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Голові Новоодеської районної ради
Миколаївської області
ГРИЦЕНКО О.В.
Керуючись рішенням XVI11-ї сесії районної ради сьомого скликання № 22 від
23.03.2018 року, депутатська фракція «Опозиційний блок» в Новоодеській район
ній раді повторно надає виправлений «Звіт депутатів від фракції «Опозиційний
блок» за 2017 рік» і просить розмістити його на сайті Новоодеської районної ради
(п.4) та надрукувати в районній газеті «Промінь» (п.6).
Додаток: за текстом, на 10 (десяти) аркушах.
З повагою

Голова фракції

ЗВІТ ДЕПУТАТІВ ВІД ФРАКЦІЇ
«ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК»
за 2017 рік
Робота депутатів від фракції Територіальної організації Політичної партії «Опози
ційний блок» в Новоодеському районі Миколаївської області (надалі - фракція «Опо
зиційний блок») Новоодеської районної ради у звітному періоді як і в попередньому
була спрямована на виконання доручень виборців, вирішення нагальних проблем те
риторіальних громад, надання консультативної та юридичної допомоги виборцям рай
ону під час особистих прийомів громадян, роз'яснення «здобутків» і «провалів» полі
тики Президента та Уряду України, якості проведення реформ і боротьбі з корупцією,
а також популяризацію партії «Опозиційний блок».
У своїй діяльності депутати від фракції «Опозиційний блок» Новоодеської районної ра
ди, як і завжди, суворо дотримувались Конституції України, Законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні» і «Про статус депутатів місцевих рад», Регламенту та інших
нормативних документів.
Протягом звітного періоду депутати - члени фракції «Опозиційний блок» займали стабі
льну позицію у політичному житті району.
Як представники інтересів районної територіальної громади і виборців своїх виборчих
округів, в межах своїх повноважень, депутати - члени фракції «Опозиційний блок» докла
дали всіх зусиль задля впровадження життєво необхідних для району реформ, вирішення
поточних питань та покращання соціального рівня життя населення.
Брали активну участь у здійсненні місцевого самоврядування» і не займалися популізммом.
Тож поки депутати райради - представники інших політичних сил червоніли перед вибо
рцями районної громади від незручностей за своїх «політичних босів» - «екс-перших осіб
району» - «горе депутатів» Є.В.ВЕРБІНА (перший в районному списку «Блок Петра Порошенка «Солідарність»), М.М.ЗАБОЛОТНОГО (перший в районному списку «Наш край») та
Ю.В.ІПАТЕНКА (перший в районному списку «УКРОП»), які займалися виключно популіз
мом та задоволенням лише власних потреб і амбіцій, за що їх було звільнено з займаних по
сад, члени фракції «Опозиційний блок» працювали плідно і результативно.
Не зважаючи на тиск, який чинився зазначеними першими двома єкс-керівниками, яких
«попутала нечиста», на фракцію, депутати фракції «Опозиційний блок» не тримали і не три
мають якоїсь неприязні до зазначених осіб.
Навіть навпаки депутатів фракції «Опозиційний блок» наприклад, дуже не покоїть і бен
тежить «політико-психічний» стан Євгенія Валерійовича ВЕРБІНА, який на своїй сторінці у
ГезеЬоок (в переписці), надрукував наступне (дослівно) «...Я лично ушел из зтой партии
БПП СОЛИДАРНОСТЬ давньш давно по той же причте. В нагией области и там наверху,
к сожалению, зто никому не интересно. Но время идет ...Посмотрим куда дойдут те руководители которьіе нас перестали сльїшать».
Тож «колегам-побратимам» із фракції «БПП «Солідарність» В.А.КЛИМЕНКО, В.В.СКОПІНІИ, Н.А.ВОЗНЮК, та іншим треба звернути увагу, на психічний стан свого товариша, в
не легкий для нього час, щоб не втратити «цінного», а головне «авторитетного» однопартійця.
Разом з тим, депутати фракції «Опозиційний блок» задоволені, що не зважаючи на скоє
ні зазначеними вище єкс-керівниками району неподобства, вони (як колеги депутати) в бі
льшості своїй, «знайшли себе»
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Ми вітаємо Євгенія Валерійовича, який «знайшов себе» в організації торгівлі на місько
і
му ринку в м'ясній лавці курячими «потрошками» під вивіскою «Курятина» «Свинина» (нічого не зробиш, буває і таке).
На наш «превеликий жаль» на оптово-комерційні закупки цілих курячих тушок, (нама
льований «шедевр» одної з яких красується на зазначеній рекламній вивісці) та їх реаліза
цію, Євгеній Валерійович, мабуть поки що «грошви не заробив». Що стосується свинини, то
вся «надега» у Євгенія Валерійовича мабуть тільки на наступний спалах «свинячої чуми».
Очі односельчан-виборців та колег-депутатів «радує» і Микола Миколайович ЗАБОЛОТ
НИЙ, який успішно освоїв професію механізатора. Мабуть на його рішення стати трактори
стом дуже вплинув саме фільм «Трактористи», який багато років тому знімали в селі Гур'ївка, а також пам'ятник, мимо якого він тривалий час «катався» на службовому автомобілі
за державні кошти на роботу в райцентр і із райцентру - до дому.
Тому «бороздить» сьогодні Микола Миколайович «тихо віджаті» ще у 2008 році (будучі
ще першим заступником у голови райдержадміністрації - С.Г.ТОВАРНИЦЬКОГО, двічі зві
льненого Президентом України) поля у ТДВ «Сільгоспгосподарство Гур'ївка», оформивши
землю на ФГ «ПАЛИДА» та зареєструвавши його на прізвище Д.Г.ГЕНУКИДЗЕ прописа
ного в с.Зайве.
Чому «тихо віджаті»? Можливо тому, що свого часу, В.О.ГУБАНОВ не одноразово жа
лівся на наглість так званої «команди ТОВАРНИЦЬКОГО», в якій М.М.ЗАБОЛОТНІЙ був
«першим заступником», які не «давали йому проходу» в земельних питаннях. А хто пам'я
тає Віктора Олександровича, той знає, що він не був «роздай бідою», особливо в земельних
питаннях. Він був хазяїном. Тому люди неодноразово обирали його депутатом обласної ра
ди. Тому йому було присвоєне звання Заслуженого робітника сільського хазяйства України
та нагороджено орденом «За заслуги Ш-ї ступені».Тому, мабуть, за свою незговірливість
його і було вбито.
Що стосується Миколи Миколайовича, то не зрозумілими, зі слів тих же колег-депутатів
та односельчан-виборців, виглядають обставини, що використовуюча Миколою Миколайо
вичем на «віджатому полі» техніка, яку він начебто допомагав придбати, знаходиться чо
мусь не в Зайвах, це по-перше.
А по-друге, поміркуйте, чому б це я не маючі ніякого відношення до зазначеної земельної
ділянки розміром в 306 га, її особисто «розпахував», «засівав» та «збирав врожай», про що
свідчать односельці.
Мабуть і тому, щоб менше плекали язиками односельці та виборці, вся техніка ФГ «ПА
ЛИДА» «розквартирована» не в Зайвах, а в с.Капустіно («Капустяна балка») на території са
диби, яка належить Л.Д.КОЛБЕШКИНІЙ. Так, саме тій Л.Д.КОЛБЕШКИНІЙ, якій Микола
Миколайович постійно підшуковував клієнтів навіть перебуваючи на останній своїй посаді
головою районної ради..
Не зовсім зрозумілими чи то «побрехеньками», чи то «правдою» є розмови односельчанвиборців, і про те, що «тракторець» який Микола Миколайович начебто придбав у компанії
«ТЕХНОТОРГ», ще торік, не тільки не внесено до його е-декларації за 2017 рік, а і до сьогонішнього дня за нього взагалі ніхто не розрахувався.
Якщо це так, то мабуть дають про себе знати старі професійні звички до яких Микола
Миколайович так звик, і позбутися яких раз і на завжди йому дуже важко.
Як не як «профі в натурі»!
Тож його колегам від «Нашого Краю» С.С.ПОПОВУ, В.І.ШИПУНОВУ, В.О.КАЛАШНІКОВУ та іншим «побратимам-однопартійцям» треба допомогти Миколі Миколайовичу поз
бутися цих «шкідливих» звичок.
Якщо ж це не так, то хай тим, хто розпускає такі ганебні слухи та побрехеньки буде со
ромно.
Що стосується Юрія Володимировича, то він, мабуть, поки що, для себе не визначився
чим буде займатися, бо не відомо де це буде відбуватися - на волі чи на «зоні», оскільки суд
ще не закінчився і вердикт по кримінальній справі ще не винесено.
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Незважаючи на той факт, що до складу фракції «Опозиційний блок» в Новоодеській рай
онній раді входять 5 депутатів (голова районної організації - голова фракції О.М.ДЕЛІКАТНИЙ, заступник голови фракції В.І.БОГОСЛАВЕЦЬ, члени фракції К.В.БАНДУРКА,
Ш . Б А Ш Т О В И Й та Л.П.ЧИЖИК), вони довели своїми діями, що навіть при не великій чи
сельності можна на належному рівні представляти інтереси територіальної громади та ви
борців.
В звітному періоді фракцію, згідно Регламенту, залишив депутат В.В.ЄВГЕНОВ в зв'яз
ку з обранням його заступником голови Новоодеської районної ради.
Депутати від фракції «Опозиційний блок» завжди брали активну участь у роботі
всіх профільних комісій в яких вони представлені, а саме:
- Катерина Василівна БАНДУРКА - секретарем в постійній комісії з питань підприєм
ництва, промисловості, транспорту, зв'язку, будівництва, ЖКГ, торговельно-побутового об
слуговування населення , приватизації та власності;
- Павло Іванович БАШТОВИЙ - заступником голови комісії з питань депутатської ді
яльності, етики, захисту прав громадян, боротьбі зі злочинністю та корупцією, роботи з гро
мадськими об'єднаннями, органами місцевого самоврядування та засобами масової інфор
мації;
- Володимир Іванович БОГОСЛАВЕЦЬ - заступником голови комісії з питань плану
вання, бюджету, фінансів, інвестицій, соціально-економічного розвитку територіальних гро
мад району, децентралізації та адміністративної реформи;
- Олександр Михайлович ДЕЛІКАТНИЙ - заступником голови комісії з питань агра
рної політики, земельних відносин, екології, охорони навколишнього середовища, природо
користування та ресурсозбереження;
- Леонід Петрович ЧИЖИК - в комісії з питань аграрної політики, земельних відносин,
екології, охорони навколишнього середовища, природо користування та ресурсозбережен
ня.
Депутати - члени фракції «Опозиційний блок» на засіданнях профільних комісій райради
активно обговорювали хід виконання та затвердження районних програм, постійно вноси
ли до проектів рішень пропозиції, спрямовані виключно на розвиток громади та соцільний
захист населення, сприяючи підвищенню їх дієвості.
Як і в попередній рік, в звітному періоді депутатами фракції «Опозиційний блок» було
попередньо вивчено, розглянуто, підготовлено і направлено 8 депутатських та 4 фракційних
звернення, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових
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осіб, керівників підприємств, установ і організацій, об єднань громадян.
В звітному періоді депутати фракції «Опозиційний блок» прийняли активну участь у ро
боті 7 пленарних засідань районної ради, на яких було розглянуто 117 питань.
За підтримки депутатів фракції «Опозиційний блок» ухвалено 97 рішень, які на їх погляд
сприяли соціально-економічному та культурному розвитку районної громади.
Натомість депутатами не було підтримано проекти рішень запропонованих район
ною радою та районною державною адміністрацією які суперечили інтересам громади,
могли призвести до розкрадання бюджетних коштів та мали ознаки корупції, це:
- проект рішення від 15 червня 2017 року про внесення змін до районного бюджету на
2017 рік в частині додаткового спрямування комунальному підприємству (надалі - КП) «Па
лац урочистих подій «ЛІЛЕЯ» 300 тис. грн. на погашення заборгованостей, штрафних санк
цій та проведення робіт зі встановлення даху, віконних блоків у приміщенні та 200 т и с грн.
на проведення ремонтних робіт чи придбання нової башти Рожновського на території ЦРЛ
(депутати фракції «Опозиційний блок» наполягали на тому, що гроші на ці цілі можна виді-
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лити лише після перевірки куди пішли кошти, які вже виділялися на ці цілі, а керівництво
райдержадміністрації вже про-звітувало про «наведений порядок»);
- проект рішення від 04 серпня 2017 року в частині збільшення статутного капіталу та за
твердження нової редакції Статуту районного комунального підприємства «Палац урочис
тих подій «ЛІЛЕЯ» (в кінці-кінців відносно директора «ЛІЛЕЇ» А.О.ШЕВЧЕНКО поруше
но кримінальну справу, а екс-голова районної ради Ю.В.ІПАТЕНКО «погорів» на хабарі);
- проект рішення від 26 жовтня 2017 року в частині реорганізації Ч.Володимирівської
ЗОШІ-ІІ ступенів у навчальний заклад З О Ш І ступеня (так, це та сама вистраждана сільська
школа на базі якої недолугі екс-керівники Є.В.ВЕРБІН та М.М.ЗАБОЛОТНИЙ начебто 29го грудня 2016 року відкрило садок і про це повідомило районній громаді через наш район
ний «брехунець» газету «Промінь» в № 1-2 (11244-45) ЧЕТВЕР, 5 січня 2017 року під заго
ловком «Казка» відчинила двері». Після відкриття цієї «казки» садок не могли запустити в
роботу ще рік).
Протягом звітного періоду, голова фракції, депутат О.М. ДЕЛІКАТНИЙ, заступник
голови фракції, депутат В.І. БОГОСЛАВЕЦЬ та члени фракції - депутати П.І.БАШТОВИЙ і Л.П.ЧИЖИК, брали активну участь в роботі створених тимчасових контро
льних комісій і робочих груп райради, компетентно та безкомпромісно відстоювали ін
тереси громади, а саме:
в робочих групах:
- «...з питань проведення та завершення робіт з облаштування Червоноволодимирівського НВК», за участі голови фракції, депутата О.М.ДЕЛІКАТНОГО;
- «...по обстеженню земель району щодо дотримання земельного законодавства», за уча
сті голови фракції, депутата О.М.ДЕЛІКАТНОГО;
- «...по вивченню фактів, викладених в колективному зверненні громадян, мешканців м.
Нова Одеса, щодо діяльності підприємства ТОВ «САН ФЛАУЕР» по переробці насіння со
няшнику, розташованого за адресою м.Нова Одеса, вул.Сеславінського, 30», за участі депу
тата В.В.ЄВГЕНОВА;
- «...по зверненню громадянина С.М.СИЗОНЕНКО по вивченню фактів незаконного ут
римання свиней», за участі заступника голови районної ради, депутата В.В.ЄВГЕНОВА,
в тимчасовій контрольній комісії:
- «...з контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств та ви
користання коштів районного бюджету», за участі заступника голови районної ради, депу
тата В.В.ЄВГЕНОВА та голови фракції, депутата О.М.ДЕЛІКАТНОГО,
а також в роботі перехідних робочих групах створених розпорядженнями раніше, які
юридично були правомочні і в звітному періоді:
- «...по вивченню питання сплати податків за землю ПАТ «Миколаївоблєнерго» та ПАТ
«Миколаївгаз», за участі заступника голови фракції, депутата В.І.БОГОСЛАВЦЯ;
- «...по вивченню питання дотримання проекту при виконанні робіт поліпшення судно
плавних умов водних шляхів річки П.Буг на території Новоодеського району ВАТ СП
«НІБУЛОН»», за участі депутата П.І.БАШТОВОГО;
- «...з контролю за виконанням районного та місцевих бюджетів», за участі заступника
голови фракції, депутата В.І.БОГОСЛАВЦЯ;
- «...по перевірці використання земель громадянином М.Л. ТУРТОЮ в межах території
Новоодеської міської ради», за участі голови фракції, депутата О.М.ДЕЛІКАТНОГО;
- «...по вжиттю заходів з боротьби з карантинними бур'янами на території району», за
участі голови фракції, депутата О.М.ДЕЛІКАТНОГО;
- «...по вивченню питання екологічного стану та використання земель в адміністративних
межах території Новосафронівської сільської ради, стану виконання сільського бюджету»,
за участі голови фракції, депутата О.М.ДЕЛІКАТНОГО;
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- «...по вивченню фактів розорення пасовищ в межах Новоодеського району», за участі
голови фракції, депутата О.М.ДЕЛІКАТНОГО;
- «...по перевірці ходу виконання редакцією районної газети «Промінь» положень Прог
рами підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в зв'язку з продовженням терміну її
дії на 2016 рік, а також виконання запланованих заходів по усуненню виказаних депутатами
недоліків», за участі голови фракції, депутата О.М.ДЕЛІКАТНОГО та депутата фракції
Л.П.ЧИЖИКА.;
- «...по вивченню питання дотримання природоохоронного та екологічного законодав
ства на території Новоодеської центральної районної лікарні», за участі заступника голови
фракції, депутата В.І.БОГОСЛАВЦЯ;
- « . . . п о перевірці виконання міською радою рішення районної ради № 7 від 2013 року
«Про звіт тимчасової контрольної комісії районної ради по вжиттю заходів щодо покращен
ня екологічної ситуації в м.Нова Одеса та с.Себине, яка склалася в результаті багаторіч
них викидів відходів виробництва ТОВ «Молочна компанія «Дружба», рекомендацій ро
бочих груп щодо водо забезпечення та перевірки законності будівництва за адресою: м. Но
ва Одеса, вул.Аеродромна, 1, а також рекомендацій розширеного засідання президії Новоодеської районної ради від 03.07.2014 року», за участі заступника голови фракції, депутата
В.І.БОГОСЛАВЦЯ та голови фракції, депутата О.М.ДЕЛІКАТНОГО.
Для прикладу зупинюсь на роботі зазначеної, останньої, комісії більш детально, бо
питання, які підіймаються нею дуже цікавлять нашу міську громаду.
Перш за все необхідно відмітити, що за бездіяльності екс-голови районної ради М.М.ЗАБОЛОТНОГО, роботу зазначеної комісії було майже призупинено.
Разом з тим, аналізуючи результати роботи депутатів В.І.БОГОСЛАВЦЯ, Ю.В.ІПАТЕНКА, С.В.НАЗАРЕНКА та інших в зазначеній вище робочій групі, хочу довести до виборців
районної, а особливо міської громади, про порушення законів, а також неподобства які коя
ться з відома керівництва міської ради в комунальних підприємствах міської ради, про не
подобства які «кришуються», в тому числі особисто міським головою О.П.ПОЛЯКОВИМ, а
саме:
- Новоодеські очисні споруди не працювали взимку, практично не працюють і зараз. Поля
фільтрації на очисних спорудах поросли бур'янами. Всі нечистоти скидаються практично
без очистки в канал, а звідти в річку П.Буг. Це - факт і це - злочин.
- ТОВ «Молочна компанія «Дружба» не було введено в експлуатацію станцію поперед
ньої очистки та поновлено скид орендатором ТОВ «ТЕРРА ФУД» стічних водних відходів,
що утворилися в процесі господарсько-побутової виробничої діяльності в біостав (плавні).
Це - факт і це - злочин.
- Згідно статті 144 Конституції України «Органи місцевого самоврядування в межах пов
новажень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на
відповідній території». Рішенням ХХІ-і сесії Новоодеської районної ради від 27.06.2013
року № 7 п.5.1 Новоодеській міській раді було рекомендовано «... здійснювати постійний
контроль за додержанням ТОВ «Молочна компанія «Дружба» вимог у сфері поводження з
виробничими відходами та дотримання вимог Закону України «Про охорону навколиш
нього природного середовища». Натомість міська рада як нічого не дотримується сама так
ніщо і ні кого не контролює, взагалі. Це - факт і це - злочин.
- відповідно до статті 30 п.5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до
відання виконавчих органів міських рад належить «... вирішення питань водопостачаньня,
відведення та очищення стічних вод, здійснення контролю за якістю питної води». Відпо
відно до постанови Кабінету Міністрів України № 891 від 06.11.1995 «Про порядок пере
дачі у комунальну власність державного житлового фонду, що перебуває у повному гос
подарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій»
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разом з житловим фондом повинно передаватися зовнішні мережі електро-, тепло-, газо-,
водо-постачання та водовідведення, а також будівлі, призначені для обслуговування цього
фонду (бойлерні, котельні, каналізаційні, та водопровідні споруди, тощо).
Не зважаючи на наявність зазначених нормативно-правових актів, створеному ще у 2005
році ОСББ «Звязківець» не вдається прийняти на баланс двоповерховий будинок за адре
сою вул.Свободи, 60, за причин бездіяльності керівництва міської ради - мера О.П.ПОЛЯКОВА та С.Л.ЗЛОЇ (на той час заступник голови райдержадміністрації), які свого часу
не виконали рекомендації голови Миколаївської обласної державної адміністрації (на той
час М.П.КРУГЛОВ).
На сьогодні дякуючи О.П.ПОЛЯКОВУ та С.Л.ЗЛОІ ПАТ «Укртелеком» мешканцям заз
наченого будинку відключено водопостачання, а «розумному» меру хватило совісті напра
вити їм листа наступного змісту «...пропонуємо провести загальні збори власників квартир
з питання згоди прийняття будинку на баланс ОСББ в тому стані, в якому він знаходить
ся». Зухвало? Так і хочеться сказати «який у мас мер О.П.ПОЛЯКОВ розумний, аж стра
шно». Ц е - ф а к т .
- відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до пов
новажень виконавчих органів міських рад належить«...зупинення у випадках, передбачених
законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів
окремих об'єктів,...».
Не зважаючи на зазначене, з відома мера О.П.ПОЛЯКОВА (він же голова виконкому) не
законне будівництво в місті Нова Одеса не тільки не присікається, а навпаки - заохочується,
особливо своїм підлеглим, Як приклад - незаконне будівництво громадянином Д.О.САВЧЕНКО (недолугий синок директора КП «Новоодеський міський водоканал» О.Ю. САВЧЕНКО) гаражу, вигрібної ями воріт та огорожі за адресою вул.Аеродромна, 1.
Цікавими є ті обставини, що дозвіл на незаконне будівництво було офіційно надане КП
«Правопорядок», а міським головою О.П.ПОЛЯКОВИМ до цих пір ніяких дій по припинен
ню і усуненню незаконного будівництва не вжито, рекомендації районної ради як і вимоги
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної
діяльності», «Про планування і забудову територій» та інші проігноровано, а Д.О.САВЧЕНКО тим часом із «під тишка», за безпосередньої участі свого «татуся» О.Ю. САВЧЕНКО
продовжують добудовувати гараж будівельними матеріалами сумнівного походження. Це факт.
Закінчуючи лише вибірковий опис заслуг мера О.П.ПОЛЯКОВА та його «підлег
лих» хочу також довести до громади міста та відповідних державних установ району
(поліція та прокуратура) про наступне.
З відома мера О.П.ПОЛЯКОВА (бо йому про це неодноразово наголошувалося) началь
ник Новоодеського рятувального посту (рятувальна станція) А.Л.КОРОЛБОВ займається
незаконним рибним промислом, а точніше - браконьєрством, що підпадає під статтю 249
Кримінального Кодексу України «Незаконне занятие рибним, звіриним та іншим водним,
добувним промислом». Я не відкрию таємниці для мешканців міста, що його дружину час
тенько можна бачити на міському ринку де вона приторговує рибкою. Це - факт.
До недавнього, незаконний промисел А.Л.КОРОЛЕВА, не відомо за які «заслуги», «кришувався» заступником голови Миколаївської обласної рибінспекції В.З.ЮХНЕНКО поки
його не було звільнено з посади (мабуть не тих «кришував»).
Чому А.Л.КОРОЛЕВА «підкришовує» мер О.П.ПОЛЯКОВ точно не відомо, але можливо
і скоріше всього за організацію колективних апаратних «М-Ж» банних купелей в сауні на
рятувальній станції. А яка ж то «М-Ж» купель без 100 грамів та юшки, яку забезпечує
А.Л.КОРОЛЕВ.
З відома мера О.П.ПОЛЯКОВА, в пункті очистки та розливу питної води (бювет на ав
тостанції), який знаходиться в підпорядкуванні КП «Новоодеський міський водоканал»,
продавцем Світланою ВІЗІЙ (звісно не без відома все того ж директора КП О.Ю. САВЧЕН-
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КО) крадуться гроші з реалізації якщо не кожної другої, то кожної третьої літри відфільтро
ваної питної води, як мінімум.
Не зрозуміло яким чином С.В.ВІЗІЙ відчитується в бухгалтерію якщо водяний лічильник
свідчить про одне, а касовий апарат свідчить про інше, оскільки фіскальні чеки «вибивають
ся» С.В.ВІЗІЙ і надаються покупцям води не через раз, не через два, і навіть не через три
покупця? І це не вигадки, бо С.В.ВІЗІЙ на цьому вже «горіла» на початку цього року. Це факт.
А оскільки в таких випадках той хто «залітає і горить» завжди каже «...відмазуйте», бо я
сама сидіти не буду», - «відмазали». Відбулася штрафом в 1 (одну) гривну (???).
Не відомо, на яких підставах в КП «Правопорядок» з мешканців міста за отримання дові
док беруться гроші. Якщо беруться гроші, то чому не має касового апарату і не «вибивають
ся» фіскальні чеки. На крайній випадок чому не використовуються приходні касові ордери?
Це - факт.
Я думаю правоохоронним органам не завадило б прийти, взяти журнал реєстрації вида
них справок (номери та дати видачі справок там є), потім кількість виданих справок помно
жити на ціну за справку і звірити скільки грошей в той чи інший день, або за якийсь період
було оприходовано в бухгалтерії.
Звичайно, це якби в районі була поліція (міліція) чи прокуратура. Бо як кажуть в нашій
громаді - на Новоодещині міліція (поліція) «припинила своє існування» з виходом на пен
сію П.А.ДОВГАНЯ, а прокуратура з виходом на пенсію М.П.ТРЕТЯКА. Оскільки всі послідуючі керівники цих структур були не зацікавленими «залетньїми временщиками», яких
цікавило і продовжує цікавити лише особисте збагачення.
Цікавими з точки зору мера О.П.ПОЛЯКОВА є і встановлений ним порядок прийняття
від мешканців громади КП «Правопорядок» грошей за вивіз сміття. Всі бачили які видають
платникам за оплату вивоза сміття «нікчемні папірці» замість «вибитого» фіскального чеку
касового апарату, або квитанції приходного касового ордеру. До речі, про це порушення не
одноразово наголошувалося Олександру Петровичу, особисто. Це - факт.
До речі, шановні виборці, ви звертали увагу як у нас в місті вивозиться сміття? Тож зве
рніть увагу, бо це дуже цікаво. Бо як правило, машина-сміттєвоз з обладнаним механічним
пристроєм для механічної вигрузки сміттєвих контейнерів забирає по Новій Одесі сміття не
із контейнерів. Сміття із сміттєвих контейнерів забирає трактор з причепом і робочими, які
попередньо вивертають із них сміття на землю, а потім все це в ручну, лопатами закида
ється в причеп. «Раціонально», а головне «розумно» і «по-європейські», чи не так?
Підбиваючи попередній підсумок роботи лише однієї робочої групи, хочу коротенько
наголосити.
По-перше, коли в місті знову починає смердіти із плавнів, міська громада повинна зна
ти, що це смердять не старі викиди ТОВ «Молочна компанія «Дружба» і поновлені викиди
відходів виробництва ТОВ «ТЕРРА ФУД», це «смердить бездіяльність» недолугого ке
рівництва Новоодеської міської ради на чолі з Олександром Петровичем ПОЛЯКОВИМ.
Тож «підтримаємо» Олександра Петровича наступного разу і він зі своїми підлеглими
остаточно перетворе наше місто на «Новий Шанхай».
По-друге, «гріш ціна» передвиборчому лозунгу мера міста О.П.ПОЛЯКОВА (дослівно)
«...моя совість чиста, я сам не краду бюджетних грошей, і не даю це робити своїм під
леглим».
Напрошується питання, а не бюджетні гроші - такі як за продаж води, чи за видані справки, або за вивіз сміття - красти можна?
І хіба 80% та 100% надбавки «за високі досягнення в праці» (дуже хотілося б знати які) та
премії (хотілося б також знати за що), відповідно, в протиріч рекомендованих Постановою
Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 року не більше 50% - це не бюджетні
кошти?
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І по-третє, дуже цинічно виглядають практично всі підписані мером міста О.П.ПОЛЯКОВИМ відповіді на запити, стосовно своїх провалів в керівництві, які завжди починають
ся лицемірним «...відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов 'язані діяти лише на підставі, в мжах повноважень тау спосіб, що передбачено Конституцією та законами України».
Виходи, що зазначені вище злочини та неподобства, неналежне виконання своїх поса
дових обов'язків, «кришування» порушників та «жуликів» меру О.П.ПОЛЯКОВУ дозволяє
робити Конституція та закони України?
Можливо, Олександр Петрович гарна людина, можливо.
Можливо Олександр Петрович гарний виконавець, можливо.
Але як керівник, на жаль, Олександр Петрович - м'яко кажучі майже «0», бо складається
враження, що в нашому місті не О.П.ПОЛЯКОВ керує апаратом міської ради і комунальни
ми підприємствами, а С.Л.ЗЛА, О.П.ПУСТОВОЙТЕНКО, Г.П.ЧУБУК та керівники комуна
льних підприємств міської ради керують (маємо надію що поки що) мером О.П.ПОЛЯКОВИМ.
Тож часу на виправлення зазначених злочинів, неподобств та кадрових помилок у Олек
сандра Петровича зовсім мало, але ще є.
З метою забезпечення виконання наказів виборців в вирішенні проблемних питань
територіальних громад, як і в попередні роки, депутати від фракції «Опозиційний
блок» тісно співпрацюють на своїх округах з сільськими головами, депутатами сільсь
ких рад.
В звітному періоді депутати від фракції «Опозиційний блок» К.В.БАНДУРКА, П.І.БАШ
ТОВИЙ, В.І.БОГОСЛАВЕЦЬ та Л.П.ЧИЖИК на своїх виборчих округах постійно брали
активну участь у сходках сіл, в урочистих заходах з нагоди державних свят, та допомагали
односельцям під час проведення робіт із благоустрою своїх населених пунктів.
Так, за участі депутата фракції К.В.БАНДУРКИ завжди піднімаються і по трохи вирішу
ються питання освітлення вулиць с. Баловне.
Членом виконкому сільради, депутатом фракції П.І.БАШТОВИМ, постійно приймається
участь в виконанні робіт по монтажу та відновленню ліній вуличного освітлення сіл Гур'ївка та Піски, надається допомога в ремонті та профілактиці електричного обладнання насе
ленню сільської громади, а також Гур'євській ЗОШ І-ІП ступенів, дитячим садкам, Гур'єв
ській ЛАСМ та Пісковському ФаПу.
В звітному періоді освітлено близько 12-ти кілометрів сільських вулиць та провулків.
Заступник голови фракції, депутат В.І.БОГОСЛАВЕЦЬ, як член виконкому Гур'євської
сільради, в звітному періоді приймав участь в ремонті вуличного покриття, озелененні, ви
возі сміття та очистці доріг від снігу в зимовий період.
Як і в попередній звітний період В.І.БОГОСЛАВЦЕМ малозабезпеченим членам грома
ди, пенсіонерам та інвалідам сіл Гур'ївка, Піски та Костянтинівка надано допомогу груби
ми кормами для КРС, а також фуражним зерном для утримання домашніх тварин і птиці в
підсобних приватних господарствах.
Володимир Іванович як член виконкому активно допомагав сільраді в проведенні держав
них свят та урочистостей 1-го та 9-го Травня, 14-го Листопада Покров Святої Богородиці
(свято Дня села), постійно і безкоштовно надавав консультативну допомогу в роз'ясненні
чинного законодавства щодо оформлення права власності на нерухоме майно.
Завдяки не байдужості до проблем громади, депутатом фракції Л.П.ЧИЖИКОМ, за його
безпосередньої участі, проведено ремонтні роботи системи громадського водо забезпечення
громади с.Новошмидтівка.
Постійно, власним транспортним засобом Л.П.ЧИЖИКОМ здійснюється доставка доку
ментів в різні інстанції райцентру та області, в зв'язку з відсутністю будь-якого громадсько
го транспортного сполучення з селом.
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Посильну допомогу в вирішення нагальних проблем територіальних громад, в звіт
ному періоді, надавали депутати фракції «Опозиційний блок» і власними коштами.
Депутатом К.В.БАНДУРКОЮ як і в попередньому звітному періоді надавалася фінансо
ва допомога в придбанні продуктів та предметів першої необхідності воїнам АТО, в прове
денні в селі Баловне всіх державних свят та урочистостей, в тому числі і присвячених Дню
села. Поздоровлено та вручено на день Святого Миколая подарунки учням 3-го класу Баловненської З О Ш І - Ш ступенів.
Надано допомогу багатодітній сім'ї в підключення до помешкання природного газу.
В.І.БОГОСЛАВЦЕМ в звітному періоді надано фінансову підтримку та допомогу Гур'ївському та Пісковському дитячим садкам, Гур'ївській ЗОШ І-Ш ступенів в закупівлі спорти
вного інвентарю для учнів.
Як і в попередні роки В.І.БОГОСЛАВЕЦЬ в звітному періоді фінансово підтримав прове
дення новорічних свят в школі та в дитячих садках Гур'ївської громади.
Депутат фракції Л.П.ЧИЖИК за власні кошти постійно проводив обкоси доріг на тери
торії Новошмидтівської сільської ради та забезпечував вивіз сміття із ДНЗ, допоміг сільсь
кій громаді в проведенні ремонту пам'ятника загиблим воїнам.
В зв'язку з відсутністю транспортного сполучення між селами, Л.П.ЧИЖИКОМ забезпе
чувався постійний підвіз власним транспортом сільських депутатів із с. Степове до с. Новошмидтівка для участі у проведення пленарних засідань сесій та загальних зборів громадян,
в яких приймав активну участь особисто.
Одним із основних напрямків діяльності Територіальної організації «Опозиційний блок» і
її депутатської фракції в райраді є турбота про молоде покоління. Зокрема, пропаганда здо
рового способу життя, оскільки тільки здорова морально і фізично молодь спроможна реа
лізувати свої можливості, досягти життєвого успіху.
На виконання доручень виборців з районного бюджету, згідно Закону України «Про ста
тус депутатів місцевих рад» та Закону України «Про місцеве самоврядування» депутатами
від фракції «Опозиційний блок» було виділено та використано 120000 гривен, в тому числі:
- Новоодеська районна станція юних техників - 34,86 тис. грн.
(К.В.БАНДУРКА, Ш.БАШТОВИЙ, В.І.БОГОСЛАВЕЦЬ, О.М.ДЕЛІКАТНИЙ);
- Новоодеська районна дитячо-юнацька спортивна школа - 24,5 тис. грн.
(К.В .БАНДУРКА, В.В.ЄВГЕНОВ, Л.П.ЧИЖИК);
- Суворовський НВК - 5,0 тис. грн.
(В.В. ЄВГЕНОВ);
- Придбання холодильників для Гур'євського та Пісковського ДНЗ - 19,8 тис. грн.
(П.І.БАШТОВИЙ, В .1 .БОГОСЛАВЕЦЬ);
- Придбання автобусної зупинки с.Баловне - 10,0 тис. грн.
(К.В.БАНДУРКА);
- Придбання віконних блоків для Новошмидтівської бібліотеки - 10,0 тис. грн.
(Л.П.ЧИЖИК);
- Придбання масажера «Центру надання соціальних послуг населенню - 4,84 тис. грн.
(В.В.ЄВГЕНОВ);
- Придбання футбольної форми для команди «Лія» - 10,0 тис. грн.
(О.М.ДЕЛІКАТНИЙ).
Ключовим аспектом діяльності депутатів фракції «Опозиційний блок» в звітному періоді
була наявність вільного діалогу між членами фракції відносно прийняття всіх рішень. Саме
тому регулярно проводилися засідання депутатської фракції, на яких депутати дискутували
не лише відносно питань, які виносилися на розгляд пленарних засідань ради, а і відносно
позиції політичної Партіі «Опозиційний блок» щодо подій у державі та з приводу інших
суспільно-важливих питань.
Значна увага депутатів фракції «Опозиційний блок» на своїх виборчих округах приділя-
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лася роботі зі зверненнями громадян.
Затверджено графік проведення депутатами особистих прийомів громадян.
Майже всі звернення, які надійшли у звітний період депутатами фракції «Опозиційний
блок» вирішені по суті.
Заяви розглядалися згідно з чинним законодавством, заявникам надавалися консультації,
роз'яснення, відповіді.

Олександр ДЕЛІКАТНИЙ
Голова фракції політичної партії «Опозиційний блок»
у Новоодеській районній раді

