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Щодо кадрів: навіщо меру «силовики» 
у виконкомі або Як деякі наші 
депутати вміють вправно рахувати 

якісь реформи. 
...До речі: в якійсь мірі і нового мера, 

і депутатів характеризує ситуація, ві-
дображена на «скріні» з 3-ї сесії ради, 
яка відбулася 25.12.2016 р. (Див. вни-
зу). Депутати вже розглянули проект 
рішення «Про внесення змін до рішен-
ня №2/9 від 14 грудня 2015 р. «Про 
утворення виконкому Вишгородської 
міськради VІІ скликання, визначен-
ня його чисельності та затвердження 
персонального складу», але О. Момот 
вирішив розглянути його повторно.

...Втім — все по порядку. Спочатку — 
як саме проходили всі три сесії місь-
кої ради, які саме питання і наскільки 
глибоко розглядали. І лише потім — 
коментарі та зауваження...

Момент голосування за пропозицію О. Момота щодо повторного внесення в порядок денний проекту рішення «Про 
внесення змін до рішення №2/9 від 14 грудня 2015 року «Про утворення виконавчого комітету Вишгородської міської 
ради VІІ скликання, визначення його чисельності та затвердження персонального складу». За цю пропозицію проголо-
сувало 16 депутатів. В. Парчук довго рахувала і в результаті нарахувала... 18 голосів «за»

глядалися на цих сесіях, стільки уваги.   
...Заступники міського голови, апарат 

міської ради, кількість та персоналії 
нового виконавчого комітету ради, за-
пропоновані щойно обраним міським 
головою О. Момотом, та реакція на ці 
пропозиції депутатів, фінансове забез-
печення на цей рік комунальних під-
приємств та бачення міським головою 
та депутатами їх майбутнього — все 
це має безпосереднє відношення до 
якості нашого життя, оскільки демон-
струє розуміння народними обранцями 
того, як має розвиватися місто ближ-
чим часом. 

А ще — яскраво демонструє готов-
ність (чи неготовність) нових керів-
ників міста до реформ.  Більше того — 
взагалі розуміння того, чи потрібні нам 

Незадовго до Нового 2016 року в 
Вишгородській міській раді відбу-
лися аж три сесії: 14 грудня — друга 
чергова, 25-го цього ж місяця — третя 
чергова і 30-го грудня — четверта по-
зачергова.

В центрі обговорення всіх трьох,  
образно висловлюючись, були «люди 
і гроші». Якщо ж говорити «нормаль-
ною» канцелярсько-бюрократичною 
мовою, то всі три сесії розглядали, в 
першу чергу, кадрові та бюджетні пи-
тання. 

І саме ці питання проявили об’єк-
тивно існуючі протиріччя між новим 
мером і більшістю депутатів. 

Як відомо, «кадри вирішують все». 
Про гроші я вже не кажу. Саме тому ми 
вирішили приділити питанням, які роз-

У міській раді

(Продовження на стор-х 4-5)

У районній раді

Всі три останні сесії районої ради, — 
2-га, яка відбулася 17 грудня, 3-тя, що 
зібралася 24-го грудня та 4-та позачер-
гова, яка була проведена 29-го грудня, 
— пройшли під знаком грандіозного 
скандалу навколо комунального під-
приємства  Вишгородської районної 
ради  «Навчально-спортивна база», 
пов’язаного з виключно брудною 
історією по «відродженню» цього під-
приємства товариством з обмеженою 
відповідальністю «Навчально-спор-
тивна база» «Олімпік Сіті». 

Причому, що цікаво, в порядок 
денний жодної з цих сесій це питання  
формально включене не було, але по-
трапляло туди з голосу безпосередньо 
на сесії або розглядалося в «різно-
му», або жваво обговорювалося на 
комісіях перед самою сесією, на сесії 
чи після неї.

Це свідчить про те, що розгляд цьо-
го питання наперед не планувався і не 
готувався, що, взагалі, мало типово 
для нашої районної ради, яка завжди, 
як правило, йшла за подією і вкрай 
рідко діяла на випередження.  

Однак, цього разу районна рада 
спрацювала саме так, випередивши 
і, сподіваюсь, попередивши достат-
ньо добре сплановану, організовану і 
чудово «ідеологічно прикриту» аферу 
по відбиранню у районної громади 
унікального шматка землі на березі 
Дніпра, причому — під самим Вишго-
родом. Вартістю в десятки мільйонів 
гривень.

Ми цю історію вже неодноразово 
описували — безвідносно до сесій 
районної ради. Останній раз — в 
№36(279) нашої газети від 25.12.2015 р. 

Цього разу хочемо звернути вашу 
увагу, шановні читачі, на те, як це пи-
тання «проходило» по сесіях райради. 
Разом з іншими, безумовно, важливи-
ми питаннями життєдіяльності району.

По всьому видно, 
що ТОВ «Олімпік 
сіті» здаватися 
не збирається. 
Занадто високі 
ставки на кону...

(Продовження на стор-х 6-7)

Шановні земляки!
Прийміть мої найщиріші привітання з нагоди Дня Соборності 

України! 
Цей день для кожного із нас є символом єдності українських зе-

мель і прагнення суспільства до свободи. Адже до цієї історичної 
події нація прагнула та пройшла складних шість століть. Акт 
Злуки підтвердив істину, що незважаючи на розмаїття традицій, 
унікальності історичного шляху кожного регіону, український на-
род прагне жити у власній незалежній  державі. Його не вдасться ні 
розділити, ні поневолити. 

Цього року ми відзначаємо вже 97-ту річницю єднання українсь-

ких земель у тяжких умовах гібридної війни з недружнім сусідом.
Тож, як і колись у наших дідів-прадідів, у нас з вами сьогодні єди-

ний шлях, щоб зберегти рідну Україну, — відкинути власні амбі-
ції, особисті інтереси, протиріччя і об’єднатися навколо найголов-
нішого — соборної, вільної і незалежної України. Адже ми сильні, 
коли ми єдині, коли маємо спільну мету і разом до неї йдемо.

Від усього серця зичу кожному з вас миру і злагоди, міцного здо-
ров’я та щастя, а, також , глибокої віри у гідне майбутнє Київ-
щини та всієї України.

З повагою
        Народний депутат України Ярослав Москаленко



Прием рекламы и частных объявлений по тел. 25-234, 098-675-34-74
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Головне територіальне 
уп равління юстиції у Ки-
їв  ський області оголошує 
конкурс на заміщення вака-
нтної посади держав но го 
виконавця відділу дер жа-
вної виконавчої слу ж би 
Ви ш городського районно-
го управління юстиції. 

Основні вимоги до канди-
дата:

— громадянство України; 
вища юридична освіта за 
освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра, спеціаліста; 
стаж юридичної роботи не 
менше одного року; вільне 
володіння українською мо-
вою;

— вільне володіння ком-
п’ютером.

Перелік документів які по-
даються;

— 2 фотокартки; декла-
рація про доходи; автобіо-
графія; копія паспорта;

— копія ідентифікаційного 
коду; копія трудової книжки; 
копія військового квитка (для 
військовослужбовців); 

— копії документів про  ос-
віту.

Особи  які відповідають 
основним вимогам і бажа-
ють взяти участь у конкурсі, 
можуть звертатися за додат-
ковою інформацією до го-
ловного управління юстиції 
в Київський області за адре-
сою:  

м. Київ, вул. Ярославська 
5/2, за телефоном 463-75-97 
або до Вишгородської вико-
навчої служби в Київський 
області за адресою:

м.Вишгород,вул.Шолуден-
ка,6, тел. 22-719

Документи приймають-
ся  за адресою: м. Київ, вул.
Ярославська, 5/2 протягом 
30 календарних днів із дня 
оголошення про проведення 
конкурсу. 

Виконавча служба 
Вишгородського 

райуправління юстиції       

Постановою Кабінету 
Міністрів України від 9 груд-
ня 2015 р. №1118 внесено 
зміни до Порядку державної 
реєстрації (пе ре      реєстрації), 
зняття з обліку автомобілів, 
автобусів, а також самохід-
них машин, сконструйова-
них на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і 
моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших 
прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 7 вересня 1998 року №1388.

 «У нас є такі члени партії, 
у яких є подібні значки-від-
знаки ще з перших виборів 
— за перемогу на дільни-
ці, на районі, на окрузі. І це 
— наш золотий фонд!» — 
зазначила Юлія Тимошенко.

Лідер партії сподівається, 
що відзнака для переможців 
місцевих виборів від «Бать-
ківщини» стане нагадуван-
ням, що «нам треба працю-
вати, нам треба змінювати 
Україну».

Нагороджуючи переможців 
місцевих виборів, заступник 
Голови партії Іван Кириленко 
відзначив особистий вклад 
кожного члена «Батьківщи-
ни», який отримав нагороду.

«Сьогодні по праву золо-
тим фондом партії «Бать-
ківщина» можна назвати 33 
новообраних міських голів 
та 469 сільських та селищ-
них голів. Кожен з них — це 
неординарна та таланови-
та особистість, яким люди 
довірили своє сьогодення 
та найближче майбутнє», — 
сказав Кириленко, нагород-
жуючи переможців місцевих 
виборів знаком «З Батьків-
щиною в серці» та вимпелом 
«За перемогу на виборах».

«Батьківщина» сприятиме 
процесам об’єднання демо-
кратичних сил у місцевих 
радах всіх рівнів, але катего-

Змінено порядок 
держреєстрації і зняття 
з обліку автомобілів

«Батьківщина» продовжує 
традиції відзначення переможців

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко презентува-
ла на з’їзді новий значок члена партії та висловила 
сподівання, що найближчим часом зусилля та праця 
активістів партії посіють у серцях людей таку вели-
ку довіру, що люди з честю носитимуть значок партії 
«Батьківщина».

Про це Голова партії заявила на урочистому з’їзді де-
путатів місцевих рад від «Батьківщини».

Відтепер документами, 
що підтверджують пра-
вомірність придбання транс-
портних засобів, їх скла-
дових частин, що мають 
ідентифікаційні номери, є 
оформлені в установленому 
порядку:

— договори, укладені 
на товарних біржах на за-
реєстрованих в уповноваже-
ному органі МВС бланках;

— укладені та оформлені 
безпосередньо в сервісних 
центрах МВС у присутності 
адміністраторів таких ор-
ганів договори купівлі-про-
дажу (міни, поставки), дару-
вання транспортних засобів, 
а також інші договори, на 
підставі яких здійснюється 
набуття права власності на 
транспортний засіб;

— нотаріально посвідчені 
договори купів лі-продажу 
(міни, поставки), даруван-
ня транспортних засобів, 
а також інші договори, на 
підставі яких здійснюється 
набуття права власності на 
транспортний засіб;

— договори купівлі-про-
дажу транспортних засобів, 
що підлягають першій дер-
жавній реєстрації в сервіс-
них центрах МВС, за якими 
продавцями виступають 
суб’єкти господарювання, 
що здійснюють оптову та/або 
роздрібну торгівлю транс-
портними засобами, і які під-
писані від імені таких суб’єк-
тів уповноваженою особою і 
скріплені печаткою;

— свідоцтва про право на 
спадщину, видані нотаріусом 
або консульською устано-
вою, чи їх дублікати;

— рішення про закріплен-
ня транспортних засобів на 
праві оперативного управ-
ління чи господарського 
відання, прийняті власника-
ми транспортних засобів чи 
особами, уповноваженими 
управляти таким майном;

— рішення власників май-
на, уповноважених ними 
органів, про передачу транс-
портних засобів з державної 

в комунальну власність чи з 
комунальної власності в дер-
жавну власність.

Під час проведення дер-
жавної реєстрації (пере-
реєстрації), зняття з обліку 
транспортні засоби (крім 
випадків реєстрації нових 
транспортних засобів, пе-
ререєстрації транспортних 
засобів у зв’язку із зміною 
найменування та адреси 
юридичних осіб, прізвища, 
імені чи по батькові, місця 
проживання фізичних осіб, 
які є власниками транспорт-
них засобів, вибракування їх 
у цілому) підлягають огляду 
фахівцями експертної служ-
би МВС з метою звірення 
ідентифікаційних номерів їх 
складових частин з номера-
ми, зазначеними в поданих 
власником для реєстрації 
документах. 

Експертне досліджен-
ня транспортного засобу і 
реєстраційних документів на 
транспортний засіб (інших 
документів, які є підставою 
для реєстрації транспорт-
ного засобу) проводиться 
за заявою власника, з ме-
тою визначення справжності 
ідентифікаційних номерів 
транспортного засобу і 
реєстраційних документів. 
Експертне дослідження про-
водиться фахівцями експерт-
ної служби МВС або судови-
ми експертами державних 
спеціалізованих установ, 
які мають присвоєну в уста-
новленому Законом України 
«Про судову експертизу» по-
рядку кваліфікацію судового 
експерта з правом проведен-
ня досліджень за відповід-
ними експертними спеціаль-
ностями. Установлення 
відповідності конструкції, 
перевірка за Єдиним дер-
жавним реєстром МВС та ав-
томатизованою базою даних 
про розшукувані транспортні 
засоби проводяться уповно-
важеними особами сервісно-
го центру МВС.

В.о. начальника 
ТСЦ №3245 О. А. Химичук

рично проти підкилимних до-
мовленостей навколо сум-
нівних оборудок — про це 
заявив І. Кириленко, висту-
паючи на урочистому з’їзді 
депутатів місцевих рад від 
«Батьківщини».

«Ми будемо проти і не-
щадно каратимемо будь-які 
«договорняки» з силами, що 
мріють про реванш, за голо-
сування за сумнівні земельні 
оборудки чи непрозору при-
ватизацію і таке інше», — 
зазначив він.

Підводячи підсумки ви-
борів, перший заступник Го-
лови партії, зокрема, відзна-
чив найкращий серед всіх 
політичних сил результат 
«Батьківщини» на цих ви-
борах та закликав делегатів 
з’їзду розумно розпорядити-
ся цими досягненнями.

«Порівняно з попередніми 
перегонами, ми виросли в 
три рази. Не зробивши від-
чутних помилок, ми рівно і 
впевнено пройшли цей ма-
рафон: нам є чим пишатися, 
а тому ще раз — велике спа-
сибі й низький уклін нашій 
команді!» — І. Кириленко.

Він також відзначив, що на 
результаті «Батьківщини» на 
місцевих виборах позначив-
ся особистий рейтинг лідера 
партії Юлії Тимошенко, який 
під час виборчої кампанії 

дорівнював 20,5%.
«Наш результат міг би бути 

кращим і про це свідчать ви-
сокі результати на окремих 
округах», — зауважив один з 
керівників партії.

І. Кириленко також закли-
кав новообраних депутатів 
посилити роботу з виборця-
ми на місцях. «Виборча кам-
панія — це не тільки прапо-
ри, вимпели і медалі, це ще 
й уроки, і у кожного — свій», 
— заявив політик.

Кириленко відзначив і 
кадрове посилення «Бать-
ківщини» на виборах: «До 
нас прийшло багато силь-
них самодостатніх людей, 
волонтерів, учасників АТО, 
учасників майдану та гро-
мадських активістів».

Перший заступник голови 
партії наголосив на важли-
вості залучення таких людей 
до лав партії, а особливо 
молоді: «Кадрове посилен-
ня партійних організацій всіх 
рівнів має стати сьогодні 
пріоритетом діяльності кож-
ного партійного керівника, 
кожної організації».

«Батьківщині» — понад 16 
років, і всі ці роки ми не про-
сто в гущі подій, ми більшість 
з них ініціювали, організову-
вали і супроводжували», — 
сказав народний депутат від 
«Батьківщини».

Він вважає, що «партія 
є матрицею, платформою, 
фундаментом, який робить 
нас згуртованою командою, 
де один за всіх і всі за одно-
го».

«Партія делегувала у вла-
ду великий депутатський 
корпус, найкращих своїх 
представників. І просимо 
кожного з вас бути гідним 
звання депутата фракції ВО 
«Батьківщина», — закликав 
І. Кириленко місцевих депу-
татів.

 «Ми отримали свій резуль-
тат без гречки і грошей, і це 
— наша непохитна позиція, 
яка чітко відрізняє нас як 
партію від сумнозвісних тим-
часових проектів», — пере-
конаний «батьківщинівець».

Увага!

Оголошення Партійні справи
Конкурс
на заміщення 
вакантної 
посади 
державного 
виконавця

Феміда

Є результат? Війна і мир

«Я впевнений, що мова іде 
про місяці. Але той факт, що 
справу не призначають до 
розгляду, мене насторожує. 
За нормальних обставин 
вирок у справі «діамантових 

Віталій Касько очікує на вирок «діамантовим 
прокурорам» у першій половині 2016 року

Заступник Генпрокурора Віталій Касько очікує на 
вироку у справі «діамантових прокурорів» у першій 
половині 2016 року. Про це він розповів ВВС Україна.

прокурорів» має бути вже у 
першій половині 2016 року», 
— розповів пан Касько.

За його словами те, що 
зробили слідчі та прокуро-
ри у справі прокурорів — це 

максимум, який можна було 
витиснути в цих умовах.

«Там немає недоліків, які 
могли б розвалити справу 
«діамантових прокурорів». 
На нашу думку, ми зібрали 
достатньо доказів, щоб вине-
сти обвинувальний вирок», 
— зазначив Віталій Касько.

Агенство добавляет, что 
российский и американский 
дипломаты в Цюрихе попы-
таются прийти к согласию 
относительно того, кому из 
оппозиционных сил Сирии, 
которые воюют против ре-
жима Башара Асада, можно 

сесть за стол переговоров. 
Диалог начнется под эгидой 
ООН на следующей неделе.

«С помощью российских 
ВВС силы Асада начали по-
беждать на поле боя. Поэ-
тому настоящие переговоры 
начнутся именно сейчас», — 

считает директор центра ис-
следования проблем Ближ-
него Востока в Университете 
Оклахомы Джошуа Ландис.

В это же время, ситуация 
совсем другая в диалоге 
российского и американско-
го дипломата относительно 

Украины, о войне на восто-
ке которой Керри и Лавров 
тоже сегодня будут говорить.

Недавно советник прези-
дента России Владислав 
Сурков встретился с помощ-
ником Госсекретаря США 
Викторией Нуланд. Они об-
судили завершение войны 
в Донбассе. Оба участника 
переговоров назвали беседу 
«конструктивной».

По мнению лондонского 
эксперта Тимоти Эша, из-за 
дальнейшего падения цен 

на нефть в России углубля-
ется рецессия. Таким обра-
зом, у Москвы теперь появи-
лось больше причин желать 
избавиться от санкций США 
и ЕС, которые были введены 
из-за российского вторжения 
в Украину. 

«Россия переживает зна-
чительно более глубокие 
экономические проблемы, 
чем даже еще несколько 
месяцев назад», — считает 
Тимоти Эш.

ZN.UA

Керри и Лавров обсудят окончание войны в Украине, — Bloomebrg
Утром 20 января 2016 г. появилась информа-

ция о том, что в этот день Госсекретарь США 
Джон Керри и министр иностранных дел Рос-
сийской Федерации Сергей Лавров обсудят 
войну на востоке Украины и в Сирии.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на 
Bloomberg.

Саакашвили 
вызвали 
в прокуратуру

Киевская облпрокура-
тура вызывает на допрос 
главу Одесской облад-
министрации. Об этом 
официально заявили в 
пресс-службе ведомства. 
Также, прокуроры вырази-
ли экс-президенту Грузии 
свою благодарность.

Саакашвили поблагодари-
ли за то, что он помог рас-
крыть преступную сеть чи-
новников-коррупционеров на 
Киевской таможне. 

По предварительным дан-
ным, эти высокопоставлен-
ные чиновники получают 
свои сверхприбыли, манипу-
лируя стоимостью товаров, 
которая отличается на раз-
ных региональных отделе-
ниях украинской таможни. В 
связи с данными, которые от-
крыл следствию Саакашви-
ли, его вызвали на допрос.

«ВикиЛекс»



Прием рекламы и частных объявлений по тел. 25-234, 098-675-34-74

3Общество
№1(280), пятница, 22 января 2016 г. 3

Точка зору

«Кілька років тому меш-
канці багатоквартирних бу-
динків №10-а, №18, та №22 
по вулиці Заводській в с. 
Катюжанка з нетерпінням 
чекали на нову котельню, 
що працює на дровах, так би 
мовити альтернативне пали-
во. Чекали з нетерпінням, бо 
стара газова котельня була 
віддалена від будинків, вкрай 
неефективна, бо спалювала 
багато газу, і поки тепло до-
ходило до будинків, то його 
значна кількість просто гу-
билась, обігріваючи землю 
та повітря. І все це било по 
гаманцях споживачів тепла.

І ось, нарешті дочекалися. 
Тепло в будинки подали десь 
перед 1 листопада 2014 
року, бо вже стояли суттєві 
приморозки. Та й за це спа-
сибі. Всі розуміли — в країні 
війна, криза, корупція… Теп-
ло подали по 416 грн. 35 коп. 
за 1 Гкал. 

Пройшов рік. Прийшов на-
ступний опалювальний се-
зон. Тепло в будинки подали 
майже вчасно, перед вибо-
рами,  і то — при втручанні 
керівництва району, сіль-
ського голови, та активістів 
села. Вибори пройшли. А 
за ними мешканці отримали 
рахунки за тепло. 1 Гкал вже 
коштувала 708 грн. 41 коп.  І 
кожен споживач тепла задав 
собі запитання — чому дро-
ва, як альтернативне паливо 
такі дорогі? Може їх везуть з 
Сибіру? Та ні! Дрова з місце-
вих лісництв, що в Катюжан-
ці, і подорожчали вони не 
суттєво. Це підтверджує від-
повідь керівництва ДП «Ди-
мерське лісове господар-
ство» на депутатський запит.

Щоб прояснити ситуацію 
з тарифами на тепло, меш-
канці мікрорайону при під-
тримці депутата Катюжансь-
кої сільської ради Новака Ю. 
Д. та громадського активіста 
Куявця Р. П. надіслали ко-
лективне звернення до по-
стачальника тепла — ВРКП 
«Вишгородтепломережа». 
Просили роз’яснити мето-
дику розрахунку 1 Гкал, ви-
ходячи з вартості дров, та 
на підставі яких норм про-
водиться розрахунок. Хоті-
ли також дізнатись чому так 
суттєво зросла вартість теп-
ла — з 416 грн. 35 коп. до 
708 грн. 41 коп. Цікавились 
і тим, як ВРКП «Вишгород-
тепломережа» «бореться» 
із злісними неплатниками 
за комунальні послуги. При 
цьому  автори звернення 
висловили сподівання, що 
керівництво комунального 
підприємства дотримаєть-
ся чинного законодавства 
про звернення громадян і 
надішле  відповідь в озна-
чені в законі терміни.

Поки чекали відповіді на 
звернення, то зрозуміли, що 

Ми, мешканці багатоквартирних будинків №10-а, №18, №22 по 
вулиці Заводська в с. Катюжанка, звертаємось до Вас, як поста-
чальника тепла в наші квартири з вимогою дати роз’яснення нам 
споживачам по таких питаннях:

1. Яким чином розраховується вартість 1 Гкал, та у від-
повідності з якими нормативами та нормативними докумен-
тами вона становить 708 грн 41 коп.

2. Чому вартість 1 Гкал, отриманої від спалювання дров, 
прирівнюється до вартості 1 Гкал, отриманої від газової ко-
тельні? На підставі яких норм це здійснюється?

3. За якою ціною купуються дрова для котельні, яка обі-
гріває вказані будинки? Оскільки дрова є альтернативним па-
ливом, чи може бути ціна вартості 1 Гкал на дровах, вища за 
ціну 1 Гкал на газу?

4. Просимо надати пояснення та економічно обґрунтува-
ти зростання вартості 1 Гкал з 416 грн.35 коп. в 2014-2015 
опалювальному сезоні до 708 грн. 41 коп. в 2015-2016 роках.

5. Чи може ВРКП «Вишгородтепломережа» гарантувати 
нам, споживачам теплопостачання, що в обрахуванні вар-
тості 1 Гкал не включено покриття боргу тих, хто злісно ухи-
ляється від сплати за тепло, іншими словами — чи не розки-
дається сума боргу на тих, хто добросовісно платить?

6. Які заходи ВРКП «Вишгородтепломережа» здійснює до 
злісних не платників, що мешкають у вказаних будинках та 
заборгували значні суми за теплопостачання в минулі опа-
лювальні сезони.

Сподіваємось, що наше звернення буде розглянуте і ми от-
римаємо відповіді у відповідності до чинного законодавства про 
звернення громадян. В разі ігнорування нашого клопотання, за-
лишаємо за собою право звернутись зі скаргою до органів дер-
жавної влади та правоохоронних органів.

19.11.2015

Директору 
ВРКП «Вишгородтепломережа»

Чому дрова дорожчі газу?

ВРКП «Вишгородтепломережа» уважно розглянуло звернення мешканців житлових будинків 
№10-а, №18, №22 по вулиці Заводська, с.Катюжанка (вх. № 1158 від 27.11.2015 р.) та повідомляє 
наступне.

1. Відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», го-
сподарська діяльність із виробництва, транспортування та постачання теплової енергії підлягає 
обов’язковому ліцензуванню. На сьогодні, згідно із вимогами Законів України «Про теплопостачан-
ня», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про природні монополії», держав-
не регулювання ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової 
енергії, а, також, встановлення тарифів на комунальні послуги для суб’єктів природних монополій та 
суб’єктів господарювання на суміжних ринках, належить Національній комісії, що здійснює держав-
не регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Тарифи на теплову енергію для потреб споживачів (населення, бюджені установи та інших спожи-
вачів) встановлюються згідно з Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 
року №869, Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики Украї-
ни від 17.02.2011 р. №242 та Процедурою встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання, затвердженою постановою Національної комісії регулювання елек-
троенергетики України від 17.02.2011 № 244.

Упродовж опалювального періоду 2014-2015 років для розрахунків з населенням підприємством 
застосовувались тарифи, встановлені постановою Національної комісії, що здійснює державне ре-
гулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 17.10.2014 року №146 «Про 
встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого по-
стачання гарячої води, що надаються населенню суб’єктами господарювання, які є виконавцями цих 
послуг», а саме:

— для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової 
енергії — 416,35 грн/Гкал (з ПДВ);

— для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енер-
гії — 12,96 грн за 1 кв. м за місяць протягом періоду надання послуги з централізованого опалення 
( з ПДВ).

З незалежних від підприємства причин, внаслідок зростання цін на енергоносії відбулися зміни 
показників вартості складових витрат на відпуск теплової енергії.

Згідно з постановою НКРЕКП від 31.03.2015 року №1171 «Про встановлення тарифів на послуги 
з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються 
населенню суб’єктами господарювання, які є виконавцями цих послуг», встановлено (змінено) на-
ступні тарифи, а саме:

— для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової 
енергії — 708,41 грн/Гкал (з ПДВ);

— для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енер-
гії — 22,05 грн за 1 кв. м за місяць протягом періоду надання послуги з централізованого опалення 
(з ПДВ).

На бойлерній-котельні вул. Заводська, 22 встановлено котли, які працюють на альтернативному 
виді палива (дрова). Теплотворна здатність (калорійність) дров значно нижча від калорійності газу. 
Так, відповідно до режимних карт, фактична теплотворна здатність дров складає 1881 Ккал/кг з 
урахуванням вологості та процента на трухлявість, тоді як калорійність газу складає 8200 Ккал/мЗ. 
Виходячи із розрахунку на вироблення 1 Гкал тепла в с. Катюжанка в середньому витрачається 
759 кг дров по ціні 320 грн/ мЗ. У структурі тарифу вартість 1 Гкал з альтернативним видом пали-
ва складає 1076,45 грн. На сьогодні нарахування проводяться згідно з постановою Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 
від 31.03.2015 року №1171 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та 
послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню суб’єктами господа-
рювання, які є виконавцями цих послуг» (додаток додається).

Звертаємо увагу на те, що тарифи на теплову енергію та послугу з централізованого опален-
ня розраховуються у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. №869 
«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» і вста-
новлюються підприємству (ліцензіату НКРЕКП), а не адміністративно-територіальним одиницям чи 
окремим будинкам.

На п’яте та шосте питання відповідаємо, що ВРКП «Вишгородтепломережа» гарантує заявникам, 
що в обрахуванні вартості 1 Гкал не включено покриття боргу тих, хто злісно ухиляється від сплати 
за тепло, оскільки механізмом формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання 
теплової енергії, послуги з централізованого опалення, визначеного постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житло-
во-комунальні послуги» не передбачено таких витрат в структурі тарифу.

На підтвердження цього, надаємо копію постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 31.03.2015 №1171 «Про 
встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого по-
стачання гарячої води, що надаються населенню суб’єктами господарювання, які є виконавцями цих 
послуг» із затвердженою структурою відповідного тарифу на послугу з централізованого опалення, 
що надається населенню ВРКП «Вишгородтепломережа» (додаток).

Окрім цього, зазначимо, що споживачі с. Катюжанка, які проживають у багатоповерхових житлових 
будинках і користуються послугою з централізованого опалення, лідирують із наявності заборгова-
ності за отримані послуги порівняно з іншими населеними пунктами району.

У свою чергу, підприємством проводиться постійна претензійно-позовна робота зі стягнення за-
боргованості. Так, лише за поточний рік до суду було подано 36 позовів на загальну суму 193,6 тис. 
грн., за минулі періоди на виконанні у відділі державної виконавчої служби перебуває 95 виконавчих 
проваджень з примусового стягнення боргів на загальну суму 503,0 тис. грн.

Спільно із виконавчою службою підприємством проводяться рейди з опису та арешту майна 
боржників. Наразі описано та арештовано 7 одиниць побутової техніки боржників с. Катюжанка. Про-
водиться робота із виставлення зазначеного майна на продаж.

Додатки:
1 .Копія постанови НКРЕКП на 2 арк.
2.Копія обґрунтування зростання тарифів на 2 арк.

Новаку Юрію Дмитровичу
с.Катюжанка, Київська область, 07300

Директор О. В. Таран

ВРКП «Вишгородтепломе-
режа» вкрай не зацікавлена 
надсилати письмову від-
повідь. Адже неодноразово 
телефонували і пропонува-
ли надати інформацію в ус-
ній формі, бо, бачте, у них 
немає часу давати письмову 
відповідь, запрошували ав-
торів звернення до себе для 
роз’яснень по даному питан-
ню. Автори звернення напо-
лягали лише на письмовій 
відповіді, що відповідає 
чинному законодавству про 
звернення громадян.

Пройшов місяць від того 
часу, коли ВРКП «Вишго-
родтепломережа» отрима-
ла листа від мешканців Ка-
тюжанки (дата отримання 
27.11.2015 р.)

Нарешті «крига скресла»: 
після втручання голови Виш-
городської районної ради Ки-
риченка Р., який тримав дане 
питання на контролі. Аж 
28.12.2015 р. в приміщенні 
Катюжанської сільської ради, 
в присутності сільського го-
лови Заводської Л. І. та голо-
ви районної ради Кириченка 
Р., відбулася зустріч пред-
ставників керівництва ВРКП 
«Вишгородтепломережа» 
в особі головного інженера 
Алексєєва В. І. з представ-
никами багатоквартирних 
будинків — депутатом сіль-
ської ради Новаком Ю. Д., 
та громадським активістом 

Куявцем Р. П. Головний  ін-
женер привіз довгоочікува-
ний лист-відповідь, довго 
пояснював, посилаючись 
на нормативи, затверджені 
НКРЕКП, відповідав на за-
питання голови райради. Та, 
на жаль, ця зустріч так і не 
надала відповіді на головне 
запитання — чому так сут-
тєво зріс тариф на тепло, яке 
мешканці отримують від спа-
лення дров. В наданому ли-
сті-відповіді немає конкрет-
ного розрахунку вартості 1 
Гкал, отриманої від спален-
ня дров. Даний лист ВРКП 
«Вишгородтепломережа» 
надала в розмитій формі за 
своїм змістом, з посилання-
ми на інстанції та нормативні 
документи, так і не пояснюю-
чи, чому вартість1 Гкал зрос-
ла з 416 грн. 35 коп до 708 
грн. 41 коп. при несуттєвому 
подорожчанні дров. Як і не 
має у відповіді конкретних 
фактів претензій-позовів 
щодо злісних неплатників. 
А в будинках є квартири, де 
борг за опалення  переви-
щує 20000 грн. і вище.

Що ж, дякуємо і за це. Але, 
при цьому, залишаємо за 
собою право на проведення 
експертизи, та отримання 
експертної оцінки стосов-
но формування тарифу на 
тепло. Також, залишаємо 
за собою право, в разі ви-
явлення порушень при фор-

муванні тарифу, звернутись 
до контролюючих органів 
державної влади з вимогою 
перевірити ефективність 
використання коштів ВРКП 
«Вишгородтепломережа», 

отриманих від населення як 
сплату за комунальні послу-
ги. При цьому сподіваємось 
на підтримку ЗМІ та пред-
ставників тих політичних сил, 
які не на словах, а на ділі 

готові боротись за зменшен-
ня тарифів. І поки істина не 
переможе, то дрова будуть 
дорожчі газу для тих  хто 
платить за тепло. А тариф 
щороку зростатиме».

Напередодні Нового, 2016 року ми отримали звернення мешканців с. Катюжанка з 
приводу послуг, які надаються їм РКП «Вишгородтепломережа». Також вони пере-
дали до редакції копії колективного листа на ім’я директора згаданого комуноль-
ного підприємства О. Тарана та відповіді за його ж підписом. Незважаючи на те, 
що відповідь доволі об’ємна і детальна, скаржники вважають що їй, все ж таки, не 
вистачає конкретності та вичерпності.

Ми вирішили надрукувати і скаргу, і відповідь у повному об’ємі для того, щоб ви, 
шановні читачі, самі вирішили, наскільки праві чи не праві сторони цього спору. І 
мали можливість порівняти ситуацію, що склалася в Катюжанці, з ситуацією у своє-
му населеному пункті. Окрім того друкуємо ще й коментарі скаржників.

Що стосується коментарів чи пояснень керівництва КП «Вишгородтепломережа» 
— то їх ми оприлюднимо в наступному номері нашої газети. 

(Всього 52 підписи)
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Щодо кадрів: навіщо меру
або Як деякі наші депутати

 

В міській раді

 

2-га сесія міської ради

На сесії були присутні 30 депу-
татів, 4, — О. Поліщук, Б. Руде-
нок, О. Семенов, І. Шубко, — від-
сутні з поважних причин.

Т. Бражнікова оголосила про 
створення наступних груп і фрак-
цій в міській раді:

— фракція ПП «Об’єднання 
«Самопоміч»: О. Ростовський, 
Т. Бражнікова (голова), О. Чер-
няхівський, Ю. Дрьомін;

— депутатська група «Ольжин 
град»: Ю. Городиський, А. Сер-
бін;

— фракція ВО «Свобода»: В. 
Парчук (голова), Ю. Городиський, 
В. Круковець;

— фракція ПП «Воля»: В. Шуб-
ка, О. Кучмій, В. Сардак, О. Ша-
мота, А. Сербін, М. Макаренко, 
О. Баланюк.

З порядку денного було знято 
питання щодо затвердження за-
ступником міського голови О. Ро-
стовцева.

Сесія затвердила наступний 
план діяльності ради з підго-
товки проектів регуляторних 
актів на 2016-й рік:

— про встановлення місцевих 
податків;

— про встановлення місцевих 
зборів;

— про встановлення акциз-
ного податку в частині реаліза-
ції суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів, що є обов’язковими згід-
но з нормами Податкового кодек-
су України;

— про затвердження Порядку 
і нормативів відрахування до за-
гального фонду місцевого бюд-
жету комунальними унітарними 
підприємствами та їх об’єднання-
ми, які належать до комунальної 
власності територіальної грома-
ди міста, частини чистого при-
бутку (доходу) за результатами 
щоквартальної фінансово-госпо-
дарської діяльності;

— про затвердження Порядку 
розміщення зовнішньої реклами; 

— про Методику розрахунку і 
порядок використання плати за 
користування майном, що переб-
уває у спільній сумісній власності 
власників квартир в багатоквар-
тирних житлових будинках та 
житлових приміщень у гуртожит-
ках, балансоутримувачем яких 
виступає КПЖ і КГ міськради;

— про оренду майна, що пе-
ребуває у комунальній власності 
територіальної громади міста;

— про затвердження Порядку 
залучення, розрахунку розмірів 
і використання коштів пайової 
участі (внесків) замовників (інве-
сторів) у створенні і розвитку со-
ціальної та інженерно-транспорт-
ної інфраструктури міста;

— про адміністративні послуги;
— про орендну плату за землю; 
— про затвердження Правил 

благоустрою території, дотри-
мання тиші в громадських місцях, 
торгівлі на ринку, утримання тва-
рин у місті;

— про встановлення Правил 
паркування транспортних за-
собів у місті;

— про затвердження Порядку 
проведення конкурсу на надання 
послуг з вивезення твердих побу-
тових відходів;

— порядок та умови викупу                
земельної ділянки та об’єктів не-
рухомого  майна для містобудів-
них та суспільних потреб;  

— про визначення мінімаль-
ного розміру орендної плати за 
один квадратний метр загальної 
площі нерухомого майна фізич-
них осіб на території міста;

— про внесення змін до По-
ложення «Про архітектурну 
діяльність у місті Вишгороді», за-
твердженого рішенням міськради 
від 20.10.2015 р. № 50/3;

— про затвердження Поло-
ження про порядок присвоєння 
поштових адрес об’єктам нерухо-
мості у місті;

— про затвердження Порядку 
розміщення тимчасових споруд 
для провадження підприємниць-
кої діяльності у місті;

— про затвердження Положен-
ня про порядок розміщення ма-
лих архітектурних форм.

Депутати затвердили По-
ложення про постійні комісії  
міськради.

Сесія затвердила Положення 
«Про помічника-консультанта 
депутата міськради», опис по-
свідчення помічника-консуль-
танта депутата міськради, а, 
також, вирішила на веб-сайті 
ради, поруч з інформацією 
про депутатів місцевої ради, 
розмістити повний список ПІБ 
та засобів зв’язку з помічника-
ми-консультантами депутатів 

міськради.
Депутати затвердили регла-

мент міськради.
При обговоренні питаня  щодо 

затвердження структури вико-
навчих органів ради, загальної 
чисельності апарату виконав-
чого комітету Вишгородської 
міської ради VІІ скликання В. 
Виговський запропонував не за-
тверджувати першого заступни-
ка міського голови, а затвердити 
трьох його заступників.

На що О. Момот пояснив, що 
третій заступник — це новий 
заступник з гуманітарних пи-
тань, оскільки відповідний відділ 

ліквідовується, а структура роз-
роблялася виходячи з того, що 
«або ми утворюємо територіаль-
ну громаду, або стаємо містом 
обласного значення». 

Запропонований проект рішен-
ня (див. внизу) був затвердже-
ний депутатами, загальна чи-
сельність працівників апарату 
виконкому міськради — 41 штат-
на одиниця.

Окрім того, міському голові 
було встановлено посадовий мі-
сячний оклад в розмірі 2390,0 грн. 
та присвоєно 9-й ранг посадової 
особи місцевого самоврядування 
з 12 листопада 2015 року.

Сесія затвердила двох за-
ступників міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради — О. Рачинсько-
го та Т. Іванова (з гуманітарних 
питань).

Т. Іванов в зв’язку з цим при-
значенням зобов’язався скласти 
депутатські повноваження.

Депутати  затвердили на по-
саду керуючого справами 
виконавчого комітету Вишго-
родської міської ради VІІ скли-
кання Н. Василенко.

Сесія затвердила виконав-
чий комітет міської ради у 
кількості 16 осіб:

1) Момот Олексій Вікторович 
— Вишгородський міський голо-
ва (за посадою);

2) Бражнікова Тетяна Олек-
сіївна — секретар міської ради 
(за посадою);

3) Ростовцев Олександр Ми-
колайович — заступник міського 
голови (за посадою);

4) Рачинський Олексій Сер-
гійович — заступник міського го-
лови (за посадою);

5) Василенко Наталія Петрів-

на — керуючий справами викон-
кому (за посадою);

6) Ткалич Юрій Михайлович 
— начальник організаційного 
відділу (за посадою);

7) Радівіловська Алла Олек-
сандрівна — директор КПЖ і КГ 
Вишгородської міської ради;

8) Чебан Георгій Васильович 
— директор Вишгородського 
МКП «Водоканал»;

9) Панфьоров Павло Івано-
вич — начальник Вишгородсько-
го РВГУ МВС України в Київській 
області;

10) Новицький Дмитро Юрій-
ович — директор Департаменту 

житлово-комунальної інфра-
структури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації);

11) Костирко Сергій Олексан-
дрович — директор ТОВ Науко-
во-виробничого підприємства 
«Будтехносервіс»;

12) Пироженко Віталій Ан-
дрійович — головний інженер 
ТОВ «IBPATEX»;

13) Федосенко Віктор Мико-
лайович — директор НВП  «Тех-
нопроект»;

14) Кулакова Вікторія Во-
лодимирівна — директор ко-
мунального підприємства 
Вишгородської районної ради 
«Навчально-спортивна база»;

15. Талошний Сергій Льво-
вич — керівник Вишгородської 
районної громадської організації 
«Хокейний клуб «Вишгород»;

16. Добровольський Віктор 
Максимович —  фізична осо-
ба-підприємець.              

Депутати затвердили Поло-

Структура  виконавчих органів ради, 
апарату виконавчого комітету:

Керівний склад: міський голова, секретар ради,  перший заступ-
ник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 3 
заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради, керуючий справами виконкому (7).                                           

Фінансово-бухгалтерський відділ: начальник фінансово-бухгалтер-
ського відділу, 3 спеціалісти І категорії, спеціаліст ІІ категорії (5).

Юридичний відділ: начальник відділу, 2  спеціалісти І категорії, 2 
спеціалісти II категорії (5).

Організаційний відділ: начальник відділу, спеціаліст І категорії, 3 
спеціалісти ІІ категорії (5).    

Відділ містобудування та архітектури: начальник відділу, 2 провід-
них спеціалісти, спеціаліст І категорії (4).

Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю: 
начальник відділу, спеціаліст І категорії,  спеціаліст ІІ категорії (3).                                                            

Спеціалісти у складі: адміністратор, 7 спеціалістів I категорії, 
спеціаліст II категорії (9).                                                        

Інші службовці у складі: секретар міського голови (1).
Технічні працівники у складі: технічний працівник, водій (2).

ження про порядок публічно-
го звітування щодо видатків 
бюджетних коштів у вигляді 
відкритих даних та вирішили 
оприлюднити це рішення шля-
хом публікації в друкованих 
засобах масової інформації, 
а саме в газеті «Вишгород» та 
на офіційному сайті міськради 
в мережі Інтернет.

М. Мельник запропонувала ві-
дображати на сайті ще й всі до-
ходи міської ради.  

Сесія  звільнила від спла-
ти земельного податку у 2016 
році:

— ВМКП «Водоканал»;

— КПЖ і КГ Вишгородської 
міської ради;

— КП Вишгородської район-
ної ради «Навчально-спортивна 
база»;

— Вишгородський міський 
центр художньо-естетичної тво-
р чо сті учнівської молоді «Джере-
ло» за земельну ділянку площею 
0,4635 га, розташовану за адре-
сою: Київська обл., м. Вишгород, 
вул. Симоненка, 3-А;

— ВРКП «Комунальник» за зе-
мельну ділянку площею 3,1310 
га, розташовану за адресою: 
Київська обл., м. Вишгород, 
вул. Шолуденка, 16, та площею 
0,0170 га, розташовану за адре-
сою: Київська обл., м. Вишгород, 
вул. Набережна, 8-а;

— Дніпровське басейнове 
управління водних ресурсів за 
земельну ділянку площею 2,52 
га у м. Вишгороді;

Депутати передали на ба-
ланс та в обслуговування на 
праві господарського відання 

2 СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ,
14.12.2015 р.

На порядку денному — 17 
проектів рішень:  

1). Про затвердження плану 
діяльності ради з підготовки 
проектів регуляторних актів 
на 2016-й рік.

2). Про затвердження По-
ложення про постійні комісії 
міськради.

3). Про затвердження Поло-
ження про помічника-консуль-
танта депутата міськради та 
опису посвідчення помічни-
ка-консультанта депутата.

4). Про затвердження регла-
менту  міськради.

5). Про затвердження струк-
тури виконавчих органів ради, 
загальної чисельності апара-
ту виконкому ради.

6). Про затвердження на по-
саду заступника міського го-
лови.

7). Про затвердження на по-
саду заступника міського го-
лови.

8). Про затвердження на по-
саду керуючого справами ви-
конкому ради.

9). Про утворення викон-
кому ради, визначення його 
чисельності та затвердження 
персонального складу.

10). Про затвердження Поло-
ження «Про порядок публічно-
го звітування щодо видатків 
бюджетних коштів у вигляді 
відкритих даних».

11). Про звільнення від спла-
ти земельного податку.

12). Про передачу ВМКП «Во-
доканал» бювету по вул. Шо-
луденка у м. Вишгород.

13). Про передачу на баланс 
та для експлуатації КПЖ і КГ 
ради транспортного засобу.

14). Про утворення Відділу 
з питань державного архітек-
турно-будівельного контролю 
міської ради. 

15). Про затвердження звіту 
про виконання міського бюд-
жету за 9 місяців 2015 року.

16). Про внесення змін 
до рішення міськради від 
15.01.2015 р. №42/9 «Про Виш-
городський міський бюджет 
на 2015 рік».

17). Про затвердження рі-
шень виконкому ради та роз-
поряджень міського голови.
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«силовики» у виконкомі 
вміють вправно рахувати
ВМКП «Водоканал» бювет по 
вул. Шолуденка (між будинка-
ми 6-В та 6-Г) у м. Вишгороді.

Сесія передала на баланс та 
для експлуатації КПЖ і КГ Виш-
городської міськради спецав-
томобіль-аварійну майстерню 
АСАМ на шасі МАЗ-4571Р2 та 
екскаватор «Борекс-2101».

Депутати своїм рішенням 
створити відділ з питань дер-
жархбудконтролю міськради, 
затвердивши положення про 
нього. 

Сесія затвердила звіт про 
виконання Вишгородського 
міського бюджету за 9 місяців 
2015 року. Згідно звіту:

1) доходи Вишгородського 
міського бюджету є: 

—  по загальному фонду — у 
сумі        41 млн. 649 тис. 700. 
грн.;

— по спецфонду — у сумі  11 
млн.  241 тис. 700 грн., в тому 
числі бюджет розвитку у сумі 9 
млн. 560 тис. 700 грн.; 

2) видатки Вишгородського 
міськбюджету за тимчасовою 
класифікацією видатків та креди-
тування місцевих бюджетів: 

— по загальному фонду — у 
сумі 25 млн. 694 тис. 300 грн.;

— по спецфонду — у сумі 24 
млн. 414 тис. 600 грн., в тому 
числі бюджет розвитку — у сумі 
22 млн. 820 тис. 800 грн.

Депутати внесли зміни до 
рішення Вишгородської місь-
кради від 15.01.2015 р. №42/9 
«Про Вишгородський міський 
бюджет на 2015 рік».

Були збільшені доходи загаль-
ного фонду міськбюджету  на 
суму 1 млн. 200 тис. грн.

Зазначене перевиконання 
доходів бюджету було направ-
лено на фінансування видатків 
загального фонду на цю ж суму, 
а саме — КПЖ і КГ Вишгород-
ської міської ради (на оплату 
праці працівників та на виконан-
ня заходів з благоустрою міста 
згідно міських програм).

У зв’язку з нагальною потре-
бою для здійснення видатків за 
рахунок коштів загального фон-
ду, були внесені зміни до кошто-
рисів.

Зменшено кошторисні призна-
чення: резервний фонд (не-
розподілені видатки) — 100 тис.  
грн., за рахунок чого збільшено 
кошторисні призначення: 

— ВМКП «Водоканал» (на 
виконання рішення №38/2 від 
20.08.14 р. «Про звільнен-
ня учасників антитерористич-
ної операції, членів їх сімей та 

членів сімей загиблих мешканців 
м. Вишгорода від сплати кому-
нальних послуг» — на 35 тис. 
грн.; 

— КПЖ і КГ Вишгородської 
міськради: (на виконання рішен-
ня №38/2 від 20.08.14 р. «Про 
звільнення учасників антите-
рористичної операції, членів їх 
сімей та членів сімей загиблих 
мешканців м. Вишгорода від 
сплати комунальних послуг» — 
на 35 тис. грн. ;

— органи місцевого самовря-
дування — збільшити коштори-
сні призначення для здійснення 
індексації заробітної плати — на 
30 тис. грн. 

У межах річних асигнувань 
здійснено перерозподіл коштори-
сних призначень по  загальному 
фонду кошторисів установ.        

Вишгородський ДНЗ (яс-
ла-садок) «Золотий ключик»» 
ВМР: 

— заробітна плата — збільши-
ти на 51 тис. 300 грн.;

— нарахування на оплату  пра-
ці збільшити на 16 тис. 600  грн.          

За рахунок зменшення: 
— предмети, матеріали, облад-

нання та інвентар — на 3 тис. 
400  грн.;

— медикаменти та перев’язу-
вальні матеріали — на 300 грн.;

— оплата послуг, окрім кому-
нальних — на 7 тис. грн.;

— видатки на відрядження — 
на 1 тис. 200  грн.;         

— оплата теплопостачання —
на 50 тис. грн.;

— оплата водопостачання і во-
довідведення — на 5 тис. грн.;

— інші поточні видатки — на 1 
тис. грн.

Вишгородський МКДНЗ (яс-
ла-садок) «Ластівка». 

Збільшити кошторисні призна-
чення:          

— предмети, матеріали, облад-
нання та інвентар — на 3 тис. 
900  грн.

За рахунок зменшення:          
— оплата водопостачання і во-

довідведення — на 3 тис. грн.;
— інші поточні видатки — на 

900   грн.
Вишгородський танцюваль-

ний колектив «Клерико»: 
збільшити кошторисні призна-

чення:   
— заробітна плата — на 1 тис. 

700 грн.;
— нарахування на оплату праці 

— на 1 тис.  грн.        
За рахунок зменшення:          
— видатків на відрядження — 1 

тис. грн.;
— предмети, матеріали, облад-

нання та інвентар — на 1 тис. 
700 грн. 

Затверджено з врахуванням 
внесених змін:

— доходи міського бюджету у 
сумі 62 млн. 350 тис. 200 грн.,  в 
т. ч.:

— доходи загального фонду —  
у сумі  50 млн. 718 тис. 700 грн.;

— доходи спецфонду — у сумі  
11 млн. 631 тис. 500 грн.;

— загальний обсяг видатків у 
сумі 75 млн. 193 тис. 046 грн. 82 
коп., в т. ч.:

— видатки загального фонду — 
у сумі  37 млн. 703 тис. 237 грн.;

— видатки спецфонду — у сумі 
37 млн. 489 тис. 809 грн. 82 коп. 

Депутати затвердили розпо-
рядження міського голови з ос-
новної діяльності та рішення 
виконавчого комітету, а саме:

— №19 від 12.03.2015 р. «Про 
внесення змін до кошторисів по 
спеціальному фонду»;

— №23 від 01.04.2015 р., 
№24 від 02.04.2015 р., №28  від 
14.04.2015 р., №44 від 12.05.2015 
р. «Про внесення змін до кошто-
рисів по загальному фонду»;

— №52 від 21.05.2015 р. «Про 
внесення змін до кошторисів по 
спеціальному фонду»;

— №59 від 05.06.2015 р. «Про 
внесення змін до кошторисів по 
загальному фонду»;

— №72  від 01.07.2015 р., 
№210 від 20.08.2015 р., №100 
від 10.09.2015 р., «Про внесення 
змін до кошторисів по загально-
му та спеціальному фондах»;

— №108 від 17.09.2015 р. «Про 
внесення змін до помісячного 
розпису доходів загального фон-
ду бюджету»;

— №118 від 02.10.2015 р. «Про 
внесення змін до розпису місько-
го бюджету»;

— №120 від 06.10.2015 р., 
№126 від 28.10.2015 р., №127 від 
28.10.2015 р. «Про внесення змін 
до кошторису по спеціальному 
фонду»;

— №133 від 04.11.2015 р. «Про 
внесення змін до кошторису по 
загальному фонду».

3 СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ, 
25.12.2015 р.

Порядок денний.
1) Про затвердження міських 

програм розвитку на 2016 рік.
2) Про Вишгородський місь-

кий бюджет на 2016 рік.
3) Про встановлення над-

бавок до посадового окладу, 
преміювання та надання ма-
теріальної допомоги міському 
голові та заступникам міського 

голови на 2016 рік.
4) Про внесення змін до рі-

шення №2/9 від 14 грудня 2015 
р. «Про утворення виконкому 
Вишгородської міськради VІІ 
скликання, визначення його 
чисельності та затвердження 
персонального складу».

5) Про внесення змін до рі-
шення №2/5 від 14 грудня 2015 
р. «Про затвердження структу-
ри виконавчих органів ради, 
загальної чисельності апарату 
виконавчого комітету Вишго-
родської міськради VІІ скли-
кання».

Після того, як головуюча Т. 
Бражнікова оголосила, що на 
сесії зареєструвалось 29 депу-
татів і зачитала розпорядження 
О. Момота про те, що він відбув 
у відпустку з поважної причи-
ни, вона ознайомила присутніх 
з постановою міської виборчої 
комісії про складення депутатсь-
ких повноважень Т. Івановим і на-
буття таких С. Жаданом (ПП ВО 
«Батьківщина»). 

Потім прозвучала пропозиція 
Ю. Городиського спочатку роз-
глянути 3,4,5 питання, після цьо-
го — питання 1 і 2. 

Ю. Попов вніс до порядку ден-
ного пропозицію  прийняти звер-
нення до Президента, Прем’єр-
міністра та Голови ВР України 
щодо Податкового кодексу. 

Сесія встановила надбавку 
за виконання особливо важ-
ливої роботи у розмірі до 50%  
посадового окладу з ураху-
ванням надбавки за ранг по-
садової особи місцевого са-
моврядування та надбавки за 
вислугу років:

Момоту О. В. — міському го-
лові, Іванову Т. С. та Рачинсько-
му О. С. — заступникам міського 
голови з питань діяльності вико-
навчих органів ради.

Було вирішено здійснюва-
ти щомісячно преміювання цих 
службових осіб відповідно до 
їх особистого вкладу в загальні 
результати роботи в межах фон-
ду преміювання в сумі до 300%, 
але не менше 100% посадового 
окладу, а, також, до державних і 
професійних свят та ювілейних 
дат протягом 2016 р. за рахунок 
фонду економії оплати праці, а, 
також, надавати їм матеріальну 
допомогу для вирішення соціаль-
но-побутових питань та допомо-
гу на оздоровлення при наданні 
щорічної відпустки у розмірі, що 
не перевищує середньомісячну 
заробітну плату.

Проектом рішення «Про вне-
сення змін до рішення №2/9 
від 14 грудня 2015 року «Про 
утворення виконавчого коміте-
ту Вишгородської міської ради 
VІІ скликання, визначення його 
чисельності та затвердження 
персонального складу» депу-
татам пропонувалося (цитую):

«1. Викласти пункт 1 рішен-
ня № 2/9 від 14 грудня 2015 року 
«Про утворення виконавчого 
комітету Вишгородської місь-
кої ради VІІ скликання, визна-
чення його чисельності та 
затвердження персонального 
складу» в наступній редакції:  «1. 
Затвердити кількісний склад ви-
конавчого комітету — 18 осіб».

2. Вивести із складу виконкому 
Ростовцева О. М... 

3. Ввести до складу виконав-
чого комітету Вишгородської 
міської ради VІІ скликання:

ІВАНОВА Трохима Сергійовича 
— заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих 
органів ради, за посадою. 

КАРПЕНКО Ольгу Іванівну — 
начальника юридичного відділу 
Вишгородської міської ради, за 
посадою»

УЛІНЦЯ Ігоря Олеговича — 
керівника Вишгородського від-
ділу Києво-Святошинської про-
куратури Київської області».

М. Мельник запропонувала го-
лосувати цей проект рішення по 
кожному пункту. На прохання Ю. 
Городиського обгрунтувати цю 
пропозицію, депутат пояснила, 
що якщо з Т. Івановим та О. Ро-
стовцевим їй все зрозуміло, то  
кандидатура прокурора І. Улінця 
не обговорювалася на жодній 
комісії і на жодному засіданні, 
отже вона не вважає за потрібне 
голосувати за члена виконкому 
без попереднього обговорення. 

Пропозицію М. Мельник голо-
сувати по пунктах підтримало 17 
депутатів, утрималося — 12.

Однак, за проект рішення в 
цілому проголосувало лише 13 
депутатів, утрималося — 14. Та-
ким чином, депутати опинилися 
перед необхідністю переголо-
сування. Вдруге пропозицію М. 
Мельник підтримало 25 депу-
татів, утрималося двоє.   

Після чого Ю. Городиський за-
пропонував спочатку проголо-
сувати по персоналіям (2-й і 3-й 
пункти), а потім повернутися до 
пункту 1 (кількісний склад). Біль-
шістю голосів цю пропозицію де-
путати підтримали. 

Однак, складності почалися 
вже при голосуванні за 2-й пункт: 
за виведення О. Ростовцева зі 
складу виконкому проголосувало 
всього 15 депутатів, утрималося 
9.

За введення до складу викон-
кому Т. Іванова проголосували 
одноголосно. Введення до ви-
конкому О. Карпенко підтримала 
більшість депутатів. 

А от за включення до викон-
кому І. Улінця проголосувало 
всього 11 депутатів, утрималося 
— 17.

Вже після цього депутати по-
вернулися до п. 1 проекту рішен-
ня і проголосували за 18 осіб 
кількісного складу виконкому. 

Сесія внесла зміни до рішен-
ня №2/5 від 14 грудня 2015 
року «Про затвердження струк-
тури виконавчих органів ради, 
загальної чисельності апарату 
виконавчого комітету Вишго-
родської міської ради VІІ скли-
кання», а саме:

— в підпункті 1.7 «Спеціалісти 
у складі»: замінили слово «ад-
міністратор» словами «провідний 
спеціаліст»;

— пункт 3 рішення виклали в 
наступній редакції: «Присвоїти 
міському голові 9 ранг посадової 
особи місцевого самоврядування 
з 12 листопада 2015 року».

...О. Момот, який з’явився в 
сесійному залі після перерви, 
запропонував знову внести в по-
рядок дений «багатостраждаль-
не» питання №4 порядку денного 
«Про внесення змін до рішення 
№ 2/9 від 14 грудня 2015 року 
«Про утворення виконавчого 
комітету Вишгородської місь-
кої ради VІІ скликання, визна-
чення його чисельності та 
затвердження персонального 
складу».

Міський голова обгрунтував це 
тим, що О. Ростовцева потрібно, 
все ж, вивести із складу виконко-

Трофим Іванов Олексій Рачинський Наталія Василенко
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У районній раді

Порядок денний:
1. Про Регламент Вишгород-

ської районної ради VII скли-
кання.

2. Про внесення змін до рі-
шення районної ради від 30 
грудня 2014 року № 553-41-VI 
«Про районний бюджет Вишго-
родського району на 2015 рік».

3. Про затвердження звіту 
про витрачання коштів резерв-
ного фонду районного бюдже-
ту за листопад 2015 року.

Зауважу, що сесійна зала в цей 
день була вщерть заповнена: 
окрім депутатів, сільських голів 
там знаходилися біля сотні пред-
ставників спортивної спільноти, в 
основному — веслувальники та 
їх родичі.

Сесія почалася з того, що 
Ю. Мельниченко (ПП «Нові об-
личчя») попросив включити до 
порядку денного питання про 
свій перевід з Бюджетної до Ре-
гламентної комісії. Включили.

О. Дзюба запропонував вне-
сти до порядку денного питан-
ня щодо створення спеціальної 
комісії для перевірки звернення 
правозахисного центру «Ідея» 
про незадовільну роботу КП «На-
вчально-спортивна база» Вишго-
родської райради. 

Реакція І. Побідаш (дослівно): 
«Шановний голово, шановні де-
путати!  Я була проти волі голо-
ви комісії з питань комунальної 
власності Дзюби Олександра 
Миколайовича кілька разів на 
комісії, він торпедує це питання 
тільки тому, що керівник обласної 
партійної організації «Батьківщи-
на» вимагає від них якихось дій. 
При мені було піднято питання, 
передати, там, в правоохоронні 
органи, в архітектурно-будівель-
нихй контроль, але, все одно, 
вчора зібралася комісія і знову 
він торпедує це питання. В зв’яз-
ку з цим я заявляю депутатське 
звернення, і прошу вас, пане го-
лово, зобов’язати відповідаль-
них осіб Вишгородської районної 
ради повідомляти мене про збо-
ри, засідання всіх органів Виш-
городської районної ради, всіх 
тимчасових комісій, колегій і так 
далі. Це звернення, вказую з чим 
пов’язане. З тим, що пан Дзю-
ба постійно намагався провести 
своє засідання таємно, хоча я 
маю право дорадчого голосу на 
комісії і просила його мене про це 
повідомляти... І прошу сьогодні 
це питання на порядок денний не 
ставити, а в різному надати всім 
слово, щоб просто люди почули. 
Дякую».

За пропозицію О. Дзюби про-
голосувало 17 депутатів, проти 
— 4, 8 утрималось. Таким чином, 
рішення не було прийнято.     

Виступ О. Дзюби (цитую): «...
Дуже палка була промова Ірини 
Миколаївни, вкотре вона вводить 
в оману присутніх, я, все-таки, на-
стоюю, щоб включили це питання 
в порядок денний. Основна зада-
ча на сьогоднішній день — зни-
зити градус, який  сьогодні є тут 
у залі, це по-перше, по-друге, які 
питання я хочу винести і розгля-
нути. Перше — це проінформува-
ти громадськість з приводу того, 
яка ситуація склалася сьогодні 
на Навчально-спортивній базі і 
друге — винести питання стосов-
но створення тимчасової слідчої 
комісії для того, щоб всебічно і 

повністю розібратися в даному 
питанні. Якщо це не цікаво і хтось 
хоче за цією ширмою приховати 
те, що відбувається на базі, то... 
депутатів знову вводять в ома-
ну. Я хочу щоб ще раз постави-
ли на голосування це питання. 
Саме про створення тимчасової 
слідчої комісії. І пропозиція буде: 
включити в цю комісію представ-
ника кожної партії, і щоб її очоли-
ла незаангажована людина.

В. Савенок, зокрема, зауважив: 
«Хотів би перенести питання з 
політичної в суто економічну пло-
щину. Я виїзджав на базу, вивчав 
документи, договір оренди. Це 
не договір оренди комунального 
майна, а нате вам що ви хочете. 
Основне питання: майно пере-
дано в оренду товариству з об-
меженою відповідальністю. Що 
це таке ви знаєте. Якщо спочат-
ку стоять ці три літери (ТОВ), то 
потім, яка б назва не була,  воно 
нічого не міняє. Це — приватна 
структура. Мало того: ця струк-
тура зареєстрована і створена 
виключно під цей проект. Для 
того, щоб захопити комунальне 
майно. Товариство  зареєстрова-
не 29 квітня 2015 р. Вони не ви-
конують суттєвих умов договору, 
де чітко написано, що без згоди 
орендодавця не можна проводи-
ти жодних поліпшень...». 

Крики із залу.  
Всі пояснення В. Савенка пото-

нули у викриках «Ганьба!».
...Отже, давайте розберемося.

Згідно Договору оренди, орендар 
може проводити поліпшення, які 
можна відокремити, і які відо-
кремити не можна. Наприклад, 
орендар встановив на території 
бази переносну роздягальню, 
яку можна прибрати в будь-який 
час. Поліпшення? Поліпшення. 
Але таке, що можна відокремити. 
А якщо добудував до їдальні ве-
ранду, то це вже таке поліпшен-
ня, яке відокремити не можна.  

Якщо такі поліпшення здійс-
нені за рахунок амортизаційних 
відрахувань, то воно є спільною 
комунальною власністю громад  
району (ч. 2 п. 5.1.3).

А якщо Орендар, незважаючи 
на заборону Договору оренди, 
все таки, здійснив невідокремле-
не покращення? Що тоді? 

І. Побідаш вказала В. Савен-
ку, що існує ч. 3 цього ж пункту, 
яка вказує, що «вартість неві-

докремлюваних поліпшень, здій-
снених без згоди орендодавця, 
компенсації не підлягає». Тому, 
мовляв, все нормально. 

Одно з двох: або І. Побідаш 
не розуміє юридичної «засідки», 
яка тут прихована, або вона пе-
ребуває в змові з керівниками 
ТОВ «Навчально-спортивна база 
«Олімпік Сіті». 

Дійсно, такі поліпшення, згідно 
Договору оренди, компенсації 
не підлягають. Але, краще б, — 
підлягали. Бо цей пункт, якраз, і 
є підставою для звернення ТОВ 
«НСБ «Олімпік Сіті» до суду. До-
статньо прийти туди і заявити: 
хвилиночку, ми кошти вклали; 
відшкодувати їх не можемо; отже, 
нехай віддадуть нам частину 
майна! Ви думаєте, суддя підтри-
має представника Орендодавця, 
який заявить, що не було письмо-
вої згоди Орендаря на невід’ємні 

«5. Права та обов’язки Орендаря
5.1. За цим договором Орендар має право:
5.1.1. використовувати орендоване Майно відповідно до його при-

значення та умов цього Договору протягом дії Договору;
5.1.2. проводити нарахування, передбачених законодавством амор-

тизаційних відрахувань на орендоване Майно (будівлі).
5.1.3. виключно за письмової згоди Орендодавця проводити невідо-

кремлювані поліпшення чи реконструкцію орендованого майна за ра-
хунок власних коштів.

Невідокремлювані поліпшення, здійснені за рахунок амортизаційних 
відрахувань, є спільною комунальною власністю територіальних гро-
мад сіл, селища, міста Вишгородського району.

Вартість невідокремлюваних поліпшень, здійснених без згоди орен-
додавця, компенсації не підлягає;

5.1.4. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення поліпшень 
подати заяву і матеріали згідно з Порядком проведення орендарями 
реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення орендованих 
приміщень спільної комунальної власності територіальних громад 
сіл. селища, міста Вишгородського району, затвердженого рішенням 
Вишгородської районної ради від 25 вересня 2008 року №229-19-V.

5.1.5. без письмового дозволу Орендодавця проводити поліпшення 
орендованого Майна для своїх потреб, якщо ці поліпшення можна відо-
кремити без нанесення шкоди ньому Майну. У такому випадку зазна-
чені у цьому пункті поліпшення є власністю Орендаря:

5.1.6. за рівних умов поряд з іншими потенційними орендарями на 
переважне право на продовження дії (переукладання) цього Договору 
на новий термін у разі відсутності заборгованості з орендної плати 
та належного виконання інших обов’язків, взятих на себе за ним Дого-
вором.

5. 2. Орендар має й інші права, шо випливають з цього Договору, або 
передбачені чинним законодавством України».

покращення? Помиляєтесь: він 
скаже, що потрібно було розірва-
ти договір Оренди, якщо він пору-
шувався! А якщо кошти вже вкла-
дені... І якщо в Договорі оренди 
немає пункту, який обумовлює 
порядок дій в разі порушення 
Орендарем поліпшень без пись-
мової згоди (а такого пункту не-
має)... Зважаючи на ст. 23 Закону 
України «Про оренду державного 
та комунального майна» («Право 
власності орендаря») «Якщо в 
результаті поліпшення, зро-
бленого орендарем за згодою 
орендодавця, створена нова 
річ, орендар стає її власником 
у частині необхідних витрат 
на поліпшення, якщо інше не 
передбачено договором орен-
ди». А, також, беручи до уваги ст. 
18-2 Закону України «Про прива-
тизацію невеликих державних 
підприємств (малу приватиза-
цію)», («Особливості привати-
зації окремих груп об’єктів»), 
де вказано:

«1. Приватизація об’єктів 
групи А здійснюється з ураху-
ванням таких особливостей:

1) у разі прийняття рішен-

ня про приватизацію орен-
дованого державного майна 
(будівлі, споруди, нежитло-
вого приміщення) орендар 
одержує право на викуп тако-
го майна, якщо орендарем за 
згодою орендодавця за раху-
нок власних коштів здійсне-
но поліпшення орендованого 
майна, яке неможливо відокре-
мити від відповідного об’єк-
та без завдання йому шкоди, в 
розмірі не менш як 25 відсот-
ків ринкової вартості майна, 
за яким воно було передано 
в оренду, визначеної суб’єк-
том оціночної діяльності — 
суб’єктом господарювання 
для цілей оренди майна».

Коротше кажучи, доведеть-
ся визнавати право власності 
Орендаря на частину майна.

Саме це намагався пояснити 
представникам спортивної гро-

мади В. Савенок. А вони у від-
повідь кричали: «Читайте пункт 
2.2!».

Так от, у п. 2.2. Договору орен-
ди зазначено: «Майно пере-
дається в оренду без права 
викупу орендарем та передачі 
в суборенду».

Пояснюю: в ситуації, яку ми 
описали, мова йде не про викуп, 
а про відшкодування вкладених 
коштів. 

Це — принципово різні речі. 
Д. Ликов заявив, що жодних 

документів дозвільного характе-
ру, які регламентують порядок 
створення об’єктів будівництва, 
в тому числі реконструкція, ка-
пітальний ремонт, переоснащен-
ня, переобладнання в нього не  
отримувались. «За інформацією, 
яка була отримана в міністерстві 
архбудконтролю, документи у 
вигляді декларації про початок 
будівельних  робіт або повідом-
лення про будівельні роботи не 
видавалось і не отримувалось, 
— підкреслив депутат. — В зв’яз-
ку з цим підтримую пропозицію 
по створенню комісії. З включен-
ням туди представників політич-
них партій і фахівців. Однак,  
якщо там приміщення використо-
вуються  не за цільовим призна-
ченням, наприклад, під дитсадок, 
це є грубим порушенням...». 

Отже, питання повторно винес-

ли на голосування. «За» проголо-
сувало 25 депутатів. 

Сесія затвердила Регламент 
районної ради. 

Згідно цього документу, фрак-
ція політичної партії може скла-
датися, як мінімум, з двох депу-
татів. 

Депутати внесли зміни до рі-
шення районної ради від 30 
грудня 2014 року №553-41-VI 
«Про районний бюджет Вишго-
родського району на 2015 рік».

Згідно запропонованих змін, по 
загальному фонду: 

доходи збільшуються на 3 млн. 
11 тис. 100 грн.

видатки — на ту ж суму, в т. ч.:
— відділ освіти — на 598 тис. 

400 грн.;
— «лікарні» — на 25 тис. 200 

грн.;
— «Центр первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги — 

на 76 тис. грн.;
— «Територіальні центри со-

ціального обслуговування» — на 
100 тис. грн.

За рахунок освітньої субвенції 
відділ освіти — на 1 млн. 348 
тис. 200 грн.

За рахунок медичної субвенції:
— «лікарні» — на 605 тис. 400 

грн.;
— загальні і спеціалізовані сто-

матологічні поліклініки» —  на 9 
тис. 500 грн.;

— «Центр первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги — 
на 233 тис. 100 грн.;

Були збільшені кошторисні при-
значення за рахунок залишку ко-
штів, який склався на 01.01.2015 
р. на 16 тис. 100 грн. (районна 
рада — 16 тис. грн., УСЗН — 100 
грн.).

Також були внесені зміни в ме-
жах кошторисних призначень го-
ловних розпорядників. 

Сесія затвердила звіт про 
витрачання коштів резервного 
фонду райбюджету за листо-
пад 2015 р (не витрачався).

Депутати не підтримали про-
хання Ю. Мельниченка щодо 
його переходу з комісії з пи-
тань бюджету,фінансів, цінової 
політики, соціально-економіч-
ного розвитку та інвестиційної 
діяльності до комісії з питань 
регламенту, депутатської ети-

2 СЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ,
17.12.2015 р.  

(Продовження.
Початок на стор.1)

По всьому видно, що ТОВ
не збирається. Занадто

2-га сесія райради. Президія і В. Власенко
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ки, забезпечення діяльності 
депутатів, законності, право-
порядку і боротьби з коруп-
цією.

Після цього депутати присту-
пили до обговорення питання 
щодо створення спеціальної 
комісії для перевірки звернення 
правозахисного центру «Ідея» 
про незадовільну роботу КП «На-
вчально-спортивна база» Вишго-
родської райради. Яке, фактич-
но, вже почали при включенні 
питання до порядку денного. 

Нагадаємо, шановні читачі, що  
ми питання роботи КП «Навчаль-
но-спортивна база» Вишгородсь-
кої районної ради в частині спів-
робітництва з орендарем цього 
підприємства — ТОВ «Навчаль-
но-спортивна база «Олімпік Сіті» 
вже висвітлили в матеріалі «На-
вчально-спортивна база має 
залишатися в сьогоднішніх 

межах і працювати на громаду 
району. Незважаючи на фор-
му власності...» (№36(279) від 
25.12.2015 р. Там же навели дея-
кі документи, які стосуються кон-
флікту, зокрема — звернення ГО 
«Правозахисний центр «ІДЕЯ».

Так от, з цього звернення О. 
Дзюба і почав свій виступ на 
сесії, повідомивши депутатів про 
рекомендацію комісії з питань 
комунальної власності, розвитку 
промисловості, підприємництва 
та інфраструктури створити вже 
згадану депутатську тимчасо-
ву контрольну комісію. Також 
О. Дзюба повідомив, що з цього 
приводу очолювана ним комісія 
провела чотири засідання, вклю-
чаючи виїздне — на території КП 
«Навчально-спортивна база». За 
словами депутата, територія дій-
сно знаходиться в дещо кращому 
стані, ніж була раніше. В той же-
час, там ведеться самовільне ка-
пітальне будівництво та функціо-
нував приватний дитсадочок, що 
підтверджується інформацією з 
офіційних сайтів ТОВ «Навчаль-
но-спортивна база «Олімпік Сіті». 
Для цього, за словами депутата, 
медпункт був переобладнаний в 
кухню, побудована вбиральня, в 
той же час, спортсмени до цих 
пір переодягаються в холодних 
павільйонах. Також, нічого не 
зроблено для того, щоб «запу-

стилося» комунальне підприєм-
ство. При цьому ТОВ  «Навчаль-
но-спортивна база «Олімпік Сіті» 
займається підприємницькою 
діяльністю на всій території під-
приємства, хоча орендує всього 
сім будиночків. З 240 тис. грн. за-
боргованості погашено лише 40 
тис. Що стосується директора КП 
«Навчально-спортивна база» В. 
Кулакової, то, на думку О. Дзюби, 
її не можна назвати самостійним 
керівником, оскільки «вона отри-
мує зарплату від ТОВ «Олімпік 
Сіті» шляхом неповерненої ма-
теріальної допомоги». Отже, для 
того, щоб повністю розібратися в 
цій ситуації, і потрібно створити 
депутатську тимчасову контроль-
ну комісію.

В. Власенко (один із заснов-
ників ТОВ «Навчально-спортив-
на база «Олімпік Сіті») у своєму 
виступі замість того, щоб пояс-

нити чому підприємство порушує 
істотні умови Договору оренди,  
за прикладом І. Побідаш згадав, 
що О. Дзюба представляє «Бать-
ківщину», і що територія під-
приємства межує з базою очіль-
ника обласної «Батьківщини» 
К. Бондарєва. І на цій підставі 
почав вимагати, щоб в тимча-
совій контрольній комісії не було 
представників цієї політичної 
сили(!). А, також, — щоб комісія 
перевірила і договори оренди ін-
ших комунальних підприємств(!). 
Закінчив свій виступ В. Власенко 
тим, що «у нього є велике бажан-
ня відмовитися від цього Догово-
ру оренди».  

Виступ І. Побідаш в повному 
обсязі ми навели у вже згаданій-
публікації «Навчально-спортив-
на база має залишатися в сьо-
годнішніх межах і працювати 
на громаду району. Незважа-
ючи на форму власності...» в 
минулому номері. Нагадаю його 
суть.

Попередні керівники довели 
базу «до ручки», «розбазарили» 
територію, за цим стояв К. Бон-
дарєв. Він же винуватий в тому, 
що на базі немає світла (виклю-
чив, бо діти заважали). 

Кляузу написав Т. Іванов, який 
«є, фактично, керівником оцієї 
громадської організації». Він ви-
конує вказівки керівника облас-

ної «Батьківщини» К. Бондарєва.
Борги підприємства надумані,  

бо платилися не за реальні 4, а 
за 14 га землі. Ще «липові» борги 
були нараховані за охорону, яка 
нічого не охороняла та «на якусь 
особисту фірму Бондарєва, яка 
має відношення до цього Бон-
дарєва».

Поскаржилися до міліції та 
прокуратури, але ті нічого не ро-
блять.

Окрім того, хтось вкрав у бази 
два будиночки, на що ні Дзюба, ні 
Іванов не звернули уваги. 

Якщо буде створена комісія, 
вона повинна перевірити всі ко-
мунальні підприємства.

«Олімпік-сіті» — за словами І. 
Побідаш, — ми створили, коли 
зрозуміли, що через півроку, з’я-
совуючи оці всі питання, не мож-
на було нічого придумати, бо всі 
йдуть проти: податкова не скасо-

вує борги; міліція і прокуратура 
мовчать і нічого не роблять».

Як бачите, І. Побідаш жодного 
слова не сказала по суті питання 
— з приводу порушень, допуще-
них ТОВ «Навчально-спортивна 
база «Олімпік Сіті». А, навпаки, 
весь час намагалася відволікти 
від них увагу депутатів і присутніх  
в сесійній залі. 

Молодий спортсмен Дмитро 
Бондаренко сказав, що почав 
займатися на базі півроку тому, 
вже має можливість потрапити 
в збірну України та поїхати на 
чемпіонат світу. Після чого прямо 
звинуватив «місцевих меценатів 
та олігархів» в тому, що вони всім 
цим гарним справам перешкод-
жають. 

Присутній на сесії депутат об-
лради О. Горган звернувся до 
присутніх на сесії спортсменів 
та їх родичів з проханням стави-
тись один до одного з повагою, 
не протиставляти себе щойно 
обраним депутатам, а зрозуміти, 
що вони, так само як і  спортивна 
громадськість, хочуть розвивати 
спорт в районі взагалі, і веслу-
вальний спорт — на території 
КП «Навчально-спортивна база» 
Вишгородської райради, зокре-
ма. Але це потрібно робити в 
правових рамках. І пообіцяв що 
райдержадміністрація зробить 
все можливе для того, щоб збе-

регти територію підприємства і 
допомогти розвитку веслуваль-
ного спорту.

Врешті-решт, депутати, таки, 
створили тимчасову контрольну 
комісії райради з питань діяль-
ності КП райради «Навчаль-
но-спортивна база». В її склад 
увійшли В. Дерпак  (голова), В. 
Головаченко, О. Дзюба, М. Кло-
ванич, Д. Ликов, І. Побідаш, В. 
Савенок, М. Сапон. Було визна-
чено і строк роботи комісії — 2 
місяці. 

3 СЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ,
24.12.2015 р.  

Порядок денний: 
1. Про Районну Програму з 

мобілізаційної підготовки та 
мобілізації на території Вишго-
родського району на 2016 рік.

2. Про внесення змін до Про-
грами накопичення та викори-
стання матеріального резерву 
для запобігання, ліквідації над-
звичайних ситуацій техноген-
ного і природного характеру та 
їх наслідків у Вишгородському 
районі на 2015-2019 роки, за-
твердженої рішенням райради 
від 30.12.2014 року № 544-41-VІ.

3. Про внесення доповнень 
до районної комплексної Про-
грами підтримки сім’ї та забез-
печення прав дітей «Назустріч 
дітям» на 2014-2017 роки.

4. Про внесення змін до Про-
грами підтримки діяльності 
та розвитку ЗМІ спільної ко-
мунальної власності громад  
району на 2013-2017 р. р., за-
твердженої рішенням райради 
від 21.12.2012 року №305-23-VІ.

5. Про внесення змін до Про-
грами підтримки діяльності 
РКП «Комунальник» на 2015-
2016 р. р., затвердженої рішен-
ням райради від 30.12.2014 р. 
№546-41-VІ.

6. Про затвердження Програ-
ми розвитку районної організа-
ції Товариства Червоного Хре-
ста України на 2016-2018 р.р. 

7. Про затвердження проекту 
районної програми «Шкільне 
харчування» на 2016 рік.

8. Про затвердження рай-
онної комплексної програми 
«Турбота» на 2016-2020 роки.

9. Про райбюджет районної 
ради VII скликання.

10. Про затвердження техдо-
кументацій з нормативної гро-
шової оцінки земельних діля-
нок.

11. Про деякі питання керів-
ників підприємств та закладів 
спільної власності громад рай-
ону.

12. Про звернення до Пре-
зидента, Прем’єр-міністра, Го-
лови Верховної Ради України 
щодо розгляду та внесення 
змін до Податкового та Бюд-
жетного кодексів України.

13. Різне.
Сесія почалася з урочистої пе-

редачі представниками Вишго-
родської станиці «Пласту» лам-
падки з Віфлєємським вогнем 
миру голові райради Р. Киричен-
ку. 

Була затверджена районна 
Програма з мобілізаційної під-
готовки та мобілізації на тери-
торії Вишгородського району 
на 2016 рік. На Програму виділе-
но 380  тис. грн.

Депутати внесли зміни до 
Програми накопичення та ви-
користання матеріального ре-
зерву для запобігання, ліквіда-
ції надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного ха-
рактеру та їх наслідків у районі 
на 2015-2019 р. р.

Після внесених змін сума ко-
штів матеріального резерву 
збільшилася до 253 тис. 700 грн. 

Сесія внесла доповнення до 
районної комплексної Програ-
ми підтримки сім’ї та забезпе-
чення прав дітей «Назустріч 
дітям» на 2014-2017 роки.

Зміни стосувалися п. 1 розд. ІХ 
«Заходи з реалізації програми»:

«1.91. Забезпечити функ-
ціонування таборів національ-
но-патріотичного виховання з 
активним залученням підлітків 
середнього та старшого віку 
до вивчення історії й культури 
України, подвигів борців за неза-
лежність, суверинітет та те-
риторіальну цілісність України, 
її демократичний вибір...

1.92. Забезпечити надання 
послуг з оздоровлення та від-
починку дітей із постраждалих 
районів Донецької та Луганської 
областей, які зареєстровані як 
внутрішньо переміщені особи».

Справжня дискусія в сесійній 
залі виникла при обговоренні 
змін до Програми підтримки 
діяльності та розвитку ЗМІ 
спільної комунальної влас-
ності громад  району на 2013-
2017 р. р. Проектом рішення де-
путатам пропонувалося у 2016 р. 
надати газеті «Слово» 380 тис. 
грн., таку ж суму — в 2017 р.  

Депутати проект рішення під-
тримали, однак висловили нема-
ло претензій до змісту видання, 
підкресливши, що газета потре-
бує негайних змін. На цьому на-
голосила, зокрема, К. Олексій.

Сесія, також, внесла зміни 
до Програми підтримки діяль-
ності РКП «Комунальник» на 
2015-2016 р. р. (додатково виді-
лити 600 тис. грн.).

Депутати затвердили Програ-
ми розвитку районної організа-
ції Товариства Червоного Хре-
ста України на 2016-2018 р.р. 

Сесія затвердила проект рай-
онної програми «Шкільне хар-
чування» на 2016 рік. Загальний 
обсяг фінансування  цієї програ-
ми складе 7 млн. 500 тис. грн. 
— на харчування учнів 1-4 класів. 

Депутати, також, затвердили 
районну комплексну програму 
«Турбота» на 2016-2020 роки.

Згідно Положення про порядок 
надання матеріальної допомоги 
малозабезпеченим громадянам 
району депутатами райради, ко-
жен депутат отримає для цих 
цілей 1 тис. 105 грн.:

— 720 грн. — для надання од-
норазової матеріальної допомо-
ги;

— 120 грн. — для забезпечен-
ня громадян пільгових категорій 
зубним протезуванням та слухо-
вими апаратами;

— 265 грн. — для виплати ком-
пенсації фізичним особам, яким 
надаються соціальні послуги.

Сесія  розглянула районний 
бюджет.

Депутати затвердили техдо-
кументації з нормативної гро-
шової оцінки земельних діля-
нок:

—  гр. Гр. Кутишенко А. І. — 
площею 0,12 га на території 
Лютізької сільради (грошова 
оцінка 10 тис. 607 грн.  84 коп., 
8 грн. 84 коп. за 1 кв. м) для ве-
дення садівництва; площею 
1,9913 га на території Жукинської 
сільради (грошова оцінка 21 тис. 

«Олімпік Сіті» здаватися 
високі ставки на кону...

Початок роботи 3-ї сесії райради. «Пластуни» передають Р. Кириченку Віфліємський вогонь
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Повний абзац!..
(Продовження.

Початок на стор-х  4-5)

Щодо кадрів: навіщо меру
або Як деякі наші депутати

                                          

Найменування місцевої (регіональної) програми

1. Розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою.
2. Розвитку Вишгородського МКП «Водоканал». 
3. Підтримки та розвитку закладів соціальної сфери.
4. Соціального захисту малозабезпечених верств населення.
5. Розвитку фізичної культури і спорту.
6. Розвитку міського центру художньо-естетичної творчості уч-

нівської молоді «Джерело».
7. Культурно-масових заходів, здійснення представницьких та ін-

ших заходів.
8. Здійснення фінансування компенсацій витрат автомобільному  

перевізнику за перевезення пільгових категорій населення.
9. Утримання доріг загального користування.
10. Підтримки засобів масової інформації міської ради.
11. Природоохоронних заходів місцевого значення для викори-

стання екологічного збору.
12. Зовнішніх соціально-культурних та економічних зв’язків.
13. З охорони, раціональному використанню земель 
та покращенню угідь на території міської ради.
14. Розвитку міського дитячо-юнацького духового оркестру-студії 

«Водограй». 
15. Розвитку Комунального закладу культури танцювальний колек-

тив «КЛЕРИКО».
16. Підтримки талановитих та обдарованих дітей м. Вишгород.
17. Економічної підтримки електронних засобів масової інформації 

місцевого значення.
18. Підтримки міської ради ветеранів війни і праці.
19. «Майбутнє без СНІДУ» щодо запобігання поширенню віл-ін-

фекції, забезпечення допомоги та лікування хворих людей. 
20. Фінансової підтримки громадської організації інвалідів-ліквіда-

торів наслідків Чорнобильської  катастрофи.
21. Впровадження в місті системи відеоспостереження.  
22. Відпочинку та оздоровлення дітей. 
23. Підтримки інтелектуально-творчого розвитку дітей.
24. Розвитку районної організації товариства Червоного Хреста 

України.
25. «Теплий під’їзд» у місті Вишгороді.  
26. КП «Координаційний центр з будівництва та земельних питань 

Вишгородської міської ради».

Загальний
 фонд

6 983 000
85 000

14 083 000 
2 000 000
1 830 000
2 634 500

450 000

250 000

600 000
600 000

371 000
200 000

898 100

627 000

136 000
300 000

50 000
20 000

50 000

400 000
630 000
180 000

1 300 000
350 000

Спеціаль -
ний фонд
8 291526
950 000

5 104 500

15 000
1 100 000

1 590 000
28 474

300 000

30 000

990 000

Разом

15 274 526
1 035 000

19 187 500
2 000 000
1 845 000
3 734 500

450 000

250 000

2 190 000
628 474

371 000
500 000

928 100

627 000

136 000
300 000

50 000
20 000

50 000

990 000
400 000
630 000
180 000

1 300 000
350 000

Перелік затверджених міських програм розвитку на 2016 рік та заплановані на їх реалізацію кошти

му, а прокурора І. Улінця — вве-
сти.

Депутати, начебто, погодилися 
з пропозицією О. Момота ще раз 
включити це питання до порядку 
денного. В. Парчук оголосила, що 
за цю пропозицію проголосували  
18 депутатів. Не порадившись 
із депутатами, О. Момот запро-
понував розглянути це питання 
останнім.

Депутати затвердили міські 
програми розвитку на 2016 рік, 
врахувавши депутатські пропози-
ції, які були внесені на розшире-
ному засіданні бюджетної комісії:

— перенаправити 1 млн. грн. 
з «благоустрою міста» на про-
граму «теплий під’їзд», при чому 
прибрати з тексту останньої сло-
во «вулиці», вказавши лише но-
мера будинків;

— з програми фінансування 
ЗМІ (газета «Вишгород», 1 млн. 
грн.) зняти 400 тис. грн., зали-
шивши 600 тис. грн. — 400 тис. 
грн. на друк і 200 тис. грн. на з/п;

— з програми проектних робіт 
зняти 900 тис. грн., спрямувавши 
їх на придбання автовишки для 
КПЖ і КГ;

— з «представницьких витрат» 
зняти 300 тис. грн., спрямувавши 
їх на придбання програми «Віче» 
(електронного голосування) для 
депутатського корпусу;

— зняти 100 тис. грн. з «теле-
бачення» і перенести ці кошти до 
резервного фонду;

— в програмі КЦ кошти зали-
шити, але потім «рекламні» ко-
шти передати до КПЖ і КГ.  

Що стосується власне програм, 
то вони потребують окремого 
аналізу. Однак, от що саме вже 
привернуло увагу. 

Ми порівняли перелік за-
тверджених міських програм з 
переліком міських програм на 
2016 рік з Додатку №5 до рішен-
ня Вишгородської міської ради 
від 25.12.2015р. №3/5. І не зовсім 
зрозуміли чому вони не співпа-
дають. Справа у тому, що власне 
у рішенні — 26 програм. А у до-
датку їх — 32. На 6 більше. Ми 
зацікавилися: а за рахунок чого?

З’ясувалося: справа у тому, що  
в рішенні, про яке йдеться, лише 
одна програма, яка стосується 
ЖКГ і КГ. Її назва — «Програма 
розвитку житлово-комунально-
го господарства і благоустрою». 
А от у Додатку №5 до рішення 
Вишгородської міської ради від 
25.12.2015 р. №3/5 таких аж... 7. 
У всіх однакова назва, але коди 
тимчасової класифікації видатків 
та кредитування місцевого бюд-
жету різні. 

Дві програми — під кодом 
100203. П’ять інших — під ко-
дами 100102, 100101, 150202, 
240900 та 250324.

Тепер — щодо загальних сум, 
які заплановані на ці програми 
(чи одну програму «ім. КПЖ і 
КГ»):

100203 — 9 млн. 198 тис. грн.
100102 — 2 млн. грн.
100101 — 85 тис. грн.
150202 — 2 млн. 610 тис. грн. 
240900 — 500 тис. грн.
250324 — 881 526 тис. грн.
Всього — 15 млн. 274 тис. 526 

грн.
Із загального фонду  КПЖ і КГ 

буде направлено  6 млн. 983 тис. 
грн., із спецфонду — 8 млн. 291 
тис. 526 грн.

З іншого боку, серед міських 

програм, зазначених у Додатку 
№5 до рішення Вишгородської 
міської ради від 25.12.2015р. 
№3/5, чомусь, не знайшлося 
місця для Програми природо-
охоронних заходів місцевого 
значення для використання 
екологічного збору.

Фактично, ми вже почали 
аналізувати бюджет, а саме — 
проект рішення «Про Вишго-
родський міський бюджет на 
2016 рік». Однак, перед тим, як 
перейти до аналізу обговорення 
цього проекту рішення депута-
тами, зазначимо, що перед цим 
обговоренням слово попросила 
М. Мельник. І заявила, дослівно, 
наступне: 

— Скажіть будь-ласка, я хочу 
трошечки повернутися до попе-
реднього рішення, щоб ми ще раз 
його проголосували. Тому, що в 
залі присутні 27 чоловік...

— Двадцять шість, — поправи-
ла М. Мельник В. Парчук.

— Двадцять шість, — продов-
жила М. Мельник. — Двадцять 
сьомий — міський голова. — Так 
десять не голосувало...

— Двадцять шість з міським го-
ловою, — знову поправила депу-
тата В. Парчук.

— Двадцять шість, — ще раз 
повторила М. Мельник... Так де-
сять не голосувало. Тоді звідки 
взялось 18 голосів для включен-
ня в порядок денний? Це питання 
до лічильної комісії...

В. Парчук попробувала виправ-
датися, але М. Мельник настою-
вала на своєму. Депутати запро-
понували ще раз перерахувати 
голоси. Однак, О. Момот заявив:

— Шановні депутати, я тоді 
пропоную, якщо тут є якісь сум-
ніви, послухати... Олександр Ми-
колайович, можна вас до слова...

Депутати обурилися, пропо-
нуючи перейти до обговорення 
бюджетного питання.

— Перед бюджетом тут є запи-
сані люди, які хочуть виступити, 
— зауважив міський голова. — 
Якщо є зауваження від депута-
та... Олександр Миколайович, я 
прошу...

Вийшовши до мікрофону, О. 
Ростовцев заявив, що для нього 
«це теж несподівана новина», 
подякував депутатам минулого 
скликання за співробітництво і 
попросив, «за попередніми до-
мовленостями із міським головою 
винести це питання на повторне 
голосування і проголосувати за 
рішення про виключення мене 
із виконавчого комітету для того, 
щоб не було правових казусів».

Після цього О. Момот запро-
понував вислухати прокурора І. 
Улінця, «якщо хтось не розуміє 
для чого нам у складі виконавчо-
го комітету представник прокура-
тури».

Виступ І. Улінця (цитую):
«Доброго дня, шановний голо-

вуючий, доброго дня, шановні де-
путати, преса, громада! 15 грудня 
2015 року мене було призначено 
начальником відділу прокурату-
ри Вишгородського району, яка 
на сьогоднішній день, згідно із 
змінами в законодавстві, пере-
буває під керівництвом місцевої 
Києво-Святошинської прокура-
тури безпосередньо, яка підпо-
рядковується вже прокуратурі 
Київської області. В Вишгороді 
я людина не настільки нова, з 
деким з вас особисто я знайо-
мий, я займав посаду заступни-
ка прокурора Вишгородського 

району, курував напрямок мілі-
ції... В принципі..., є у мене ба-
жання перебувати на виконкомі 
з метою забезпечення, все таки, 
питань, які стосуються правоох-
оронної системи, для, можливо, 
кардинально різкого і швидкого 
реагування на будь-які правопо-
рушення, які можуть бути вияв-
лені мною як прокурором під час 
вказаних засідань. Якщо є якісь 
запитання, прошу, я готовий від-
повісти.

М. Мельник (дослівно):
— У нас у виконкомі є началь-

ник міліції, який теж буде вико-
нувати функцію, про яку ви го-
ворите. І, — ну, це особисто моя 

думка, — виконавчий комітет 
— це життєдіяльність міста. Це 
— витрачені кошти на сіль, якою 
посипати дороги; це — десь якісь  
спірні питання між мешканцями, 

це — видача матеріальної допо-
моги... Яка потреба такої право-
захисної максимально сильної 
функції у виконавчому комітеті?  
Це — особисто моє бачення. 
Можливо, я бачу виконавчий 
комітет, взагалі, з доповненням 
якихось господарських посад. 
Але не правозахисних. Тим паче, 
ми вже на прошлій сесії прого-
лосували за начальника міліції 
саме для цієї функції. 

Відповідь І. Улінця (цитую):
— Дякую за запитання, я вам 

відповім. Прокуратура виконує 
трошки інші повноваження не 
тільки в правоохоронній системі в 
плані якогось криміналу. Є пред-

ставництво інтересів громади, в 
тому числі і міської ради. Якими 
не наділена міліція. Тому питан-
ня, наприклад, щодо будь-яких 
цивільних справ і цивільних по-

зовів, які може подати проку-
ратура в інтересах громади, в 
тому числі, можливо якраз мною 
будуть виявлені на вказаних за-
сіданнях.   

О.Момот (дослівно):
— Якщо дозволите, я доповню. 

Я б іще за бажанням і началь-
ника податкової інспекції залу-
чив до виконкому, проте він поки 
що вагається... Виключив би 
посадову особу, будь-кого. Хоч 
заступника, хоть когось... Я не 
зовсім розумію. Міський голова 
заводить..., пропонує завести до 
виконкому начальника поліції, 
прокурора, податкову. Депута-
ти мають радіти. Буде контроль 

за діяльністю виконкому. Якщо 
хтось буде..., думаю, що там бу-
дуть проходити якісь питання, 
хтось буде проводити через ви-
конком, цього не буде. А пред-

 

4-та позачергова сесія міськради закінчилася. Через день — Новий рік...
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«силовики» у виконкомі 
вміють вправно рахувати

(Закінчення на 10-й стор.)

                                          Додаток №1
до рішення Вишгородської міської ради «Про 

звернення до Президента України, Прем’єр-
міністра України, Голови Верховної ради Украї-
ни щодо розгляду та внесення змін до Подат-
кового кодексу України та Бюджетного кодексу 
України» від «25» грудня 2015 року № /6

Президентові України
Порошенку Петру Олексійовичу

ного кодексу зі змінами до галузевого та податкового зако-
нодавства)» передбачається:

— зменшення податкових надходжень бюджетів місцевого 
самоврядування шляхом перерозподілу зарахування єдино-
го податку (25% до Державного бюджету; 30% до обласних 
бюджетів; 45% до бюджетів міст, селищ, сіл та об’єднаних 
територіальних громад) призведе до значних втрат місцевих 
бюджетів. Відповідно до чинного Податкового кодексу Украї-
ни цей податок віднесено до категорії місцевих. Отже, визна-
чення його джерелом надходжень Державного бюджету гру-
бо порушує Європейську хартію місцевого самоврядування. 
Такі пропозиції позбавляють органи місцевого самовряду-
вання стимулів для інтенсифікації місцевого економічного 
розвитку та збільшення надходжень до бюджету;

—  передача до бюджетів міст обласного значення видат-
ків на підготовку фахівців та робітничих кадрів у професій-
но-технічних закладах державної форми власності. Пере-
дача таких видатків здійснюється без надання відповідних 
ресурсів на їх фінансування, що призведе до додаткового 
навантаження на місцеві бюджети. Запропоновані зміни су-
перечать ч. 3 ст. 142 Конституції України: «витрати органів 
місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень 
органів державної влади, компенсуються державою». Такі 
законодавчі пропозиції руйнують базові засади реформи 
місцевого самоврядування, адже порушується принцип 
субсидіарності;

— передача до бюджетів міст обласного значення ви-
датків на підготовку фахівців в вищих навчальних закладах 
І-ІІ рівня акредитації державної власності, розташованих у 
містах обласного значення (фінансування буде здійснюва-
тись на умовах співфінансування: 50% за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету, а 50% з власних коштів 
місцевих бюджетів), яка також призведе до значного додат-
кового навантаження на місцеві бюджети;

— закріплення як власних видатків місцевих бюджетів 
на компенсаційні виплати за пільговий проїзд, пільги з по-
слуг зв’язку та інші пільги, передбачені законодавством, які 
раніше фінансувались за рахунок субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам, що призведе до відволікання 
власного фінансового ресурсу; 

— передача фінансування лікарень широкого профілю, 
пологових будинків, більшості медичних закладів на об-
ласний рівень. Реалізація зазначеної норми призведе до 
погіршення якості та доступності надання медичних послуг 
мешканцям міст, селищ, сіл. Крім того, виникає необхідність 
негайного створення центрів первинної медико - санітарної 
допомоги.

Враховуючи вищевикладене, просимо Вашого сприяння 
у таких питаннях:

1) зняти з розгляду сесії Верховної Ради України 
17.12.2015 р. проект Закону України «Про створення кон-
курентних умов в оподаткуванні та стимулювання економіч-
ної діяльності в Україні»;

2) переглянути норми проекту Закону України «Про ство-
рення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання 
економічної діяльності в Україні» та запровадити зміни до 
Податкового кодексу України не раніше ніж з 01 січня 2017 
року, провівши попередні конструктивні консультації з пред-
ставниками бізнесу, в т.ч. малого та середнього бізнесу;

3) переглянути норми проекту Закону України  «Про вне-
сення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо узгод-
ження норм бюджетного кодексу зі змінами до галузевого 
та податкового законодавства)», а саме:

— залишити чинний порядок зарахування єдиного подат-
ку в повному обсязі до бюджетів міст, селищ, сіл та об’єдна-
них територіальних громад; 

— зберегти чинний порядок фінансування за рахунок 
субвенцій з державного бюджету компенсаційних виплат за 
пільговий проїзд, пільг з послуг зв’язку та інших пільг перед-
бачених законодавством;

— не передавати на фінансування з місцевих бюджетів 
заклади ПТУ та ВНЗ І-ІІ рівня акредитації державної форми 
власності;

— встановити термін запровадження змін положень, яки-
ми визначено механізми фінансування сфери охорони здо-
ров’я на рівні місцевого самоврядування, з 01 січня 2017 
року.

Вишгородський міський голова             О.Момот

Вельмишановний пане Президенте!

На сьогодні Міністерством фінансів України оприлюднені 
проекти Законів України «Про створення конкурентних умов 
в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в 
Україні» щодо внесення змін до Податкового кодексу Украї-
ни, «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» 
(щодо узгодження норм бюджетного кодексу зі змінами до 
галузевого та податкового законодавства)» від 11.12.2015 
р. та винесені на розгляд позачергового засідання Верхов-
ної Ради України, яке відбудеться 17.12.2015р.  Прийняття 
цих Законів призведе до порушення чинного законодавства 
при затвердженні міськими радами відповідних рішень, 
резонансу з боку громадськості  та значного ускладнення 
діяльності суб’єктів господарювання   в сфері  малого і се-
реднього бізнесу.

Норми проекту Закону України «Про створення конку-
рентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної 
діяльності в Україні» суперечать нормам ст. 12.3.4 Податко-
вого кодексу України, якою зазначено, що рішення про вста-
новлення місцевих податків та зборів  офіційно оприлюд-
нюється відповідним органом місцевого самоврядування до 
15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому пла-
нується застосовування встановлюваних місцевих податків 
та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми 
відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюд-
жетного періоду, що настає за плановим періодом.  

В той же час пунктом 3 ст. 27 Бюджетного кодексу України 
встановлено, що  Закони України або їх окремі положен-
ня, які впливають на показники бюджету (зменшують над-
ходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету)  і 
приймаються  після 15 липня року, що передує плановому, 
вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що 
настає за плановим.

Таким чином, зміни до Податкового кодексу України не-
обхідно запроваджувати лише з 01 січня 2017 року.

Крім того, скасування спрощеної системи оподаткування 
для  юридичних осіб та зміни такої системи для фізичних 
осіб-підприємців призведе до зростання ризиків переходу 
в тінь суб’єктів господарювання, які на сьогодні легально 
здійснюють діяльність та в подальшому поглибить кризові 
явища в економіці, позбавить місцеві громади значних 
фінансових ресурсів, які будуть спрямовані вже до загаль-
нодержавного бюджету. А внаслідок об’єднання ІІ та ІІІ груп 
спрощенців в одну групу зменшаться надходження від єди-
ного податку до бюджетів місцевого самоврядування вна-
слідок скорочення кількості платників ІІІ групи в результаті 
їх переходу на загальну систему оподаткування.

Проектом Закону передбачені зміни розміру ставок міс-
цевих податків і зборів, які повинні затверджуватись місь-
кими радами. При затвердженні розміру місцевих податків 
і зборів проекти рішень міських рад повинні пройти проце-
дуру регуляторного узгодження у відповідності до Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності» та обов’язково узгоджені 
з громадськістю, з організаціями та об’єднаннями промис-
ловців, підприємців і роботодавців.  Як свідчить практика 
прийняття аналогічних рішень такий процес займає щонай-
менше 2 місяці. 

В той же час в  проекті Закону України «Про створення 
конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання еко-
номічної діяльності в Україні» відсутні положення щодо ме-
ханізму затвердження міськими радами рішень про місцеві 
податки і збори. Відсутність чітких правил  оподаткування  
призводить до невизначеності ведення бізнесу та навіть 
його існування.   

Проектом Закону України  «Про внесення змін до Бюд-
жетного кодексу України» (щодо узгодження норм бюджет-

ставники силових структур у 
виконкомі... Зі спілкування з Пав-
лом Івановичем Панфьоровим... 
він для себе дуже багато цікавого 
із засідаь виконкому виносить. 
Каже: це для мене..., мені так 
зручніше, я вже володію інфор-
мацією, не треба потім приходи-
ти, робити якісь там чапаєвські 
нальоти, виїмки робити чи щось. 
А на виконкомі окрім солі у нас 
ще розглядається пайова участь, 
наприклад, для забудовників, у 
нас прокуратура зараз робить 
виїмку... А так вона буде володіти 
всією інформацією... І нам буде 
спокійніше, що у нас виконком 
працює під повним контролем. Я 

вам, Ігор Олегович, на наступній 
каденції пропоную взагалі в де-
путатський корпус балотуватися, 
щоб ви ще й питання сесії всі 
знали. Тому от така пропозиція.... 
Тому вона й була озвучена.                       

М. Мельник (цитую): 
— Виконавчий комітет підзвіт-

ний і підконтрольний, насампе-
ред, раді. Не прокуратурі, не мілі-
ції, а раді. Все.

О. Момот (дослівно): 
— Так мова, начебто, й не йшла 

про підзвітність прокуратурі. Про-
сто прокуратура буде в курсі всіх 
подій, які проходять всередині 
ради. Я не бачу тут..

І. Улінець (цитую): 

— Прокуратура не хоче контро-
лювати виконком і ніяким чином 
не хоче втручатися в роботу. Ви 
неправильно зрозуміли. Проку-
ратура хоче аналізувати питання, 
які відбуваються, з метою недо-
пущення порушень закону. От 
і все... Ніяким чином ми не зби-
раємося впливати на прийняття 
ваших рішень. 

Після цього О. Момот, нарешті, 
ще раз поставив питання про по-
вторне включення проекту рішен-
ня «Про внесення змін до рі-
шення № 2/9 від 14 грудня 2015 
року «Про утворення виконав-
чого комітету Вишгородської 
міської ради VІІ скликання, 

визначення його чисельності 
та затвердження персонально-
го складу» в порядок денний.

Однак, депутати проголосува-
ли точнісінько так само, як і пер-
шого разу: 16-ма голосами «за»: 
для включення в порядок денний 
не вистачило 2 голоси.

Після цього депутати розгляну-
ли «бюджетне» питання. 

В рішенні з цього приводу 
зазначено, що:   

1) на 2016 р. доходи міськбюд-
жету визначаються у сумі 62 млн. 
801 тис. 800 грн., в т. ч.: «Інша 
субвенція» з районного бюджету 
у сумі 14 млн. 083 тис. грн.; 

— доходи загального фонду  
визначаються у сумі 57 млн. 082 
тис. 300 грн., доходи  спецфонду 
бюджету — у сумі 5 млн. 719 тис. 
500 грн., у тому числі бюджет ро-
звитку — 2 млн. 510 тис. грн.;

— видатки міськбюджету на 
2016 р. визначити у сумі 62 млн. 
801 тис. 800 грн., у т. ч. видатки 
загального фонду бюджету у сумі 
41 млн. 952 тис. 300 грн. та ви-
датки спецфонду — 20 млн. 849 
тис. 500 грн. згідно розподілу ви-
датків за тимчасовою класифіка-
цією видатків та кредитування 
місцевих бюджетів;

— профіцит загального фонду 
міськбюджету — у сумі 15 млн. 
130 тис. грн.;

 — дефіцит спецфонду (бюд-
жет розвитку) міського бюджету у 
сумі 15 млн. 130 тис грн.

2. Затвердити бюджетні при-
значення головним розпорядни-
кам коштів Вишгородського місь-
кого бюджету на 2016 рік у розрізі 
тимчасової класифікації видатків 
та кредитування місцевих бюд-
жетів, у тому числі по загально-
му фонду у сумі 41 млн. 952 тис. 
300 грн. та спецфонду у сумі 20 
млн. 849 тис 500 грн. 

3. Визначити оборотний касо-
вий залишок бюджетних коштів 
міськбюджету у сумі 50 тис.  грн.

4. Затвердити перелік об’єктів, 
фінансування яких у 2016 р. буде 
здійснено за рахунок коштів бюд-
жету розвитку.

5. Затвердити на 2016 р. ре-
зервний фонд міськбюджету у 
сумі 100 тис. грн.

6. Затвердити  перелік захище-
них статей видатків загального 
фонду міськбюджету на 2016 р. 
за їх економічною структурою:

— заробітна плата;
— нарахування на оплату праці;
— медикаменти та перев’язу-

вальні матеріали;
— продукти харчування;
— оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв;
— поточні трансферти насе-

ленню;
— поточні трансферти місце-

вим бюджетам.
7.  Затвердити в складі видатків 

міськбюджету кошти на реаліза-
цію міських програм на загальну 
суму». 

З приводу бюджету питань у 
депутатів, практично, не виник-
ло. Хіба що О. Ростовський на-
гадав присутнім про те, що з 1 
липня 2016 р. вступить у законну 
силу Закон України №1565 «Про 
особливості здійснення права 
власності у багатоквартирному 
будинку», проект якого щойно 
підписав П. Порошенко. В зв’яз-
ку з чим зауважив, що (цитую): 
«...Все идет к частным ЖЭКам. 
Мы должны с вами работать и 
каждый день сподвигать людей 
к созданию ОСББ. А вместо это-

го мы принимаем тот бюджет, 
который вы видите на листоч-
ке. Туда заложены лифты, кры-
ши... Тут нарушается сам вопрос 
Конституции. По сути, я создал 
ОСББ, меня обделяют, а мы ко-
му-то лифты ремонтируем... То 
есть, люди привыкают теперь к 
«шаре». По сути, я сижу дома и 
жду когда ко мне кто-то придет и 
что-то сделает. То есть, мы поти-
хоньку как-то должны отходить 
от того, что... Бюджет выделит и 
даст ремонт полноценный того 
или иного, да...». І, кінець-кінцем, 
звинуватив депутатів у популізмі. 

О. Момот підтримав депутата:
— Насправді те, що каже де-

путат Ростовський, це, хоча і не-
популярно для політика, але те, 
що він це озвучує, це варто ува-
ги. Це так і є, в нас така практика. 
Але можна зважити на те, що з 1 
червня 16-го року, дійсно, тільки 
не приватні ЖЕКи, а управляючі 
компанії... То нам треба буде пе-
редавати ці будинки в належному 
технічному стані... 

Окрім того, сесія прийня-
ла звернення до Президен-
та України, Прем’єр-міністра 
України, Голови Верховної 
ради України щодо розгляду та 
внесення змін до Податкового 
кодексу України та Бюджетного 
кодексу України» (див. внизу).

4 СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ,
30.12.2015 р.

Порядок денний.
1. Про звільнення з посади 

та внесення змін до персо-
нального складу виконавчого 
комітету Вишгородської місь-
кої ради VII скликання.

Сесія розпочалася з того, що 
голова Вишгородської міської ви-
борчої комісії М. Терновий оголо-
сив, що депутат міської ради від 
ПП ВО «Батьківщина» Т. Іванов 
склав депутатські повноваження, 
а С. Жадан, навпаки, став депу-
татом. 

Після цього С. Жадан склав 
присягу депутата. 

Разом з ним у залі стало 20 де-
путатів та міський голова. 

Після достатньо довгої дис-
кусії та пояснень міського го-
лови щодо юридичних деталей 
звільнення з посади (за власним 
бажанням) заступника міського 
голови О. Ростовцева, депутати, 
таки, проголосували за цей про-
ект рішення. І, таким чином, за-
твердили Розпорядження Виш-
городського міського голови                                 
від 29.12.2015 року №210 щодо 
звільнення РОСТОВЦЕВА 
Олександра Миколайовича з 
посади заступника міського го-
лови з питань діяльності вико-
навчих органів ради. 

Цим же рішенням були внесені 
зміни до п. 2 рішення № 2/9 від 14 
грудня 2015 року «Про утворення 
виконавчого комітету Вишгород-
ської міської ради VІІ скликан-
ня, визначення його чисельності 
та затвердження персонально-
го складу», а саме — виведено 
зі складу виконавчого комітету 
Вишгородської міської ради VІІ 
скликання РОСТОВЦЕВА Олек-
сандра Миколайовича — заступ-
ника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів 
ради, у зв’язку зі звільненням.

Таким чином, у міськвиконкомі, 
який, за рішенням депутатів, має 
складатися з 18-ти чоловік, зали-
шилося 17 членів. 
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В міській раді
(Закінчення.

Початок на стор-х  1, 4-5, 8-9)

Щодо кадрів: навіщо меру «силовики» 
у виконкомі або Як деякі наші 
депутати вміють вправно рахувати

А тепер давайте перейдемо до 
аналізу та коментарів. Почнемо з 
апарату виконкому.

АПАРАТ ВИКОНКОМУ
На 1-й сесії міськради минуло-

го (6-го) скликання, яка відбулася 
16 листопада 2010 р., депутати 
затвердили аппарат з 32-х штат-
них одиниць.

На 3-й сесії цього скликання 
було затверджено апарат викон-
кому, що складається з 41-ї штат-
ної одиниці. При цьому  — ліквідо-
вано гуманітарний відділ з трьох 
штатних одиниць, зате збільшено 
кількість людей у  фінансово-бух-
галтерському та юридичному від-
ділах — на одну штатну одиницю 
у кожному, та у оргвідділі — на 
дві штатні одиниці.  

Також у міського голови, окрім 
трьох заступників, буде ще й 
один перший заступник. О. Мо-
мот пояснює це тим, що Вишго-
род або стане містом обласного 
значення, або об’єднаною грома-
дою і саме під це готувався штат-
ний розпис. 

Можливо. В якійсь мірі це (в 
міськраді з’явиться Центр ад-
мінпослуг) пояснює збільшення 
кількості апарату, але абсолют-
но не виправдовує ліквідацію 
гуманітарного відділу. І, взагалі, 
незрозуміло, як один заступник 
голови з гуманітарних питань (Т. 
Іванов) справиться з величезним 
обсягом проблем, якими в рай-
держадміністрації, наприклад, 
займається чи то п’ять, чи то 
шість відділів і служб, і де пра-
цює кілька десятків спеціалістів. 

До речі, нагадаю: у міській раді 
цього відділу теж до певного мо-
менту не існувало, але В. Решет-
няк змушений був його створити 
і це, на мій погляд, було одним 
з небагатьох його правильних 
і виправданих організаційних 
рішень. Оскільки це — єдиний 
віділ, направлений на безпосе-
редню роботу з населенням, че-
рез який і здійснюється така ро-
бота.

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ
На тій же 1-й сесії міськради 5 

років тому депутати затвердили 
склад виконкому в кількості 17 
осіб.

На 3-й сесії цього скликання 
депутати затвердили виконком із 
18-ти осіб.

Четверо з них, а саме: заступ-
ник міського голови О. Рачинсь-
кий, керуюча справами Н. Ва-
силенко, начальник оргвідділу 
Ю. Ткалич, директор НВП «Тех-
нопроект» В. Федосенко вже 
були членами виконкому. Перші 
троє, можливо, повинні там і за-
лишитися — за посадами, В. Фе-
досенко — з причини напрямку 
професійної діяльності і високої 
професійної підготовленості. 

Одинадцять — нових. Отже, 
хто вони?

Міський голова О. Момот і се-
кретар ради Т. Бражникова — 
зрозуміло.  

Т. Іванов — теж більше або 
менше ясно, був обраний депу-
татом, потім став заступником 
міського голови.  

Д. Новицький. Був депутатом 
не одного скликання, заступни-
ком не одного міського голови, 
який відповідав за функціону-
вання житлово-комунального 
господарства. Враховуючи його 

нинішню посаду, яку він займає 
не перший рік, буде, мабуть, од-
ним з найбільш корисних членів 
виконкому. Тим паче, поки відсут-
ній  профільний заступник.   

Директор КПЖ і КГ А. Раді-
ві лов ська та директор Вишго-
родського МКП «Водоканал» Г. 
Чебан. У виконкомі В. Решет-
няка ніколи не були. Можливо, 
колишній мер помилявся і О. 
Момот виправив його помилку? 
Давайте подумаємо.

З одного боку, в Законі України 
«Про місцеве самоврядування 
в Україні» існує ст. 30 під назвою 
«Повноваження в галузі житло-
во-комунального господарства, 
побутового, торговельного об-
слуговування, громадського хар-
чування, транспорту і зв’язку» 

(глава 2 «Повноваження вико-
навчих органів сільських, се-
лищних, міських рад).

Отже, чому б і не ввести у ви-
конком директора КПЖ і КГ та 
директора КП «Водоканал»?

З іншого боку, практично, ко-
жен пункт цієї статі говорить про 
необхідність контролю за якістю 
послуг, які надаються населен-
ню. А якість послуг забезпечу-
ють, якраз, ці два директори 
найважливіших комунальних 
підприємств. Отже, виходить, 
вони самі себе і будуть контро-
лювати?

Можна, звичайно, пояснити їх 
присутність у виконкомі тим, що, 
мовляв, вони повинні весь час 
бути «в курсі», і міський голова 
повинен з ним напряму спілкува-
тись, щоб «оперативно вирішу-
вати питання». Але не потрібно 
забувати, що засідання викон-
кому — це не щоденна чи що-
тижнева оперативна нарада. На 
виконкомі оперативні питання не 
вирішуються. Там вирішуються 
питання стратегічні. А для цьо-
го існує профільний заступник. 
Який є членом виконкому за по-
садою. 

При цьому може бути, зви-
чайно, засідання виконкому, де 
бажана чи, навіть, необхідна 
присутність директора КПЖ і КГ 
та директора КП «Водоканал». 
Але в такому випадку їх можна 
на таке засідання спеціально за-
просити.

Ще один директор комуналь-
ного підприємства, правда, не 
міської, а районної ради («На-
вчально-спортивна база») В.  
Кулакова. Кажуть, що Вікторія 
прекрасний фінансист і гар-
на людина. Можливо. Однак, 
як керівник комунального під-
приємства, вона зарекомендува-
ла себе вкрай погано.  Тому, що 
як керівник КП і орендодавець, 
вона зобов’язана була знати 
все, що роблять на території 
веслувальної бази орендарі 
і миттєво зупинити нецільо-
ве використання земельної 
ділянки та незаконне будівни-
цтво, як і будь-яке інше пору-
шення істотних умов Догово-
ру оренди. Нічого цього вона не 
зробила. 

Директор ТОВ Науково-вироб-
ничого підприємства «Будтехно-

сервіс» С. Костирко та головний 
інженер ТОВ «IBPATEX» В. Пи-
роженко.

В свій час С. Костирко був 
міським депутатом, депутатом 
Київської облради, є представ-
ником великого (як для нашого 
міста) бізнесу. Чому саме він? 
Можна лише здогадуватись. 

Що стосується В. Пироженка, 
то особисто я і про нього, і про 
ТОВ «IBPATEX» вперше чую. 
«Забив» в пошуковик Google — 
жодної інформації окрім того, що 
обраний членом Вишгородсь-
кого виконкому. Чому саме він? 
Знову ж таки, потрібно запитати 
у міського голови.  

Керівник Вишгородської рай-
онної громадської організації 
«Хокейний клуб «Вишгород» 

С. Талошний. Я не знаю скіль-
ки саме громадських організа-
цій зареєстровано в нашому 
місті, але думаю, що не менше 
трьох-чотирьох десятків. В тому 
числі і спортивних. Не сумніва-
юся, що С. Талошний — хоро-
ша людина і що О. Момот знає 
його особисто. Однак, хотілося 
б ще зрозуміти які саме особисті 
якості цієї людини, окрім цих 
двох обставин, спонукали місь-
кого голову запросити її у місь-
квиконком. 

Те ж саме стосується під-
приємця В. Добровольського. 
Бо, згодьтеся, все ж, виконком — 
не дружня вечірка і не рибалка, 
для запрошення на які достат-
ньо добрих стосунків. І вибор-
цям цікаво знати чому із десятків 
тисяч людей мер вибрав саме 
цих, а не інших десять чоловік. 

Тепер щодо силовиків, одно-
го з яких, — начальника поліції 
П. Панфьорова, — депутати за 
поданням О. Момота вже вклю-
чили в члени виконкому, іншого, 
— прокурора І. Улінця, — от-от 
включать, і керівника податко-
вої, якого міський голова мріє 
туди запросити.  

Для того, щоб проаналізувати 
це питання, давайте повернемо-
ся до ситуації, яка виникла на 
3-й сесії міськради 25-го грудня, 
після перерви, коли в сесійній 
залі з’явився міський голова О. 
Момот.

Отже, до цього моменту де-
путати вже розглянули четверте 
питання порядку денного «Про 
внесення змін до рішення №2/9 
від 14 грудня 2015 р. «Про ут-
ворення виконкому Вишгород-
ської міськради VІІ скликання, 
визначення його чисельності 
та затвердження персонально-
го складу». І — проголосували 
проти виведення з членів викон-
кому О. Ростовцева, а, також, 
проти включення туди прокурора 
І. Улінця. 

О. Момот одразу ж пропонує 
включити це питання до поряд-
ку денного повторно. Депутати 
віддають за  цю пропозицію 16 
голосів, але голова лічильної 
комісії В. Парчук (заступник го-
лови В. Сардак, секретар — О. 
Ростовський, член — О. Лісогор)
нараховує 18 голосів і питання 
знову включається в порядок 

денний. Пояснюю: якби В. Пар-
чук порахувала правильно, то пи-
тання повторно в порядок денний 
внесено не було б, 16 голосів для 
цього недостатньо.  

...Що стається далі? Через 
якись час (ще до того, як депу-
тати приступили до повторного 
обговорення цього питання) М. 
Мельник звертає увагу депутатів 
на те, що питання включене в 
порядок денний неправомірно: 
В. Парчук помилилася, (а, якщо 
чесно, — то «помилилася» ціл-
ком усвідомлено). Це розуміють 
усі — від О. Момота до праців-
ників апарату виконкому. Як ре-
агує О. Момот? Ніяк. Говорить: 
«Ну, якщо у депутата є якісь сум-
ніви, то тут є ті, хто записався на 
виступи». І запрошує до мікро-

фону спочатку О. Ростовцева, а 
потім І. Улінця. Іншими словами 
— фактично, починає повторне 
обговорення питання, про яке 
йдеться. Чим, фактично, підтри-
мує фальсифікацію В. Парчук.

Як реагують члени лічильної 
комісії, які повинні були б негай-
но вибачитись перед депутата-
ми за свого голову? Теж ніяк. 

Як реагують члени комісії з пи-
тань  законності,  депутатської 
етики, контролю за виконанням 
рішень ради та її виконавчого 
комітету В. Круковець та Г. Бул-
гакова (голови цієї комісії О. Ба-
ланюка на сесії не було)? Теж 
ніяк.

Як, нарешті, на це кричуще 
неподобство реагують інші де-
путати? Не враховуючи супер-
делікатної реакції М. Мельник, 
звичайно? Теж ніяк.

Коментарі потрібні? Думаю, ні.
А тепер давайте розберемося 

заради чого В. Парчук порахува-
ла голоси так, як потрібно О. Мо-
моту, заради чого він закрив на 
це неподобство очі, заради чого, 
нарешті, і першого, і другого  не 
помітили депутати? Заради якої 
такої великої і благородної мети? 

Заради того, що  ввести у ви-
конком прокурора І. Улінця (бо 
питання виведення звідти Р. Ро-
стовцева було для О. Момота 
явно другорядним). 

Так от, навіть, якби О. Момот 
наполягав на включенні правоо-
хоронців взагалі і прокурора зо-
крема у виконком В. Решетняка, 
я б його не зрозумів. Хоча тео-
ретично це можна було б якось 
обгрунтувати: мовляв, вони бу-
дуть слідкувати за дотриманням 
законності. Однак, з точки зору 
не теорії, а практики це була б 
дурниця і повна нісенітниця. Ну, 
був уже кілька років у цьому ви-
конкомі начальник міліції. І що? 
Він що, почав «розкручувати» 
корупційні схеми В Решетняка? 
Як би не так! 

А тепер давайте подумаємо 
навіщо силовики у виконкомі, 
який формує і очолює сам 
міський голова? Він кому не 
довіряє — самому собі? Чи лю-
дям, яких сам же й у виконком 
підібрав?   

«В принципі..., є у мене ба-
жання перебувати на виконкомі 
з метою забезпечення, все таки, 

питань, які стосуються правоох-
оронної системи, для, можливо, 
кардинально різкого і швидкого 
реагування на будь-які правопо-
рушення, які можуть бути вияв-
лені мною як прокурором під час 
вказаних засідань», — заявив І. 
Улінець. Виникає питання: а наві-
що тоді існує у апараті виконкому 
начальник юридичного відділу, 
якого, до речі, запросив на ро-
боту вже О. Момот? Якщо недо-
статньо його візи на документах, 
які приймає виконком, то хай ще 
й буде  присутній на засіданнях 
виконкому, як його член чи про-
сто запрошений! Чи йому О. Мо-
мот теж не довіряє?

Так от, шановні депутати, а, та-
кож, шановні читачі: обгрунтову-
вати в нашій ситуації присутність 
у виконкомі «силовиків», — чи 
то начальника поліції, чи то про-
курора, — тим, що вони будуть 
«слідкувати за законністю прий-
няття рішень під час засідання», 
просто смішно і виходить за межі 
будь-якої нормальної логіки. Бо 
будь-який досвічений юрист зро-
бить це краще за представників 
відомств А. Авакова і В. Шокіна. 
Замість того, щоб просиджувати  
по три-чотири години на засідан-
нях виконкому, краще б вони 
уважно читали соціальні мережі, 
знайомилися б з публікаціями 
місцевих ЗМІ та спілкувалися 
з місцевими активістами. А ще 
— вивчали б рішення сесій та 
виконкомів на офіційному сайті 
міста. Користі було б більше. 

А то, можна й на сесіях з ви-
конкомами посидіти — в якості 
запрошених чи, навіть, не запро-
шених.  Думаю, міський голова 
проти не буде.   

А виконкомівські крісла, запла-
новані О. Момотом для «сило-
виків», він, краще б, віддав тим 
небайдужим людям, активістам 
чи представникам ЗМІ, які б, 
дійсно негайно б зупинили будь- 
яку несправедливість, пов’яза-
ну з розподілом, в першу чергу, 
матеріальних благ. Наприклад, 
можливі «договірняки» між сами-
ми членами виконкому. Бо, чесно 
кажучи, я таких «недоговірних» 
людей в складі нинішнього ви-
конкому не бачу. 

...Представники нашої влади 
завжди намагалися «зорганізу-
ватися», об’єднатися в «керівну 
купку» і «допомагати» один одно-
му у «вирішенні питань». «Ти до-
поможеш мені, а я — тобі». Вза-
галі-то, це називається «кругова 
порука» і «корупція», хто не знає. 

Я не кажу про те, що мер, на-
чальник поліції, прокурор, на-
чальник податкової повинні слід-
кувати один за одним і доносити 
один на одного. Достатньо того, 
що вони не будуть вступати між 
собою в «договорняки» і чесно 
виконувати свої обов’язки.  Вони 
можуть, навіть, мати між собою 
дружні стосунки. Але — не плу-
тати сюди службові обов’язки і 
повноваження. Типу — «я тобі 
квартиру чи шматочок землі, а ти, 
коли потрібно, «закриєш очі»...

Так що в цьому спорі — між М. 
Мельник і О. Момотом, на 100 
відсотків права була саме М. 
Мельник, як це не прикро мені 
особисто з певних причин. 

І дуже добре, що депутати під-
тримали саме її, а не міського го-
лову. А то як би нам у виконком 
завтра не запропонували ще й 
начальника СБУ з головою РДА...

В. Борзовець
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По всьому видно, що ТОВ «Олімпік сіті» здаватися 
не збирається. Занадто високі ставки на кону...
30 грн.  26 коп., 1 грн. 05 коп. за 
1 кв. м) для ведення особистого 
селянського господарства; 

— ТОВ «АВТОГАЗ» — площею 
0,2 га на території Хотянівської 
сільради (грошова оцінка 614 
тис. 445 грн.  10 коп., 307 грн. 22 
коп. за 1 кв. м) для розміщення 
і експлуатації будівель і споруд 
автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства.

Сесія розглянула проект рі-
шення «Про деякі питання 
керівників підприємств та за-
кладів спільної власності гро-
мад району».

Проектом пропонувалося:
«1. Погодити продовження 

терміну дії контракту з на-
чальником КП Вишгородської 
районної ради «Комунальник» 
Мартиненком Олександром Ми-
колайовичем з 29 грудня 2015 
року терміном на один рік на 
раніше встановлених умовах.

2. Погодити продовження 
терміну дії конракту з головним 
лікарем КЗ «Вишгородська цен-
тральна районна лікарня» Пав-
ленком Віктором Петровичем з 
04 січня 2016 року терміном на 
___ рік на раніше встановлених 
умовах.

4. Голові Вишгородської рай-
онної ради у встановленому по-
рядку укласти додаткові угоди з 
особами, зазначеними у пунктах 
1,2 цього рішення».

Кандидатів на посаду началь-
ника КП Вишгородської районної 
ради «Комунальник», окрім О. 
Мартиненка, не виявилося.

А от на посаду головного ліка-
ря КЗ «Вишгородська централь-
на районна лікарня», як з’ясува-
лося, претендують ще й депутат 
райради І. Клюзко та завідуючий 
хірургічним відділенням ЦРЛ І. 
Візняк.

Нагадаю, що І. Клюзко на ви-
борах до районної ради очолю-
вав список провладної політич-
ної сили, а, саме, — районної 
організації партії  «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ». 
Таким чином, фактично, як і всі 
перші кандидати, особисто у ви-
борах участі не брав. На нього, 
по-перше, працювали всі інші 
партійні кандидати, по-друге, — 
авторитет влади загалом. Якщо 
політична сила набирала, хоча б, 
щось, перший кандидат «автома-
тично» ставав депутатом. БПП, 
нагадаю, отримав у районній раді 
9 мандатів — найбільше з усіх 
політичних сил. Серед цих дев’я-
ти, до речі, був і В. Павленко. 

Те, що очолив список провлад-
них кандидатів, наприклад, не В. 
Павленко, а саме І. Клюзко, вже 
про щось свідчить. Втім, в кінце-
вому рахунку те, хто стане голов-
ним лікарем, залежало від депу-
татів, а не від бажання районного 
чи обласного керівництва БПП. 
Не знаю, чи «працював» хтось 
з депутатами перед сесією, але 
перважна більшість депутатів 
проголосувала за І. Клюзко. 

Не допомогли ні колективний 
лист на підтримку В. Павленка 
із сотнями підписів працівників 
лікарні, ні палкий виступ Н. Оспа-
нової, ні слова підтримки «від на-

ВИШГОРОДСЬКА   РАЙОННА  РАДА
КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про  звіт Тимчасової контрольної комісії з питань діяльності комунального під-
приємства Вишгородської районної ради «Навчально-спортивна база»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Регламенту Вишгородської районної ради VII скликання, рішення Вишгородської 
районної ради від 17.12.2015 № 19-03-VII «Про створення Тимчасової контрольної 
комісії з питань діяльності комунального підприємства Вишгородської районної 
ради «Навчально-спортивна база», враховуючи інформацію Тимчасової контроль-
ної комісії з питань діяльності комунального підприємства Вишгородської районної 
ради «Навчально-спортивна база», районна рада вирішила:  

1. Взяти до відома звіт Тимчасової контрольної комісії з питань діяльності 
комунального підприємства Вишгородської районної ради «Навчально-спортивна 
база», що додається.

2. Директору комунального підприємства Вишгородської районної ради «На-
вчально-спортивна база» Кулаковій В.В. спільно з профільними постійними комісія-
ми районної ради розробити проект програми розвитку комунального підприємства 
Вишгородської районної ради «Навчально-спортивна база» на 2016-2020 роки.

3. Фонду комунального майна Вишгородського району підготувати матеріали 
про дострокове розірвання договору оренди об’єктів нерухомого майна, які переб-
увають на балансі комунального підприємства Вишгородської районної ради «На-
вчально-спортивна база», що розташоване за адресою: Київська обл., м. Вишгород, 
вул. Спортивна, 1 від 06.07.2015 №20/15.

4.  Контроль за виконанням  даного рішення покласти на заступника голови 
районної ради Потапенка А.І.

 Голова ради                                                     Р. М. Кириченко

м. Вишгород
24 грудня 2015 року
№32-03-VII

(Закінчення.
Початок на стор-х  1, 6-7)

роду» (С. Прокопенко). 
Можливо, тут зіграли свою роль 

критичні виступи щодо ситуації в 
лікарні депутатів К. Олексій та 
І. Побідаш, а, також, члена гро-
мадської ради при РДА Ю. Пав-
ловської, однак до голосування 
за кандидатури В. Павленко та 
І. Візняка справа, навіть, не дій-
шла.  

Що стосується В. Павленка, то 
його позиція в цій ситуації заслу-
говує поваги: у своєму короткому 
виступі він, без істерики і звину-
вачень в бік будь-кого, зауважив, 
зокрема, «що політика робиться 
не на сесіїї, а до того», і що він 
«відмовився б від посади, навіть, 
у тому випадку, якби депутати за 
нього проголосували». 

Депутати підтримали звер-
нення до Президента України, 
Прем’єр-міністра України, Го-
лови Верховної Ради України 
щодо розгляду та внесення 
змін до Податкового кодексу 
України та Бюджетного кодексу 
України (див. стор. 9).

Після розгляду цього питання 
депутати заслухали звіт керівни-
ка тимчасової контрольної комісії 
з питань діяльності КП «Навчаль-
но спортивна база» В. Дерпака. 

Він повідомив, що було прове-
дено 3 засідання, одне — виїзд-
не, на території бази. На виїздно-
му засідання були: представник 
профспілки працівників КП «БТІ», 
керівник Управління капітального 
будівництва «Вишгородрайбуд» 
райради, представник Вишгород-
ського міжрайонного управління 
Головного управління Держепі-
деммедслужби Київської області, 
голова Фонду комунального май-
на Вишгородського району. Та-
кож на засіданнях комісії, у тому 
числі на виїздному, були пред-
ставники громадськості та ЗМІ.

На засіданнях розглядалися 3 
питання:

— діяльність директора КП;
— співвідносини між КП «На-

вчально спортивна база» та 

В районній раді

ТОВ «Навчально спортивна база  
«Олімпік сіті»;

— питання подальших співвід-
носин між КП «Навчально спор-
тивна база» та ТОВ «Навчально 
спортивна база«Олімпік сіті»;

По першому питанню керівник 
Фонду комунального майна пові-
домила, що між КП «Навчально 
спортивна база» та ТОВ «На-
вчально спортивна база«Олімпік 
сіті» було заключено типовий 
договір оренди комунального 
майна. В той же час, перед по-
чатком будь-яких ремонтних чи 
будівельних робіт потрібно було 
отримати дозвіл Фонду.

Представник БТІ зуважив, що 
на території бази ведуться бу-
дівельні роботи без дозволу на 
їх виконання та без проектної до-
кументації: змінено геометричні 
розміри будівлі їдальні, перене-
сено перегороддки, встановлено 
навіс на фундамент.

Представник управління ка-
пітального будівництва повідо-
мила, що директор КП знав, що 
будівництво потрібно починати з 
розробки проектної документації.

Представник санепідслужби 
зазначив, що дану територію 
потрібно використовувати як 
навчально-спортивний об’єкт 
сезонного характеру через від-
сутність опалення та освітлення, 
влаштовувати дошкільний дитя-
чий заклад заборонено. 

Виходячи з цього, комісія вирі-
шила:

— директору КП В. Кулаковій 
вказати на недоліки в роботі, зо-
бов’язати разом з представника-
ми профільної комісії розробити 
відповідну програму розвитку на 
2016-2020 р. р. з визначенням 
першочергових заходів, запла-
нованих для виконання протягом 
2016 р., визначити необхідні об-
сяги фінансування та надати цю 
програму до профільної комісії. 
Також директор КП має зверну-
тись до відповідних землевпо-
рядних організацій для вста-

новлення меж території бази та 
межових знаків. 

Щодо другого питання: врахо-
вуючи кількість і серйозність по-
рушень істотних умов Договору 
оренди, рекомендувати достро-
ково його розірвати та доручити 
Фонду комунального майна під-
готувати документи для такого 
розірвання. 

За словами доповідача, в той 
же час, В. Власенку було запро-
поновано продовжити діяльність, 
але не господарську, а тренер-
сько-спортивну, підписавши від-
повідну Угоду від імені Федерації 
академічного веслування.

О. Дзюба додав, що є домов-
леність з адміністрацією про ви-
ділення КП 430 тис. грн., необ-
хідних для забезпечення роботи 
саме дитячо-юнацької спортив-
ної школи з водних видів спорту 
(закупівля човнів, тренажерів, 
паливно-мастильних матеріалів і 
т. ін.). Окрім того, необхідно вне-
сти зміни в Статут підприємства, 
створивши при ньому Наглядову 
раду, куди б увійшли представни-
ки всіх політичних сил.

В. Бернадін у виступі заува-
жив, що «взагалі непотрібно було 
створювати ніяких комісій, а про-
сто вказати орендарю щоб усу-
нув недоліки». А, також, що «іти 
до суду розривати Договір орен-
ди з «Олімпік Сіті» немає сенсу, 
бо у вас немає ніяких юридичних 
доказів порушень». 

І. Побідаш заявила, що «ніко-
ли ще такої депутатської роботи 
«з переляку» не було і «настіль-
ки недемократичної» — теж. Ще 
депутат повідомила про «нову 
загрозу базі» збоку «володінь К. 
Бондарьова» та знову згадала 
про «вкрадені будиночки». І за-
вершила тим, що розривати До-
говір оренди з «Олімпік сіті» не 
можна ні в якому разі. 

Незважаючи на це, а, також, на 
емоційний виступ В. Власенка, 
в якому він ще раз повторив всі 
«спекулятивно-політичні» «до-
кази» І. Побідаш на захист ТОВ 
«Олімпік сіті», депутати  прийня-
ли нижче опубліковане рішення.  

4 СЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ,
(ПОЗАЧЕРГОВА)

29.12.2015 р.  
Порядок денний:
1. Про внесення змін до рі-

шення райради від 30.12.2014 
р. №553-41-VІ «Про райбюджет  
району на 2015 р.». 

2. Про затвердження техдоку-
ментації з нормативної грошо-
вої оцінки  земельних ділянок.

3. Різне.
Сесія внесла зміни до рішен-

ня районної ради від 30.12.2014 
р. №553-41-VІ «Про районний 
бюджет Вишгородського райо-
ну на 2015 рік». 

На 2016 рік визначено, що: 
— доходи райбюджету скла-

дуть сумі 372 млн. 45 тис. 200 
грн., в т. ч. доходи загального 
фонду  — 367 млн. 408 тис. 400 
грн., спецфонду — 4 млн. 636 
тис.  800 грн.;

— видатки райбюджету скла-
дуть 372 млн. 45 тис. 200 грн., 
у т. ч. видатки загального фонду  
— 367 млн. 408 тис. 400 грн. та 
видатки спецфонду — 4 млн. 636 

тис. 800  грн.;
— профіциту чи дефіциту спец-

фонду райбюджету  не буде.
Затверджено бюджетні призна-

чення головним розпорядникам 
коштів районного бюджету на 
2016 рік у розрізі відповідальних 
виконавців за бюджетними про-
грамами, у тому числі по загаль-
ному фонду 367 млн. 408 тис. 
400 грн. та спецфонду —  4 млн. 
636 тис. 800 грн. 

Визначено  розмір оборотно-
го касового залишку бюджетних 
коштів районного бюджету в сумі 
100 тис. грн.

Затверджено на 2016 рік ре-
зервний фонд райбюджету у сумі 
22 млн. 686 тис. 800 грн.

Депутати затвердили техніч-
ні документації з нормативної 
грошової оцінки 5-ти земель-
них діляноки для ТОВ «ХСС» 
на території Лебедівської 
сільської ради для розміщен-
ня, будівництва, експлуатації 
та обслуговування будівель і 
споруд обєктів передачі елек-
тричної та теплової енергії:

— площею 0,1588 га (грошова 
оцінка 164 тис. 406 грн.  89 коп., 
105 грн. 53 коп. за 1 кв. м); 

— площею 0,0004 га (грошова 
оцінка 412 грн.  39 коп., 103 грн. 
10 коп. за 1 кв. м); 

— площею 0,0004 га (грошова 
оцінка 412 грн.  39 коп., 103 грн. 
10 коп. за 1 кв. м); 

— площею 0,0634 га (грошова 
оцінка 67 тис. 630 грн.  19 коп., 
106 грн. 67 коп. за 1 кв. м); 

— площею 0,0612 га (грошова 
оцінка 65 тис. 283 грн. 39 коп., 

Р. S. До речі. Кілька днів тому 
мені довелося побувати на 
засіданні депутатської комісії 
райради з питань комунальної 
власності, розвитку промис-
ловості, підприємництва та 
інфраструктури, куди прийш-
ли представники «спортивної 
спільноти». Запам’яталася 
така собі Наталля Чернецька, 
аудитор, яка протягом години 
намагалася втовкмачити чле-
нам комісії, що Договір оренди 
з ТОВ «Олімпік Сіті» не мож-
на розривати ні в якому разі, 
оскільки, це буде справжня ка-
тастрофа для району. 

Я згадав де чув прізвище цієї 
дами: таке саме прізвище у Ю. 
Чернецького, одного із співза-
сновників ТОВ «Олімпік Сіті». 
«Совпадєніє?» Не думаю...

А ще я згадав, де саме вже 
чув точнісінько ж такі істе-
ричні нотки, як і у монолозі Н. 
Чернецької: у виступах всіх 
захисників бурхливої діяль-
ності ТОВ «Олімпік Сіті» — від 
І. Побідаш, що заварила всю 
цю кашу, до В. Власенка — її 
головного «повара». 

З чого роблю висновок: 
дуже добре, що В. Савенок, О. 
Дзюба та інші депутати вчасно 
зупинили цю «дружну команду 
веслувальників». Бо, судячи з 
їх істеричної реакції, у них пря-
мо із рота намагаються витяг-
ли ну, дуже вже ласий шматок. 
І, видно з усього, так просто 
вони його не випустять. 

Занадто високі ставки на 
кону... 

В. Борзовець
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Всяко разно...
№1(280), пятница, 22 января 2016 г. 12

Оголошення

«Нашу дівчину 
врятували вчасно!»

Требуются
 пешие курьеры

От 21 до 36 лет 
обязательно.

З/п от 8500 гривен.
Предоставим жилье.

Звоните ежедневно 
с 10.00 до 21.00

Тел: 0965839312, 
0800501826 

Футбол

Аліні 21 рік. Упевнена у собі 
красуня, має потаємні мрії, бажає 
реалізуватися у житті, шукає гід-
ну роботу за спеціальністю (Алі-
на кухар), проводить багато часу 
з друзями і в Інтернеті. Мешкає 
у Демидові разом із люблячими 
мамою Тетяною Гаркушею та 
бабусею Ольгою Яківною Гарку-
шею. Аж раптом спокійне жит-
тя сім’ї перервалося жахливим 
діагнозом.

— Це було, як сніг на голо-
ву, — зізнається бабуся Ольга 
Яківна, жвава й активна жінка. 
— Якось онука поскаржилася 
на ущільнення в області грудей. 
Після огляду у місцевій жіночої 
консультації її швидко направили 
на УЗД, де побачили кілька пі-
дозрілих пухлин. З того моменту 
події так закрутилися, що згадую, 
як страшний сон. Ми з донькою 
були у розпачі! Звідки у дитини ця 
хвороба?! Нам порадили зверну-
тися до Національного інституту 
раку до лікаря Івана Івановича 
Смоланка. На прийомі він ска-
зав: «Операція негайна!». Аби не 
втрачати жодної хвилини, Аліні 
навіть медичну картку оформи-
ли позачергово. Сказали здати 

Часом трапляється так, 
що життя молодої людини 
несподівано опиняється під 
загрозою... А рятують цю лю-
дину лікарі та чужі небайдужі 
люди. 

аналізи та готуватися до операції 
за тиждень... 

Від цих слів Ольга Яківна 
зовсім впала у розпач — крім хви-
лювань за здоров’я онуки, було 
й інше — відсутність грошей. 

Адже живуть жінки в основному 
на дві пенсії (мати Аліни Тетяна 
інвалід, хвора на епілепсію, тому 
працювати на постійній основі не 
може, а бабуся пенсіонерка). Тож 
їх бюджету ледь вистачає на їжу 
та одяг, а тут потрібні колосальні 
витрати. Щоб сплатити за деся-
ток попередніх аналізів, ліки та 
навіть за проїзд до Києва, мама з 
бабусею почали позичали кошти 
по сусідам-знайомим. Усі позики 
ретельно записували у зошит. 
Допомогли і дуже підтримали жі-
нок їхні родичі. 

Звістка про несподівану біду 
облетіла село. За словами мами 
Тетяни, деякі односельці скида-
лися і самі заносили хто скільки 
міг. Навіть Алінині однокласники 
та вчителі не залишилися осто-
ронь. Час спливав, а кожна копій-
ка швидко витрачалася. Та бабу-

ся вирішила діяти рішуче:
— Просити грошей мені завжди 

було соромно, але тут така ситу-
ація… Думаю, подам заяву на 
матеріальну допомогу до відділу 
соціального захисту населення. 

Поїхали з донькою до Вишгоро-
да. Там все погодили, але сказа-
ли, що через бюрократичні ланки 
гроші видадуть аж після нового 
року! А операція потрібна термі-
ново! Йдемо коридорами адмін-
будинку, засмучені… Аж підій-
маю очі — перед нами кабінет і 
табличка «Приймальня народно-
го депутата Ярослава Москален-
ка». Ніби хтось навмисно привів. 
Зайшли. Там дівчина уважно нас 
вислухала. Залишили їй заяву і 
купу паперів (щоб не подумали, 
що ми щось приховуємо). Як за-
раз пам’ятаю — це була середа. 
Через день-два нам зателефону-
вала помічниця Ярослава Моска-
ленка, поставила кілька уточню-
ючих питань, і нічого не обіцяючи, 
попрощалася. А в неділю знову 
дзвінок від неї: «Кажіть, як до 
вас краще дістатися, я їду!»… У 

Чуйність

— Коли ми дізналися, що у Пін-
ську відбувається такий турнір, 
то згодилися майже віддразу. 
Розуміли, що дітям це піде на ко-
ристь. Організаційно-фінансові 
питання частково взяв на себе 
клуб, частково батьки.

— Хто брав участь в турнірі?
— Всього у Пінську зібралося 

п’ять команд — дві місцеві, одна 
зі Слуцька (Білорусь), ще одна 
з Подольська (Росія) та «Діназ» 
(Україна). Спортивний рівень 
турніру був на високому рівні.

— І які результати продемон-
стрував «Діназ-2006»?

— Хлопчики молодці. Здобули 
дві перемоги, одну нічию та двічі 
поступилися. У першому матчі 
ми обіграли Слуцьк (9:2), потім 
поступилися Подольську (0:2) 
та Пінську-1 (0:4), а опісля зігра-
ли внічию з Пінськом-2 (1:1). В 

Юні гравці «Діназу зіграли у Білорусі

останньому поєдинку турніру ще 
раз обіграли команду зі Слуцька 
(5:0). Варто відзначити, що грали 
за схемою 8+1, а це для нас було 
трішки незвично, бо ми до цього 
так не виступали. За регламен-
том чемпіонату Києва подібна 
тактична схема буде використа-

на в наступному сезоні для нашої 
вікової групи. Але гравці молодці, 
дуже швидко адаптувалися і ро-
зуміли, що від них вимагається.

— Умови були хороші?

— Ми жили в комфортному го-
телі, де нас смачно годували. За 
це хочеться подякувати місцевим 
поварам. Сам турнір проводився 
в новенькому надувному манежі, 
де було досить тепло і вкладене 
відмінне штучне поле п’ятого по-
коління.

— Хто з наших юних фут-
болістів проявив себе з най-
кращого боку під час поїздки в 
Пінськ?

— Якщо говорити про поведінку 
поза межами поля, то тут пре-
тензій ні до кого немаі. Звичай-
но були дитячі пустощі, але як 
же без цього. Утім, справилися. 
Щодо самої гри, то хотів би все 
ж таки виділити Женю Тарабана, 
нашого центрального півзахис-
ника, котрий провів всі матчі без 
замін і забив три голи. Організа-
тори також відзначили гру вихо-
ванця академії «Діназу» Девіда 
Галб Мілліона, котрий отримав 
приз кращого захисника турніру.

— Тепер будете готуватися до 
нових змагань?

— Так, після повернення хлоп-
чики трішки відпочили і сьогодні 
вже приступаємо до повноцінної 
тренувальної роботи на власній 
базі. Потрібно ще багато працю-
вати аби у гравців по крихтах рос-
ла футбольна майстерність.

Інтерв’ю взяв М. Коберський 

нас з дівчатами був шок, сльози і 
радість одночасно. А наступного 
дня Аліна поїхала лягати у лікар-
ню. 

Операція була довгою і склад-
ною. Пухлини видаляли з обох 
грудей. Додаткова складність по-
лягала у тому, щоб дістатися до 
них. За словами лікарів, опера-
цію зробили вчасно. Якщо б далі 
відкладали — дівчину не змогли 
б врятувати… 

Зараз, дивлячись на Аліну, і не 
скажеш, що вона пережила. Дів-
чина сором’язливо усміхається 
і просить своїми словами пере-
дати «величеееезне спасибі!». 
Ольга Яківна говорить за онуку, 
не стримуючи емоцій та сліз:

— Завдяки допомозі Ярослава 
Москаленка, ми успішно віддали 
борги, оплатити операцію, забез-
печили Аліну медикаментами, 
віддячили лікарям, які робили 
операцію… Знаєте, Ярослав 
Миколайович врятував нашу ди-
тину. Ми безмежно вдячні йому! 
Ми щиро вдячні нашій родині, 
сусідам, друзям, односельцям, 
всім, хто допоміг і підтримав нас 
у лиху годину! Ми хочемо подяку-
вати через газету, щоб усі дізна-
лися про небайдужість Ярослава 
Миколайовича! Сподіваємося, 
що те добро, яке він робить, по-
вертається до нього сторицею. 

P. S. Як пізніше розповіли у 
приймальні народного депутата, 
заяву Ольги Яківни розглянули 
найпершою через терміновість. 
Адже було важливо не просто 
видати кошти, головне — вчасно. 
Як бачимо, місцеві органи влади 
також не відмовилися від надан-
ня допомоги, але кому б вона 
була потрібна більш, ніж за міся-
ць? Значить потрібно не просто 
допомагати, а робити це вчасно. 
На жаль, наша держава поки що 
такого не вміє роботи, отож, все 
залежить від нас самих, людей.

Марія ФІЛАТОВА
На фото автора — сім’я Гар-

куш: бабуся Ольга Яківна, ону-
ка Аліна та мама Тетяна

Під час зимових канікул юні вихованці футбольної академії 
«Діназу-2006» (тренер Геннадій Каплунов) побували з візитом 
у сусідній Білорусі в місті Пінськ, де взяли участь у новоріч-
но-різдвяному турнірі. Про те, як пройшла поїздка ми попроси-
ли розповісти наставника вишгородської команди.

На Київському 
Водосховищі 
звершено 
Чин Великої 
Агіасми

19 січня 2016 року взяли 
участь в Йорданському водо-
святті на річці Дніпро в місті 
Вишгород біля пяти тисяч 
вишгородців та гостей.

Традиція загальноміського 
освячення води на Київсь-
кому водосховищі на свято 
Богоявлення Господнього 
започаткована в середині 90-х 
років. Відтоді жителі міста 
Вишгорода православного 
віросповідання приходять 
на берег річки, щоб урочисто 
звершити Йорданське освя-
чення води. 

Це велике свято встановлене 
на згадку про євангельське диво 
та знамення під час Хрещення 
Господа нашого Іісуса Христа, 
тому буває урочиста хода до 
водних джерел. Після урочистої 
Літургії, хресний хід від храму 
святих Бориса та Гліба двинув-
ся до набережної річки Дніпро 
з хрестом, Євангелієм, світиль-
никами і хоругвами, при дзвоні і 
співі тропаря.

Спереду йшли парафіянин 
з фонарем, котрий символізує 
Світло Христове, що освітлює 
світ, бо Бог є Світло і з’явився 
просвітити тих, «хто перебуває в 
темряві та сіні смертній» (Мф.4: 
16). Слідом за ним йшли хоругво-
носці з образами Божої Матері та 
Спасителя.

Чин освячення очолив благо-
чинний Першого Вишгородського 
округу прот. Димитрій Денисенко.

Всі молилися, щоб Господь ос-
вятив воду та дарував віруючим 
в Нього здоров’я на весь рік та 
зцілення хворим.

Наприкінці окропили усіх при-
сутніх на річці йорданською во-
дою. 

http://boryspil-eparchy.org

З Водохрещем!

курьер


