора "Полтавафарм" В.Прядка, в 
2017-му році О. Біленький ініціював ка-
дрову чехарду в "Полтавафарм", де з літа 
2017 року вже змінилися 4 керівники в 
статусі «в.о.». Це унеможливлює будь-яке 
планування діяльності підприємства, 
“розмиває” відповідальність “тимчасо-
вого” керівництва ПОКП "Полтавафарм" 
за стан справ на підприємстві і веде до 
його штучного банкрутства. Можливо, у 
керівництва Полтавської облради і його 
партнерів є свої, приватні бізнес-плани 
на майбутнє ПОКП "Полтавафарм", але 
вже не в якості комунального підприєм-
ства? Таке беззаперечно є неприпустимим.

Ми особисто переконалися в тому, що 
О. Біленький всіляко перешкоджає публіч-
ному звіту керівництва цього комунально-
го підприємства перед депутатами. Про 
те, що саме такий стан справ на підприєм-
стві є умисним, свідчить той факт, що О. 
Біленький вже півтора роки не призначає 
конкурс на заміщення посади керівника 
ПОКП "Полтавафарм".

Першим кроком до виведення підпри-
ємства із кризи може стати призначення 
керівника зі статусом “в. о.” спеціаліста із 
самого ПОКП "Полтавафарм", якого обере 
саме трудовий колектив. Знаючи специфі-
ку виробництва, ринок області та кадро-
вий потенціал підприємства, така людина, 
за підтримки обласної ради, здатна буде 
покласти край процесу знищення цього 
надважливого підприємства.

Щодо Комунального підприємства 
Полтавської обласної ради “Полтававо-
доканал” - нецільове витрачання коштів

Обласна рада на прохання КП ПОР 
“Полтававодоканал” виділити з обласно-
го бюджету кошти в сумі 20 млн грн для 
покриття боргів минулих періодів за спо-
житу електроенергію відповідне рішення 
14.02.2019 р. № 1046 прийняла. Проте як 
було встановлено депутатами-членами Ко-
місії з питань бюджету та управління май-
ном, у рішенні було вказано інше призна-
чення для виділення коштів - “поповнення 
статутного капіталу КП ПОР “Полтава-
водоканал”, що фактично є підміною під-
став для виділення коштів підприємству. 
Рішення, прийняте з таким формулюван-
ням, дозволило керівництву підприємства 
не використати кошти за призначенням, 
розпоряджатися ними на власний розсуд, 
а борги за електроенергію не сплачувати в 
повному обсязі.

Щодо ПОКП ВКП «Полтавапаливо» - 
злочинна недбалість

Після подання директором Полтавсько-
го обласного комунального виробничо-ко-
мерційного підприємства «Полтавапали-
во» заяви про звільнення, право підпису 
документів не було передано нікому. Без-
діяльність керівництва Полтавської об-
ласної ради та Департаменту економічного 
розвитку, торгівлі та залучення інвестицій 
Полтавської ОДА, його безпорадність і не-
контрольованість у питаннях управління 
комунальним майном фактично заблоку-
вали фінансово-господарську діяльність 
ПОКП ВКП «Полтавапаливо».

Тільки після звернення до постійної 
Комісії з питань бюджету та управління 
майном головного інженера, заступника 
директора підприємства Горященка Ми-
коли Олександровича, комісія винесла на 
розгляд засідання вказане питання з ме-
тою невідкладного його вирішення. Лише 
після цього було отримано повідомлення 
про те, що головою Полтавської облради 

було видане розпорядження про оголо-
шення конкурсу на посаду керівника під-
приємства, а Полтавська ОДА повідомила 
про підготовку розпорядження про покла-
дення обов’язків керівника на Горященка 
М.О. Тим самим робота підприємства про-
довжується.

Продовжується, але зі збитками, які 
виникли через безвідповідальне ставлен-
ня Департаменту економічного розвитку, 
торгівлі та залучення інвестицій Полтав-
ської ОДА, в оперативному управлінні 
якого перебуває ПОКП ВКП «Полтавапа-
ливо».

Щодо Перспективного плану форму-
вання територій громад Полтавської об-
ласті - спотворення волі громад і застосу-
вання адмінресурсу

Проект перспективного плану, який був 
схвалений Полтавською обласною радою 
21 грудня 2018 р., не затверджений Кабі-
нетом Міністрів України і повернутий із 
зауваженнями, враховуючи численні скар-
ги та звернення громад. Вони почали роз-
глядатися лише на останніх трьох засідан-
нях Постійної комісії з питань бюджету та 
управління майном, оскільки ніхто ніколи 
не запрошував представників громад до 
обговорення перспективного плану. Тому 
ми, депутати – члени Комісії з питань бю-
джету та управління майном, - заклика-
ємо повернути проект Перспективного 
плану формування територій громад 
Полтавської області на доопрацювання з 
можливістю його розгляду на наступно-
му засіданні сесії обласної ради. 

Таке доопрацювання провести з 
обов’язковою участю представників Пол-
тавського Центру розвитку місцевого са-
моврядування, із залученням окремих екс-
пертів, депутатів, представників громад, 
згідно Методики формування спромож-
них територіальних громад і з цього при-
воду депутати – члени бюджетної комісії – 
звернулися до Кабінету Міністрів України. 

Іншого виходу немає, оскільки реко-
мендації, які надавалися комісією з пи-
тань бюджету та управління майном до 
уваги Департаментом економічного роз-
витку, торгівлі та залучення інвестицій 
Полтавської ОДА, не приймаються. І на-
віть виконавчий апарат обласної ради їх 
не доводить до відома, оскільки робота 
виконавчого апарату обласної ради бло-
кована особисто головою обласної ради 
Олександром Біленьким. О. Біленький не 
координує роботу Комісії, а виконавчий 
апарат не сприяє депутатам у здійсненні 
повноважень.

Ми маємо намір вирішити це питання 
системно, а не ситуативно “латати” якісь 
“дірки” і виконувати чиїсь забаганки у 
стратегічно важливому для області проце-
сі створення об’єднаних громад.

Спроби керівництва Полтавської об-
ласної ради та облдержадміністрації у 
питанні створення громад нав’язати саме 
такий - хаотичний, безсистемний спосіб 
роботи, та ще й згідно вказівок “згори” - 
грубо порушує ПРИНЦИП ДОБРОВІЛЬ-
НОСТІ В ОБ’ЄДНАННІ ГРОМАД, про що 
йде мова в Законі України «Про добровіль-
не об’єднання територіальних громад».

Щодо злочинної протидії депутат-
ській діяльності з боку виконавчого апа-
рату Полтавської обласної ради

Продовження читайте 
в наступному номері 
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