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Дорогий
друже!

Минув рік відтоді, як виборці Черкас
доручили мені очолювати наше
мальовниче місто. Скажу відверто — це
був найважчий рік у моєму житті.

П

оперше, міське господар
ство надзвичайно різноп
ланове, і мусиш одночасно зай
матися десятками проблем.
Думати над стратегічним май
бутнім міста і шукати кошти на
аварійний ремонт колектора; роз
робляти концепцію нових зупинок
транспорту і судитися за повер
нення басейну до міської влас
ності; відновлювати дитячі пар
ки і воювати з Тендерною палатою
за закупівлю медикаментів для
лікарень без "відкатів".

П

одруге, нічого не можна
відкласти на завтра. В
побуті чи на виробництві, якщо
постає складна проблема, завжди
можна взяти таймаут, добре по
думати, зважити всі "за" і "про
ти", лише потім прийняти рішен
ня. На посаді міського голови
таке неможливо. Не можна на
деньдругий зупинити каналіза
цію чи припинити навчання в
школах. Мусиш ухвалювати
рішення миттєво. Чимось це мені
нагадує дитинство — ми полюб
ляли гру в шахи з обмеженим ча
сом. Ось тепер такий собі "бліц",
тільки не на п'ять хвилин, а на
п'ять років.

П

отретє, відчуття вели
чезної відповідальності.
За винятком студентських під
робітків, мені ніколи не доводило
ся бути найманим працівником. Я
завжди був господарем тієї спра
ви, якою займався. Відповідно,
звик до свободи вибору. Відчуття
того, що свободу втрачено і в тебе
віднині є господар, та ще й не
один, а майже триста тисяч гос
подарів, — це велике психологічне
навантаження.
Йдучи на вибори, я знав, що в
місті багато негараздів. Але те, з
чим стикнувся, не могло привиді
тися навіть у страшному сні.
Кілька прикладів. Парк "Ювілей
ний" виявився давно приватним…
Комунальні служби вже кілька
років вивозять сміття на звали
ще, на яке не мають ніяких прав…
Тепло до частини черкаських
осель подається по мережах, у
яких нема власників і за стан
яких ніхто не відповідає…

О

крема тема — міська рада.
Розпочинати роботу мені
довелося з "чужим" виконкомом і
"чужими" замами. Вдумайтесь,
лише через шість(!) місяців депу
тати затвердили кількох реко

мендованих мною заступників.
На жаль, частина депутатів
міськради в роботі керуються не
потребами міста, а корпоратив
ними інтересами чи вказівками
київських партійних босів.

симально інформативним.
Для обговорення звіту і завдань
на майбутнє протягом січнялю
того я проведу зустрічі у кожно
му мікрорайоні. Запрошую всіх до
лучитися до цього обговорення.
роте рік минув і настав Буду вдячний за ваші зауваження
час підбити перші підсум та пропозиції.
ки. Дещо вдалося зробити, дещо
З повагою,
лише розпочали. На наступних
Ваш
сторінках розміщено короткий
звіт про роботу головних галузей
Сергій
міста. Ми намагалися зробити
ОДАРИЧ
його мінімально формальним і мак
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У Черкасах ростуть офіційна зарплата
і надходження до міського бюджету
Значною мірою це
відбувається завдяки тому, що
міська влада розпочала
кампанію проти зарплати
"у конвертах" у серпні цього
року. Перший результат не
забарився, бо вже за місяць
почала зростати офіційна
заробітна плата на
підприємствах, що потрапили
під приціл міської влади.
Разом із тим зростає і середня
заробітна плата по місту
Черкаси. Також збільшилися
надходження від продажу та
оренди землі і майна, оскільки
їхню вартість було приведено
у відповідність, і ці ресурси
почали приносити більше
надходжень до бюджету.

З чого
починали
П

оширеною була виплата зарп
лат “у конвертах”. Заради
зменшення податків значна частина
підприємців декларувала мінімальну
заробітну плату. Наприклад, якщо се
редня зарплата в місті становить май
же 1 255 грн., то на 300 підприємствах
вона була нижче середньої. 55
підприємств показували середню заро
бітну плату, нижчу прожиткового
мінімуму, а 25 — навіть меншу
мінімальної заробітної плати. У ре
зультаті їхні відрахування до місько
го бюджету були мінімальними. А ос
кільки податок на доходи фізичних осіб
є основним у структурі міського бюд
жету, місто мало обмежені можливості
для розвитку.
юди, які отримували зарплату
у конвертах, були обділені на
соціальну допомогу. Тобто вони поз
бавлялись лікарняних, відпускних,
декретних у повному обсязі відповідно
до їхнього заробітку. Відрахування на
майбутню пенсію працівника були
мінімальними.
іський бюджет недоотримував
кошти від продажу та оренди
землі, комунального майна. Кому
нальне майно здавалося в оренду за
безцінь і приносило малий дохід місько
му бюджету. Земля також продавалася
або здавалася в оренду задешево.
ромада міста не брала участі у
визначенні пріоритетних на
прямків фінансування з міського бюд
жету. Міська влада не мала пріоритет
них цілей у бюджетному фінансу
ванні. Тому бюджетні кошти, як пра
вило, розпорошувалися на всі галузі з
мінімальним ефектом.
ошти міського бюджету зде
більшого "проїдалися". Тобто
значна частина бюджетних коштів
спрямовувалася на виплату зарплати,
харчування, медикаменти. А на роз
виток міста коштів бракувало.

Л
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Доходи міського бюджету вперше зросли на 42%
завдяки таким заходам
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частковому виведенню
зарплати "із тіні" —
підприємства почали
декларува
ти вищу
зарплату і
більшу
кількість
праців
ників;
зростанню середньо
місячної заробітної плати
на 15% — торік вона
становила
1 052 грн., а цього
року дорівнює
1 255 грн.;

2

збільшенню орендної став
ки на землю удвічі, тобто
зросла ефективність ви
користання землі. Зав
дяки цьому се
редньомісячні
надходження
від оренди
землі зросли у
1,5 разу;

5

3

підвищенню податку
з доходів фізичних
осіб із 13 до 15%,
що передбачено по
датковим за
конодавством.

З

Д

оходи міського бюд
жету вперше зрос
ли на 42%. Тобто якщо
торік до загального фонду
міського бюджету наді
йшло 182 млн. грн., то
цього року — 260 млн.
грн. Ріст дохідної частини
бюджету відбувся завдяки
таким заходам:
1 . частковому виведен
ню зарплати "із тіні" —
підприємства почали дек
ларувати вищу зарплату і
більшу кількість праців
ників;
2. збільшенню оренд
ної ставки на землю удвічі,
тобто зросла ефективність
використання землі. Зав
дяки цьому середньомі
сячні надходження від

оренди землі зросли у 1,5
разу;
3. збільшенню орендної
ставки на комунальне май
но, завдяки чому надход
ження від оренди зросли
вдвічі, і за цей рік очікуєть
ся отримати до бюджету
близько 6 млн. грн.;
4. зростанню середньо
місячної заробітної плати
на 15% — торік вона ста
новила 1 052 грн., а цього
року дорівнює 1 255 грн.;
5. підвищенню податку
з доходів фізичних осіб із
13 до 15%, що передбаче
но податковим законодав
ством.
нижується відсоток
"проїдання" бюд
жетних коштів. Тобто
зменшується питома вага
витрат на зарплату в струк
турі бюджетних видатків. А
більше коштів виділяється
на поточні та капітальні ре
монти об'єктів охорони
здоров'я, освіти, житлово
го фонду, будівництво та
ремонт доріг.

З

В

ільні кошти місь
кого бюджету при
носять додатковий дохід.
Так, цього року додатково
заробили 510 тис. грн. від
розміщення тимчасово
вільних залишків коштів
міського бюджету на банк
івських депозитах.

В

перше міський бюд
жет не потребує ко
роткострокових позик.

Будемо
робити
П

Що зроблено
авдяки боротьбі
міської влади із зар
платами "в конвертах"
зросла середня заробітна
плата у Черкасах. Так, у
вересні середня заробітна
плата загалом по місту ви
росла на 18% порівняно з
початком року. А по тих
майже 300 підприємствах
із групи ризику, з якими
представники міської вла
ди провели відповідну ро
боту, зарплата виросла на
23% у вересні проти січня
червня 2007 року. Другий
етап роботи з підприєм
ствами, які очевидно при
ховують реальний розмір
зарплати, проводиться у
грудні цього року.

збільшенню орендної
ставки на комунальне
майно, завдяки чому
надходження від орен
ди зросли вдвічі, і за
цей рік
очікується
отримати до
бюджету
близько
6 млн. грн.;

Відтепер міський бюджет
обходиться власними си
лами і не бере короткост
рокові позики в Держказ
начействі на своєчасну
виплату зарплат та прове
дення інших першочерго
вих виплат. Раніше таке
практикувалося дуже ча
сто.

Б

юджет міста на
2008 рік формува
тиметься за новими підхо
дами. Сконцентруватися
одночасно на вирішенні
всіх проблем і завдань не
можливо через обмежену
кількість фінансових ре
сурсів. Тому було прийня
то рішення визначати
кілька пріоритетів на
кожний рік, які потребу
ють
першочергового
фінансування. Це практи
ка європейських міст, яка
себе давно виправдала і
дала позитивний резуль
тат. Виконавчий комітет
прийняв Декларацію пріо
ритетних цілей та завдань
бюджету міста на 2008 рік.
Серед них міська влада виз
начає такі: Черкаси мають
бути чистим містом, містом
парком, зручним для пере
сування; втілювати заходи
з енергозбереження; роз
ширювати мережу еколо
гічного транспорту, особли
во в центральній частині
міста. Для досягнення кож
ної з цих цілей розроблено
конкретні шляхи.

родовжувати
меться робота з
виведення зарплат "із
тіні". Міська влада пра
цюватиме з підприєм
ствами, які декларують
низький рівень заробіт
ної плати і позбавляють
своїх працівників заслу
женого соціального захи
сту. До того ж несправед
ливо, коли одні праців
ники отримують офіцій
ну зарплату, сплачують
податки, які зрештою
спрямовуються на розви
ток міста, а інші, навпа
ки — живуть у місті, але
нічого не вкладають у
його розвиток, бо отри
мують зарплату "в кон
вертах" і не сплачують
податки.
ромада міста бра
тиме участь у пла
нуванні бюджету. Про
ект міського бюджету
виноситиметься на роз
гляд громади, і саме вона
вирішуватиме, на що в
першу чергу необхідно
спрямувати бюджетні
кошти.
рацюватимемо
над збільшенням
бюджету розвитку. Зав
дяки проведенню відкри
тих земельних аукціонів
та ефективному викори
станню комунального
майна у місто прийдуть
інвестиції, які поповню
ватимуть бюджет роз
витку. З нього кошти
спрямовуватимуться на
розвиток міста, зокрема,
ремонт доріг, будівницт
во нових вулиць, ремонт
соціальних закладів та
інші важливі для міста
проекти.

Г

П
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В житлово,комунальній галузі
міста розпочалися реформи
У Черкасах
є 1 204
багатоповерхові
будинки, які
обслуговують
7 РЕУ. Також у
місті є 150
житлово
будівельних
кооперативів,
48 ОСББ та
близько 200
відомчих
гуртожитків.

З чого
починали
З

астарілий житловий
фонд. Переважна біль
шість міських багатоповерхі
вок збудована в середині 70х
років. Щоб утримувати їх у на
лежному стані, необхідно про
водити поточні ремонти по
крівель, під'їздів, стиків хоча
б раз на 5 років. Проте останні
15 років такі роботи взагалі не
проводилися. Працівники РЕУ
пригадують, що кілька років
тому за рік вони ремонтували
по одномудва під'їзди. Про
ремонт дахів та стиків не було
й мови. У місті регулярно сто
яло від 600 до 800 ліфтів у
день.

Н

есправедливе нараху
вання квартплати при
зводило до того, що черкасці не
знали, за що вони сплачують і
скільки коштів йде на вивезен
ня сміття, роботу ліфтів, по
точний ремонт тощо. Кошти,
які жителі Черкас сплачували
за утримання будинків, спря
мовувалася у загальний котел,
а потім розподілялася за по
требою. Тобто дев'ять бу
динків фінансували ремонт
десятого. Такий підхід був
соціально несправедливим.

Що зроблено

З

апроваджено систему
звітів РЕУ перед громадя
нами. Ми поставили собі за мету
відновити довіру жителів міста до
РЕУ. Запровадивши систему що
місячних звітів , ми тим самим
робимо відкритим та прозорим
нарахування і використання
коштів квартплати. Звіт дає
можливість мешканцям будинків
розібратися, наскільки ефектив
но господарює РЕУ і пред'явити
йому претензії.

В

ведено побудинкові тари
фи. Побудинкові тарифи
почали діяти з 1 листопада. Ос
новою для них послужили щомі
сячні звіти РЕУ. Іншими слова
ми, кошти, сплачені черкасцями
у вигляді квартплати, віднині
спрямовуються на потреби саме
їхнього будинку, а не того, який
розташований за кілька квар
талів. Тариф на квартплату зале
жатиме від того, чи здійснюється
підкачка води у будинку, чи зроб
лений ремонт у під'їздах, якою є
площа прибудинкової території
та інше. Крім того, кількість по
слуг, передбачених у тарифі на
квартплату, збільшилася. Тепер
їх буде не 10, як раніше, а 14. Пред
ставники РЕУ провели з півти
сячі зустрічей у майже 1200 бага
топоверхових будинках. Такі
зустрічі є по суті новим підходом
до обговорення тарифів. Адже
раніше влада обмежувалася ба
нальним обговоренням підви
щення квартплати у пресі чи в
залі кінотеатру перед малочисель
ною публікою. Здебільшого чер
касці дізнавалися про зміну та
рифу лише тоді, коли отримува
ли платіжки. Цього разу міська
влада вирішила змінити підходи,
проводячи протягом майже двох
місяців роз'яснювальну роботу у
дворах. Такий підхід запровадив
відкритість нинішньої влади у

формуванні тарифної політики,
яка і без того досить важка для
сприйняття людьми. Окрім цьо
го, позитивом зустрічей є те, що
начальники РЕУ особисто дізна
ються про проблеми будинку. Це
дає можливість їм більш опера
тивно реагувати на звернення
жителів, не чекаючи, допоки за
явки на ремонти подадуть майст
ри та слюсарі. Так, зокрема, після
зустрічі були встановлені вхідні
двері на вул. Б. Вишневецького,
60, Благовісній, 156, розпочатий
ремонт під'їзду по вул. Луна
чарського, 11, Різдвяній, 69, Вер
бовецького, 79, відновлено дворо
ве освітлення у будинках по бул.
Шевченка, 409, 411, вул.Бла
говісній, 469, Тараскова, 10,
відремонтовано частину покрівлі
на будинках по вул. Енгельса, 73,
бул. Шевченка, 470 та інше.

Н

адається допомога ОСББ.
Міська влада допомагає
об'єднанням співвласників бага
токвартирних будинків (ОСББ) та
житловобудівельним кооперати
вам (ЖБК). Лише за цей рік п'ять
ОСББ та ЖБК отримали прибу
динкову територію у власність, а
разом із цим і можливість розпо

ряджатися нею на власний роз
суд. Зокрема, з початку цього
року була відведена земля ОСББ
"Чехова,82" та "Хрещатик, 207",
а також ЖБК61, 64, 2. На стадії
оформлення знаходяться доку
менти по ОСББ "Дніпро10",
"Промінь", "Хрещатик, 200", та
ЖБК— 52, 4, 90, 89, 20, 11, 101,
32. Вони можуть не боятися, що
на їхній прибудинковій території
поставлять генделик, кіоск, по
будують магазин чи багатоповер
ховий будинок. Крім того, міська
влада допомогла ОСББ "Дніпро",
що на вул. Благовісній, 210, за
пустити ліфт, чого не було з мо
менту здачі будинку в експлуата
цію.

П

роведено скорочення
штату в черкаських РЕУ.
Аналіз показав, що на цих ко
мунальних підприємствах є
посади, які дублювали одна
одну. Тому було звільнено чи
переведено на інші посади по
46 спеціалістів у кожному.
Здебільшого це заступники на
чальників з питань охорони
праці, секретарі та начальни
ки дільниць з ремонтних
робіт, кур'єри та ін.

Кількість відремонтованих
об'єктів у житлових будинках
2006 рік

2007 рік

Н

еспроможність колиш
ньої влади організува
ти створення ОСББ. Мешканці
об'єднань лишалися сам на
сам із проблемами будинку.
Зрештою, зневірившись, дехто
звертався до міської влади з
проханням взяти будинок зно
ву на баланс РЕУ. У міської
влади не було стратегії розвит
ку і підтримки ОСББ. У
міськвиконкомі над розвит
ком цього напрямку працюва
ла лише одна людина.

Представники РЕУ провели півтисячі зустрічей
у дворах майже 1200 будинків для обговорення но
вих побудинкових тарифів і якості послуг.

Будемо
робити
З

а чотири роки міська
влада планує створити
450 ОСББ. Мерія надаватиме
повну юридичну допомогу при
створенні об'єднань. У
міськвиконкомі створюється
відділ, який опікуватиметься
ОСББ та ЖБК.

П

ередбачається, що місь
ка влада візьме участь
у ремонтах кожного будинку,
який передаватиметься від
РЕУ у власність ОСББ.

Результат
С

уттєво підвищився рі
вень проплат за кому

нальні послуги, і нині він ста
новить 102106%. Це говорить
про те, що жителі платять за
поточне споживання та спла
чують торішні борги.

З

більшився обсяг ремонт

них робіт у житлових
будинках.

Цього року
на житлово#
комунальну
галузь міста
було виділено
40,5 млн. грн,
що на
13 млн. грн.
більше,
ніж торік.

4

Теплопостачання

грудень 2007 року

Міська влада повертає тепло в оселі
черкасців і починає економити на газі
Загальна довжина
черкаських
теплотрас —
266 км.
На обслуго
вуванні
КП "Черкаси
теплокомуненерго"
перебувають
85 центральних
теплових пунктів
та 36 котелень.

З чого
починали

О

палювальний сезон
починався несвоє
часно. Це явище майже що
осені чекало на черкасців.
Торік, наприклад, опалю
вальний сезон в обласному
центрі розпочався на тиж
день пізніше. А жителі дея
ких будинків (вул.Толсто
го, 22, Р. Люксембург,
185/1 та інші) до початку
листопада не мали довгоочі
куваного тепла.

Т

руби ремонтувалися
дуже повільно. Щоро
ку комунальники ремонту
вали близько 2 км тепло
трас. Тим часом заміни по
требує близько 60 км ава
рійних труб. Тобто при та
ких темпах, щоб замінити
усі аварійні мережі, кому
нальникам знадобилося б
близько 30 років.

М

ільйони гривень із
бюджету йшли на
погашення заборгованості
за газ. Щороку здебільшого
перед початком опалюваль
ного сезону міська влада
вдавалася до непопулярних
заходів, виділяючи "Черка
ситеплокомуненерго" з бюд
жету по 68 млн. грн. на по
гашення заборгованості за
газ. Це ті кошти, які можна
було б спрямувати на розви
ток міської інфраструктури,
підтримку малозабезпече
них та інше.

Цього року замінили та відремонтували 5 км
тепломереж.

Що зроблено
Р

емонт теплотрас. Цьо
го року вдалося не про
сто відремонтувати, а заміни
ти понад 4 км теплотрас. Зас
тосовували на ремонтних ро
ботах сучасні ізольовані тру
би, які коштують утричі до
рожче, проте мають гарантію
30 років. Крім того, втрати
тепла в ізольованих трубах
становлять 23%, тим часом
як витрати "старих мереж" —
1330%. Було також прийня
то стратегічне рішення, щоб
паралельно із ремонтом теп
лотрас проводити заміну за
сувок, які дозволять у разі
аварії перекрити небезпечну
ділянку і не допустити від
ключення від тепла значної
частини міста. Цього року
були замінені засувки на пе
рехрестях вул. Конєва — 30
років Перемоги, Пастерівсь
каБлаговісна, Дашковича —
Благовісна.

З

а кошти міського бюд
жету відремонтували
безгосподарні теплові ме
режі. Тобто мережі, які в да
ний час нікому не належать,
але подають тепло в житлові
будинки. Завдяки цьому підви
щилася надійність теплопоста
чання житлових будинків по
бул. Шевченка, 258, вул.
Ільїна, 214, Тараскова, 6, Го
голя, 269, Різдвяній, 9.

В

становили сучасні кот
ли. Крім ремонту теп
ломереж, комунальники взя
лися за встановлення сучас
них енергозберігаючих кот
лів, які споживають менше
газу. Це дозволить зекономи
ти за рік близько 34 млн. грн.
коштів. Коефіцієнт корисної

дії нових котлів становить
92%. Переважна більшість з
них встановлюються у котель
нях, які обслуговують дитячі
садочки, школи та лікарні. Зок
рема, котли були замінені на ко
тельнях по вул. Золотоніській,
2 (Друга міська лікарня),
Дахнівській, 32 (Перша міська
лікарня), Гвардійській, 34,
Ільїна, 330/5, Ільїна, 421, Піо
нерській, 13, Пастерівській, 57
(дитячий садочок № 10).

З

амінили старі котельні.
Цього року вперше в Чер
касах розпочалася робота по
заміні старих котелень на
нові, які працюють в автома
тизованому режимі. Це дозво
лить вирішити дві проблеми.
Зокрема, диспетчер дистанцій
но обслуговуватиме котельні,
завдяки чому зменшиться
людський вплив на роботу
котлів, і за рахунок скорочених
посад кочегарів буде укомплек
товано бригади ремонтників,
які займатимуся ліквідацією
поривів. Адже у цьому році ко
мунальники не встигали ремон
тувати і міняти аварійні мережі
через брак ремонтних бригад.
Наприклад, на "Черкаситепло
комуненерго" під час ліквідації
поривів та аварій працювали до
200 осіб, на Черкаській ТЕЦ —
1520 спеціалістів.

У

перше було проведено
якісні гідравлічні вип
робування, що допоможе
уникнути великих аварій та
відсутності тепла узимку. На
відміну від минулих років цьо
го разу мережі випробовували
ся тиском у 20 атмосфер. Пра
вила, затверджені Кабміном,
передбачають, що тиск у ме

режах при проведенні гідрав
лічних випробувань має ста
новити 20 атмосфер. Однак у
2003 році Черкаська ТЕЦ
прийняла рішення проводити
випробування при тискові у 16
атмосфер. Це різко зменшило
ефективність проведення вип
робувань, оскільки кількість
потенційних поривів зменши
лася, але лише на деякий час.
Будьякої хвилини взимку на
теплових мережах могла ста
тися аварія, через яку сотні бу
динків опинилися б без тепла.
Пориви, які були виявлені під
час гідравлічних випробувань,
— це потенційні аварії у зимо
вий період.

О

палювальний сезон
розпочали без боргів.
"Черкаситеплокомуненерго"
цього року вперше увійшло в
опалювальний сезон, не маю
чи жодної копійки боргу перед
НАК "Нафтогаз". Тому на
відміну від багатьох міст Украї
ни та області, де опалювальний
сезон розпочався значно піз
ніше, жителі Черкас мали теп
ло в оселях вже 1517 жовтня.

Будемо
робити
П

лануємо замінити
усі старі котли на
сучасні та оновити всі ко
тельні.

Р

озробляємо програ
му модернізації сис
теми теплопостачання і
встановлення в будинках
індивідуальних теплових
пунктів. Це дасть мож
ливість мешканцям самим
регулювати, скільки тепла
їм потрібно, а також доз
волять економити на вит
ратах за газ, ціна якого
постійно зростає. Завдяки
цьому, якщо й буде підви
щення тарифів на тепло,
воно не стане таким суттє
вим, якби ми не запровад
жували енергозберігаючі
технології.

П

родовжуватимемо
міняти та ремонту
вати теплові мережі. Це
дозволить уникнути чис
ленних аварій та перебоїв
із подачею тепла.

Результат

С

уттєво підвищився рівень оплати за тепло і гарячу воду,
нині він становить 101%103%. Черкасці довіряють
міській владі, незважаючи на незручності при ліквідації по
ривів та проведенні гідравлічних випробувань.
ього року жителі Черкас не мали гарячої води значно
менший відрізок часу, ніж торік. Наприклад, у оселях
мешканців центру у 2007 році гарячої води не було 97 днів, а
торік — 151 день. Жителі Припортового району не бачили гаря
чої води цього року два місяці, а минулого — 122 дні.
результаті проведеної роботи поліпшилася якість та
надійність теплопостачання у квартирах 50 тисяч меш
канців.

Ц
В

Енергозбереження

грудень 2007 року

5

Європейський кредит та муніципальні
облігації допоможуть зігріти городян
та зекономити бюджетні кошти Будемо
робити
Черкасам украй необхідно міняти тепломережі,
економити кошти на енергоносіях, які постійно
дорожчають, встановлювати склопакети. Це ніхто
не буде заперечувати. Міська влада прагне, щоб
діти навчалися у затишних садочках та школах,
щоб медична допомога надавалася вчасно в
комфортних лікувальних закладах.
Для вирішення усіх цих завдань міська влада має
намір отримати кредит Європейського банку
реконструкції та розвитку (ЄБРР) на 11,2 млн. євро
та випустити муніципальні облігації на 65 млн.
грн. Ці кошти планується спрямувати на
запровадження енергозберігальних технологій.
Зокрема, буде частково замінено тепломережі,
утеплено фасади та дахи, встановлено лічильники
та індивідуальні теплові пункти у підвалах
житлових будинків. Крім того, за рахунок
облігацій планується модернізувати та
утеплити усі лікарні, школи та дитячі садочки.

З чого
починали
У

Черкасах заміни по
требує майже 60 км
аварійних теплотрас. Якщо
їх не міняти, без тепла та га
рячої води може залишитися
300тисячне
населення
міста. Труби в обласному
центрі прокладали 3040
років тому, їхні теплоізо
ляційні можливості значно
погіршилися. За даними
фахівців, втрати тепла в ста
рих
трубах
складають
2530%.

М

іняти потрібно також
старі котельні та кот
ли. Коефіцієнт корисної дії
деяких з них не перевищує
85%, тож вони є високозат
ратними.

Н

е всі будинки однаково
обігріваються. У дея
ких будинках настільки теп
ло, що мешканці вимушені
відчиняти вікна, а в інших
стовпчик термометра на по
значці не вище 17 градусів.
Тому необхідно регулювати
подачу тепла на кожний бу
динок окремо, що дозволить
обігрівати їх рівномірно.

Б

удівлі бюджетних уста
нов (дитячих садочків,
шкіл та лікарень) будувалися 30
років тому. Характеризу
ються вони низькою інже
нерною культурою, слабки
ми теплоізолюючими влас
тивостями стін та вікон,
відсутністю ефективного об
ліку та регулювання тепла.
Лише завдяки реконструкції
будівель бюджетних уста
нов можна домогтися, щоб
у них завжди було тепло та
комфортно.

К

У Львові, наприклад, міська влада вже почала на практиці запро
ваджувати енергозберігаючі технології. За останні шість років у
Львові запустили 60 таких мінікотелень. У найближчі чотири
роки у місті планують встановити індивідуальні теплові пункти
в 1235 будинках. Проект коштує 91 млн. грн. Для мешканців бу
динків економія в оплаті за теплопостачання становить 1015%

Що зроблено
Б

юджет міста зростає.
Щоб отримати євро
пейський кредит чи випустити
муніципальні облігації, треба
спершу довести, що міська вла
да здатна повернути позику. А
для цього вже є передумови,
адже нинішнього року бюджет
міста зріс як ніколи раніше —
на 40% порівняно з попереднім
роком. А оскільки саме бюджет
міста буде гарантією повернен
ня кредиту, то міська влада
впевнена в тому, що без про
блем для міста та городян вда
сться повернути кредит.
іна на землю зростає.
За
останній
рік
вартість черкаської землі сут
тєво зросла і продовжує зрос
тати. Місто має великий зе
мельний потенціал — у Чер
касах близько 200 га земель
комерційного призначення, і
їх вартість становить 450

Ц

млн. грн. Крім цього, місто має
1 300 га земель промислового
призначення вартістю понад
3,5 млрд. грн. Землю можна
продати зараз і повернути кре
дит відразу. Але за кілька
років земля подорожчає у
кілька разів, тому міська вла
да не бачить потреби її прода
вати негайно. Ліпше нехай
буде додатковою гарантією
платоспроможності Черкас.
іська рада схвалила
рішення про отриман
ня кредиту. Європейський
банк реконструкції та розвит
ку вирішив надати кредит КП
"Черкаситеплокомуненерго"
на 15 років на суму 11,2 млн.
євро під 78% річних. Більше
того, європейський банк на
стільки довіряє міській владі,
що погоджується надати кре
дит без гарантій Уряду, що
трапляється вперше в Ук

М

раїні. Міністерство фінансів
України погодило випуск
Черкасами муніципальних
облігацій на 65 млн. грн. Ос
таннє слово за міською радою.
арифи на тепло підви
щаться не більше, ніж
на 5% за перші 4 роки. Вис
новки деяких так званих екс
пертів, які мало обізнані в
справі отримання та повер
нення кредиту, заявляють
про підвищення тарифів у
кілька разів. Але в такому
випадку не потрібен кредит
"Черкаситеплокомуненерго",
оскільки його прибутки доз
волятимуть виконувати всі
роботи, необхідні для заміни
тепломереж та котелень.
Отож кредит упливатиме на
підвищення тарифів лише
перші 4 роки до 5%, а потім
можна буде регулювати та
рифи навіть у бік зменшен
ня, оскільки даватимуть
ефект енергозберігаючі тех
нології.

Т

Яку користь місто матиме від випуску
та продажу муніципальних облігацій?
Беззаперечно, Черкаси й
жителі міста виграють від ви
пуску муніципальних об
лігацій. Зокрема, вони нада
ють такі основні переваги:
ЕКОНОМІЯ. Запровад
ження енергозберігаючих
технологій допоможе еконо
мити бюджетні кошти на
опаленні шкіл, дитячих са
дочків, лікарень і поліклінік
в обсязі 8 млн. грн. на рік при
збереженні нинішньої ціни на
газ. А при подорожчанні газу
економія буде більшою.
НОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ. Цей
проект має і соціальну спря
мованість. Адже на роботах

з утеплення, модернізації
бюджетних установ працю
ватимуть жителі міста. Пе
редбачається, що буде ство
рено до 5 тисяч нових робо
чих місць.
ІНВЕСТИЦІЇ. Розвиток
міста завжди притягує інвес
торів, які прагнутимуть запо
чаткувати в Черкасах свій
бізнес. За останні кілька
років обрана міською владою
стратегія управління містом
сприяла розвитку Черкас.
Зокрема, прийшли інвес
тиції, завдяки чому вдалося
поповнити міський бюджет,
що допоможе повернути за

лучені під облігації кошти.
ЗМЕНШЕННЯ ВІДСОТ
КІВ. У 2005 році, коли місто
вперше вдалося до випуску
муніципальних облігацій,
цінні папери було розміщено
під 12% річних. Нині ж
міська влада вирішила вихо
дити на ринок позик без по
середника — андерайтера. Це
дає можливість розмістити
цінні папери під 10% річних.
Термін окупності становить
1015 років за наявних цін на
газ. Якщо ж збережеться
тенденція росту цін на енер
гоносії, термін окупності ско
ротиться майже вдвічі.

редит ЄБРР передба
чає модернізацію ко
мунального господарства за
трьома напрямками:
z модернізація котелень
зі встановленням когенера
торів — пристроїв, що дозво
ляють одночасно з тепловою
енергією виробляти і елект
ричну;
z модернізація мереж теп
лопостачання;
z встановлення індивіду
альних теплових пунктів
(ІТП) у будинках.
млн. грн, залучених
під розміщення чер
каських муніципальних об
лігацій, піде на переоблад
нання бюджетних установ.
Програма реконструкції бюд
жетних установ вестиметься
за чотирма основними на
прямками:
z заміна усіх "совкових"
вікон сучасними склопакета
ми.;
z ремонт фасадів та утеп
лення стін (особливо ця про
блема актуальна для бу
динків із залізобетону). З од
ного боку це втримуватиме
тепло, а з іншого — полі
пшить зовнішній вигляд бу
динків;
z ремонт чи заміна дахів.
Переважна більшість дахів у
міських бюджетних устано
вах пласкі, тому дуже часто
протікають, і на їх ремонт
витрачається багато коштів.
Передбачається будівництво
своєрідних мансард, які доз
волять не ремонтувати дахи
щонайменше 30 років;
z встановлення ІТП (ін
дивідуальних
теплових
пунктів) — пристроїв, котрі
дозволяють, поперше, вести
облік реально спожитого
тепла конкретним спожива
чем, подруге, регулювати
температуру повітря у при
міщенні. Кожен будинок отри
муватиме стільки тепла,
скільки потрібно. Буде фак
тично ліквідовано таке понят
тя, як "початок і кінець опа
лювального сезону". Кожна
бюджетна установа сама вирі
шуватиме, коли вмикати теп
ло. ІТП дозволить бюджетним
установам, зокрема, дитячим
садочкам і школам, мати свій
тепловий режим.
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СПОЧАТКУ ГРОШІ. Пере
вага облігацій у тому, що
місто отримує кошти відразу,
а вже потім, використовую
чи власні ресурси, поступово
повертатиме їх та розрахову
ватиметься за використання.
Облігації — найоптимальні
ший та найпростіший спосіб
отримання коштів. Для Чер
кас це вигідно і не потребує
застави.

6

Водоканал
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Водоканал успішно впроваджує
енергозберігаючі технології
Комунальне
підприємство
"Черкасиводоканал"
це: 451 км —
водопровідних мереж
256 км —
каналізаційних
мереж
5 — водопровідних
насосних станцій
15 — каналізаційних
станцій
33 — свердловини.

З чого ми
починали
О

дна з найбільших про
блем міста — каналіза
ційний колектор. Він був збу
дований наприкінці 70х
років. За час його експлуа
тації на ньому сталося з деся
ток великих аварій. На
прикінці 80х була проведена
експертиза технічного стану
труб. Результат невтішний —
місту потрібен новий колектор
глибинного залягання. У лю
тому поточного року на колек
торі сталася чергова аварія,
яку за масштабами можна
було б порівняти із аварією
2002 року.

Р

егулярне відключен
ням води. Зазвичай
"колекторні аварії" у Черка
сах супроводжуються від
ключенням води, затоплен
ням половини мікрорайону
"Д" фекаліями і несанкціо
нованими викидами каналі
заційних стоків у Дніпро.

О

чисні споруди перебу
вають на балансі при
ватної структури, яка недо
статньо дбає про їхній стан.
Очисні споруди проектували
ся та будувалися як загаль
номіські, що забезпечувати
муть життєдіяльність міста та
очищення промислових стоків
ВАТ "Азот". Хоч вони і є дер
жавною власністю, та перебу
вають на балансі приватної
структури — ВАТ "Азот". Ке
рівництво хімічного під
приємства диктує умови
міському "Водоканалу", який
має сплачувати "Азоту" за
очистку
каналізаційних
стоків. До того ж "Азот" недо
статньо дбає про утримання в
належному стані очисних
споруд.

Що зроблено
А

варію на колекторі
локалізували
без
наслідків. Було збудовано
майже 120метровий об
відний колектор і встановле
на тимчасова насосна стан
ція, яка перекачувала кана
лізаційні стоки. Це по суті
унеможливило несанкціоно
вані викиди фекалій у
Дніпро. Крім того, подачу
води на місто не перекрива
ли, а лише обмежили тиск.
Черкасці навіть не відчули
дискомфорт, викликаний
аварійною ситуацією. З
міського бюджету відразу
було виділено 100 тисяч гри
вень на ліквідацію аварії.

К

омунальне підприєм
ство
"Водоканал"
вкладає кошти у ремонт ме
реж та насосних станцій.
Цього року було виконано
ремонт або заміну 0,6 км во
допровідних мереж, 0,3 км
каналізаційних
мереж,
відремонтовано 5 водопров
ідних та 15 каналізаційних
насосних станцій, підготов
лено водопровідні очисні
споруди та водозабір з по
верхневих джерел. На всі ці
заходи підприємство витра
тило понад півмільйона гри
вень.

П

рийняли рішення
про передачу очис
них споруд місту. Міська
влада вирішила передати
очисні споруди місту. Голова
Фонду держмайна України
Валентина Семенюк погоди
лася з аргументами міської
влади і дала попереднє погод
ження. Фондом держмайна в
Черкаській області створено
комісію, яка вивчатиме питан
ня передачі очисних споруд
міста. Результати роботи
комісії передадуть голові Фон
ду держмайна для винесення
остаточного рішення.

Будемо
робити
Д
У

обиватимемося ос
таточної передачі
очисних споруд місту.
кожному дитячо
му садочку та школі
плануємо зробити додат
кову доочистку питної
води. Це дасть можливість
значно покращити її
якість у навчальних зак
ладах.

У

бюджеті наступно
го року буде перед
бачено кошти на ремонт та
відновлення усіх черкась
ких фонтанів.

К

омунальне підприєм
ство "Водоканал"
впроваджує енергозберіга
ючі технології. Цього року
підприємство закінчило ро
боти з модернізації підвищу
ючих насосних станцій, які
забезпечують цілодобово хо
лодною водою квартири, що
розташовані на верхніх по
верхах будинків. Це дало
можливість майже удвічі
економити використання
електроенергії. Якщо до
впровадження енергозбері
гаючих технологій насосні
станції "намотували" в се
редньому за місяць 86 тисяч
кВт/год, то тепер 3840 ти
сяч кВт/год. Загалом завдя
ки енергозберігаючим техно
логіям енергоспоживання
водоканалу зменшилось на
35%.

“Черкасиводоканал” виділив понад півмільйона
гривень на ремонт водогінних мереж, каналізацій
них станцій та інші роботи.

Результат

З

авдяки
впровадженню
енергозберігаючих
технологій за
10 місяців
поточного року
заощадили
майже 3 млн.
кВт/год
електроенергії.
Вивільнені кошти,
а це близько 700
тисяч грн., було
направлено на
додатковий ремонт
мереж та насосних
станцій.

Мiськi дороги

грудень 2007 року
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Черкаси перестають бути
містом розбитих доріг
МІСТО
ЧЕРКАСИ — ЦЕ


321 км

автошляхів


468 км мереж

зовнішнього
освітлення


78 світлофорів

З чого
починали
С

тан доріг у Черкасах
вважався одним із
найгірших в Україні. Про
страшні черкаські дороги
ходили легенди. Асфальтне
покриття, яке клали кому
нальні служби під час ре
монтних робіт, на весну на
ступного року знову пере
творювалося на ями та ка
нави. Державний центр
стандартизації метрології і
сертифікації неодноразово
оприлюднював висновки
про низьку якість асфальту,
який використовували при
ремонті доріг.

Д

вори між будинками
фактично не ремон
тувалися. До деяких бага
топоверхівок через ями та
відсутність під'їзних шля
хів не могла навіть під'їха
ти машина "Швидкої допо
моги".

М

айже половина чер
каських світлофо
рів не працювала. У місько
му бюджеті не вистачало
коштів не лише на ремонт
чи заміну світлофорів на
більш надійні — світоді
одні, а й на їхнє утримання.
Деякі світлофорні об'єкти
утримувалися за рахунок
фірм, АЗС чи організацій.
Це призводило до того, що
у місті зросла кількість
ДТП.

Б

уло викрадено 12%
дротів зовнішнього
освітлення. До 2002 року
освітлення в Черкасах ви
микалося о 22.00. Електро
мережі ставали легкою здо
биччю для злодіїв. Загалом
за роки "нічної мряки" було
зрізано і викрадено понад
50 км дроту.

Що зроблено
Д

ороги почали ремон
тувати не на рікдва,
а на десятки літ.
Ми змінили підходи в ре
монті міських доріг. Час,
коли у Черкасах латали на
них дірки, минув. Обіцянка
щодо укладки асфальту із за
стосуванням геотекстилю
була втілена в життя вже цьо
го року. Перший геотексиль
— уже на трьох зупинках по
вул. Одеській. Застосування
новітніх технологій дозво
лить зменшити руйнування
асфальту й збільшити термін
його експлуатації до 2030
років. Геотекстиль викорис
товуватимуть у першу чергу
там, де найбільше транспор
тне навантаження — на пе
рехрестях доріг і біля зупи
нок. Адже саме у цих місцях,
за спостереженнями кому
нальників, найшвидше руй
нується асфальтне покриття.
Подібні технології вже давно
використовують у містах
Європи, а також у Києві,
Одесі, Рівному.

К

апітальний ремонт
доріг почали робити
на совість. Цього року зроби
ли капітальний ремонт ву
лиці Громова і спуску Мис
ливський. Крім ремонту, на
вулиці Громова була збудова
на зливна каналізація, яка
дає можливість запобігти ут
воренню "вічних" калюж, що
руйнують асфальт.

С

ередній ремонт (поточ
ний і ямковий) було
здійснено на таких вулицях:
 На вулиці Енгельса —
від проспекту Хіміків до Чер
каського шовкового комбіна
ту.
 На вулиці Калініна —
від вул. Орджонікідзе до вул.
Толстого.
 На вулиці Подолинсь
кого — від вул. Петровсько
го до вул. Ватутіна.
 На вулиці Толстого —
від вул. Різдвяної до вул.
Горького.
 На вулиці Одеській —
від вул. Котовського до вул.
Сумгаїтської.
 На вулиці Смілянській
— від вул. Вернигори до вул.
30 років Перемоги.
На вулиці Г. Дніпра —
від вул. Жужоми до вул.
Г. Сталінграда.


Загалом цього року було
відремонтовано (методом
дрібного чи ямкового ремон
ту) близько 120 вулиць та 60

провулків. Міська влада
змінює концепцію асфальту
вання. Мерія повертається
обличчям до жителів про
вулків і маленьких вуличок,
де асфальту, напевно, не бачи
ли ще з часів їх прокладання.
У цьому році вперше за останні
кілька років зробили поточ
ний ремонт черкаських за
кутків: пров. Матросова,
вул. Василини та інших.

хових будинках. Загалом
цього року було майже вдвічі
більше відремонтовано тро
туарів, доріжок та під'їзних
шляхів у дворах, ніж торік.
У дворах майже півсотні чер
каських будинків було

Новий світлофор з
електронним цифровим
табло встановили на
перехресті вулиць Іль
їна та Б.Хмельницького

І

нвестуються кошти в бу
дівництво нових доріг.
Уперше за останні 15 років
зробили крок у реконструкції
і будівництві нових доріг. А

У Черкасах почали класти асфальт із викорис
танням геотекстилю, що дозволяє зменшити руй
нування покриття (на фото ремонт на вул. Одеській)
для того, щоб отримати
кошти на виконання відпо
відних робіт, наприклад, із
Держбюджету, необхідно
мати техдокументацію та
проекти. Цього року ми
підготували проекти на такі
роботи:
1 ) реконструкції
вул.
Б. Вишневецького від вул.
Ільїна до вул. Оборонної
2 ) продовження вул. Ко
рольова до вул. Вернигори
3 ) реконструкції вул. Гага
ріна від вул. Жужоми до уз
возу Клубного
4 ) реконструкції вул. Обо
ронної від вул. Б.Вишневець
кого до вул. Смілянської
5 ) реконструкції та благо
устрою спуску Б. Хмель
ницького
6) реконструкції
вул.
Г. Дніпра
7 ) реконструкції вул. Жу
жоми від вул. Гагаріна до вул.
Г. Дніпра.
У 2008 році розпочнеться
будівництво нових доріг у місті
за вже наявними проектами.
Ці інвестиції допоможуть роз
вантажити основні автомагі
стралі, покращити сполучен
ня між ПівденноЗахідним
районом і центром міста.

П

очали асфальтувати
двори у багатоповер

відновлено асфальтне по
криття, переважно біля бу
динків у мікрорайоні Митни
ця, ПівденноЗахідному рай
оні та в районі "Д". За рік ко
мунальники та підрядні
організації відремонтували
13 тис. кв. м дворових тери
торій.

П

ридбали новий світло
фор. У Черкасах упер
ше за останні 10 років було
встановлено новий світло
фор. Він з'явився на пере
хресті вул. Ільїна та Б.
Хмельницького біля загаль
ноосвітньої школи № 12. Це
перехрестя вважається од
ним із найбільш аварійно не
безпечних. Щороку на ньому
трапляється з десяток ДТП.
Особливість світлофора у
тому, що на ньому встанов
лено електронні цифрові таб
ло, які показують, скільки
часу залишилося до зміни
сигналу. Проектні роботи,
встановлення світлофора і
його підключення обійшлися
міському бюджету у 120 тис.
грн. Щороку міська рада ви
діляла близько 700 тисяч
гривень тільки на утримання
та обслуговування світло
форних об'єктів.

Ч

еркаси перетворюють
ся на місто світлих ву
лиць. За останні кілька років

освітлення вулиць у Черка
сах значно покращилося. Це
визнають і черкасці, і гості
міста. Наразі комунальники
змушені відновлювати по
шкоджені ділянки, пара
лельно замінюючи стовпи зі
світильниками. Цього року
силами Черкаського РЕМ
була проведена реконструк
ція електромереж на таких
вулицях: Гоголя, Фрунзе,
Чайковського, Н.Левицько
го, Гагаріна, Пастерівській,
провулках Дніпровський,
Семашка, Макарова, Богуна,
на спусках Пожежний, Ста
рий, Стрілецький. Проведено
наладку освітлення у сквері
Б. Хмельницького. Всього
було відновлено чи замінено
59 км дротів. Крім того, ко
мунальники відновили зов
нішнє освітлення по вул. Ка
лініна, яке було відсутнє з
2001 року. На вулицях Га
гаріна та Дахнівській на на
явних електричних мережах
замінили лампи на енергозбе
рігальні та більш яскраві.

Будемо
робити
П

родовжуватимемо
використовувати
геотекстиль при ремонті
міських доріг.

П

ереобладнаємо всі
світлофори на світ
одіодні. Вони потребують у
10 разів менше електро
енергії і лише профілак
тичного обслуговування.

Н

а 13 вулицях міста
буде встановлено
освітлення, яке наразі
відсутнє.
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Майже 40% жителів Черкас вважають,
що робота транспорту в місті
Будемо
поліпшилася
робити
У Черкасах на
32 автобусних
маршрутах
працює
21 приватний
перевізник
та комунальне
підприємство
"Черкаси
електротранс"
на 8 маршрутах.
Щодня на
маршрути міста
виходять
350 автобусів та
6070 тролейбусів.

З чого
починали
П

рацівники тролейбус
ного парку по три
місяці не отримували заробі
тну плату. Ситуація на КП
"Черкасиелектротранс" —
тролейбусному парку, става
ла критичною. Працівники
підприємства неодноразово
попереджали про страйк.
Тролейбусний парк занепа
дав. Останній тролейбус був
придбаний більше 10 років
тому.

Т

ранспортне сполучення
недостатньо задоволь
няло потреби городян. Жи
телі ПівденноЗахідного
району не могли без пересад
ки добратися до Казбету чи
Дахнівки. Мешканці нео
дноразово зверталися до
міської влади з проханням
відкрити нові більш зручні
маршрути.

К

ультура обслуговуван
ня в міському транс
порті була низькою. Зупинки
у невстановлених місцях, ку
ріння водіїв за кермом,
грубість кондукторів, неого
лошення зупинок — це були
повсякденні явища для чер
каських маршруток.

М

іська влада має
намір протягом
кількох років придбати
ще 30 нових тролейбусів
для тролейбусного парку.
А до 2015 року повністю
оновить рухомий склад
тролейбусного парку.

В

становимо в усіх ав
тобусах та тролей
бусах гучномовні пристрої
для оголошення зупинок.

Нові тролейбуси, які придбала міська влада, є
набагато зручнішими для всіх категорій паса
жирів.

Що зроблено
Б

ільш стабільною ста
ла робота тролейбус
ного парку. Зокрема, вдало
ся ліквідувати борг по за
робітній платі, збільшити
доходи підприємства з 8 до
12 тис. грн. за день. Цьому
сприяло повернення на поса
ду колишнього директора
тролейбусного парку Олек
сандра Іщука.

В

перше за останні 10
років придбали два
нові тролейбуси. Вони
відрізняються від давно зас
тарілих своєю зручною низь
кою посадкою, місткістю
(32 сидячі місця, загальна
кількість місць — понад
100). Вони обладнані спеці
альним відкидним пандусом
для людей з особливими по
требами. До того ж ці тролей
буси є більш економними в
експлуатації. Зараз вони об
слуговують маршрути, які
проходять через центр міста.
За економічними підрахунка
ми, виручка, отримана від ро
боти нових тролейбусів, удвічі
перевищує ту, що надходить
від старих. Придбання ще
трьох нових тролейбусів
гальмується Тендерною па
латою України.

В

ідкрили нові маршру
ти. Додатково було
введено три маршрути. Зок
рема:
1. № 17 — від вул. Гайда
ра до обласної лікарні. Це
дало можливість мешкан
цям міста доїжджати без пе
ресадки з ПівденноЗахідно
го району, де проживає
близько 30 тисяч населення,

до обласної лікарні.
2. № 24 — від вул. Ватуті
на до нового автовокзалу.
Цей маршрут об'єднав меш
канців району "Д", Хімсели
ща та частини ПівденноЗа
хідного району.
3. № 19 — від вул. Руставі
до ВАТ "Азот". Це дало мож
ливість працівникам "Азоту"
добиратися без пересадки на
роботу.
атверджено перелік зу
пинок за вимогою.
Міська влада затвердила 18
зупинок міського транспорту
"на вимогу", що дало змогу
покращити обслуговування
населення і впорядкувати зу
пинки. Крім того, для зруч
ності черкасців було облаш
товано зупинку "Готель
"Черкаси" на площі Леніна,
де ширше вулиця, менше
загроз для виникнення ава
рійних ситуацій.

З

П

орушення у транс
порті взяли під жор
сткий контроль. З початку
року було проведено 28
рейдівперевірок щодо дотри
мання перевізниками Пра
вил надання послуг паса
жирського автомобільного
транспорту. Велику допомо
гу надає громадська організа
ція "Справедливість", члени
якої відстежують порушення
у громадському транспорті.
Завдяки такому контролю
вдалося зменшити випадки
паління водіїв за кермом,
кількість зупинок у невста
новлених місцях та поперед
жати інші порушення.

В

автобусах встанов
люють гучномовні

пристрої. Таку роботу роз
почали вже цього року. У до
говорі, який укладає міська
влада з перевізниками, пе
редбачено, що зупинки ма
ють оголошуватися. Адже
водію і кондуктору власни
ми силами зробити це про
блематично. В автобусах
такі пристрої встановлю
ються за кошти власників
маршрутів, але міськвикон
ком сприятиме їм у пошуку
обладнання, оскільки в Ук
раїні мало випускають такої
техніки. Нині таке устатку
вання встановлено в деяких
автобусах на маршрутах №
22 та 13.

В

сі кондуктори одяг
нуть форму. Вже зат
верджений остаточний її ва
ріант. Вона буде синього ко
льору. Взимку під жилет
кондуктори одягатимуть
гольф світлого кольору, а
влітку — блузу. Форма
сприятиме підвищенню
культури обслуговування в
громадському транспорті.

Н

а кожній зупинці
громадського
транспорту буде розміще
но таблички із розкладом
та схемою руху міського
транспорту. На них буде
перелічено номери авто
бусів, які зупиняються
тут, схема та інтервал
їхнього руху. Також на зу
пинках буде представлена
карта міста із усіма наяв
ними маршрутами.

Р

озвантажимо цент
ральну
частину
міста від транспорту. Ав
тобусні маршрути переве
демо із центральних ву
лиць на більш віддалені від
центру, а також на нові,
які планується ввести в
експлуатацію. Натомість
центром міста курсувати
муть здебільшого тролей
буси.

П

родовжуватимемо
поліпшувати транс
портне сполучення. Авто
бусні маршрути проходи
тимуть через вулиці, де
поки що відсутнє транс
портне сполучення.

Результат
38% черкасців вважають, що рівень якості роботи громадського
транспорту покращився. Такі результати оприлюднив Київський інститут
соціології, який нещодавно проводив соціологічне дослідження в
обласному центрі.
Зросла кількість маршрутів та автобусів, які виходять на лінію.

Кількість маршрутів
Кількість автобусів

2006
30
320

2007

32
350

Архiтектура
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В місті буде достатньо парковок
для авто та зручні зупинки
Будемо
робити
Г

енеральний план за
будови міста розмі
стимо на сайті міської
ради. Це буде зроблено
відразу після завершення
роботи над генпланом. Ко
жен житель міста зможе
подивитися, які земельні
ділянки вільні, які об'
єкти будуються, що пла
нується збудувати найб
лижчим часом.

Так виглядатимуть нові зупинки громадського
транспорту.

З чого
починали
М

істо забудовувалося
хаотично. При буді
вництві, скажімо, багатопо
верхівки чи торгівельного
центру забудовники не перед
бачали у своїх проектах не
обхідної кількості місць для
паркування автомобілів.

В

лада не мала чіткої
стратегії архітектур
ного розвитку міста. Гене
ральний план міста — голов
ний документ, який регла
ментує порядок забудови у
Черкасах, прийнятий 20
років тому, застарів. Поряд із
житловими будинками зво
дилися автозаправні станції.
Забували про будівництво
парковок, нових доріг, дитя
чих майданчиків. Через
відсутність достатньої кіль
кості паркувальних місць ав
томобілі паркуються на газо
нах, дитячих майданчиках та
у дворах будинків.

Ч

еркаси втратили ар
хітектурне обличчя.
Хаотична
забудова
та
відсутність архітектурного
смаку призвели до того, що
зводилися непривабливі
будівлі, будьде розміщува
лися генделики та кіоски.

О

Що зроблено
Г

отуємо новий генплан.
Нині триває робота зі
створення нового генерально
го плану міста, з реалізацією
якого впорядкується будів
ництво та неможливими ста
нуть зловживання із землею.
Передбачається, що на розг
ляд громадськості він буде
представлений весною на
ступного року. Ми провели
геодезичні роботи, що є не
обхідною передумовою забудо
ви міста. Вони не проводилися
останні 1520 років, а міський
ландшафт за цей час змінився.
іля нових будинків і
торгових центрів об
лаштовуються парковки. За
будовники не отримують доз
воли на будівництво об'єктів,
доки в проектах не передба
чать місця для паркування.
Такі вимоги є цілком обґрун
тованими, оскільки передба
чені державними будівельни
ми нормами. Це сприятиме
вирішенню однієї з найбільш
гострих проблем на черкась
ких дорогах — перенасичен
ня автомобілями. Зокрема,
міська влада відмовила ди
рекції Центрального ринку в
будівництві нового двоповер
хового павільйону із в'їздом з
боку вул. Гоголя і виїздом на
вул. Благовісній. Причина —

Б

відсутність у проекті місць для
парковки. Міська влада зап
ропонувала забудовнику пере
робити проект, ураховуючи
вимоги державних будівель
них норм.
місті побудують су
часні зупинки. Вже го
тові проекти перших 10 нових
зупинок громадського транс
порту, які встановлять здеб
ільшого на центральних вули
цях міста. Всі нові зупинки в
Черкасах будуть зроблені в єди
ному архітектурному стилі.
Таке нововведення дасть мож
ливість прикрасити міські ву
лиці, впорядкувати торгівлю та
зробити зупинки зручнішими і
комфортнішими. Передба
чається, що нові зупинки об
лаштовуватимуться у старо
винному стилі. Щоправда, це
будуть легкі конструкції, пере
важно зі скла та пластику. Зу
пинка являтиме собою два кіос
ки, розташовані по обидва її
боки, де торгуватимуть пере
важно продуктами харчування,
пресою чи квітами. Крім того,
на кожній із них буде розміще
но не менше 15 сидінь для очі
кування транспорту. Власники
зупинок мають облаштувати
прилеглу територію — вимос
тити її тротуарною плиткою,
освітлити та встановити урни
для сміття
удівлі стануть доступ
ними для інвалідів на
візках. Жоден об'єкт, який
будується в Черкасах, не зда
ватиметься в експлуатацію
доти, доки там не буде встанов

У

Б

лено пандус (похилий з'їзд,
який дозволяє інвалідному
або дитячому візку безпереш
кодно заїхати в приміщення
або виїхати з нього). Виконком
міської ради вже відмовив
кільком власникам прийняти
в експлуатацію кілька об'єктів,
що не обладнані пандусами.
іосків на різні смаки в
Черкасах не буде.
Міська влада стоїть на пози
ціях, що малих архітектур
них форм — кіосків — із ча
сом не повинно бути на ву
лицях міста. Часи хаотич
ного розвитку бізнесу вже
минули. Тому зараз дозволи
на відведення земельних
ділянок під кіоски видають
ся на термін не більший
року.
арковки і стоянки пе
реносимо "під зем
лю". Щоб розвантажити від
автомобілів центральну час
тину міста і деякі спальні
райони, міська влада розроб
ляє програму, за якою у Чер
касах будуватимуться підземні
паркінги та стоянки. Подібний
досвід реалізовано в Чехії, де під
історичною частиною Праги
створено підземні паркінги у
кілька поверхів. Тому авто
мобілів на вузеньких вулицях
чеської столиці майже немає.
Перше рішення щодо будів
ництва підземної стоянки у
кілька поверхів уже ухвалене
міською владою. Вона з'явить
ся на вул. Луначарського. Та
кож планується спорудити їх у
районі Митниці та в центрі.

К

П

новлюватимемо
фасади старих жит
лових будинків. Житло
вий фонд міста застарів,
тому будинки потребують
оновлення не лише всере
дині, а й знадвору. Особли
во це стосується централь
ної частини. Оновлення
фасадів ми виконаємо в
єдиному стилі.

М

іська влада схи
ляється до думки,
що заради більшого ком
форту мешканців ліпше
будувати
4поверхові
житлові будинки замість
висоток. Ми з'ясуємо, чи
підтримає нас громада в
прагненні будувати більш
комфортне та зручне жит
ло, і ухвалимо остаточне
рішення. Точно знаємо, що
таке будівництво вирішить
багато міських проблем,
зокрема, зручнішими ста
нуть двори, дитячі та
спортивні майданчики.

Забудовники
не отримують
дозволи на
будівництво об'єктів,
доки в проектах
не передбачать
місця для
паркування. Такі
вимоги є цілком
обґрунтованими,
оскільки
передбачені
державними
будівельними
нормами.

CMYK
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Доходи від оренди комунального майна
зpосли вдвічі
Площа нежитлових приміщень, що
належать до комунальної власності
— 117 600 кв.м,
із них:
використовується бюджетними
установами — 19 120 кв.м;
звільнено від оплати за
користування майном на підставі
рішень міськвиконкому та міської
ради — 8 500 кв.м;
передано в оренду — 65 980 кв.м.

З чого
починали
К

омунальне майно зда
валося в оренду за
безцінь і приносило малий
дохід міському бюджету. Так,
середня вартість оренди кому
нального майна не перевищу
вала 23 грн. за кв. м, тоді як
комерційна нерухомість —
місця в Кооператорі чи Будин
ку торгівлі, здавалася по 500
грн. за 1 кв. м. Отож, середня
ставка оренди міського кому
нального майна була символі
чною. У результаті бюджет
міста недоотримував мільйони
гривень.

У

правління підприєм
ствами комунальної
власності було неефектив
ним. Зокрема, це стосується
Черкаського асфальтобетон
ного заводу, керівництво яко
го 8 років поспіль на власний
розсуд розпоряджалося май
ном та доходами підприєм
ства. І це при тому, що 50%
його акцій належить громаді
міста. Міський бюджет не от
римував дивідендів від
підприємства, а найбільший
акціонер — Черкаська міська
рада — не міг домогтися від
керівництва бодай мінімальної
інформації про результати
його господарської діяльності.

Б

ез будьяких законних
підстав продавалося
комунальне майно. Зокрема,
будо продано частину при
міщення музичної школи № 1,
в чому підприємцямпокуп
цям посприяли Соснівська
районна рада та управління
архітектури і містобудування
міськвиконкому. Тобто рай
онна рада погодила продаж
об'єкта комунальної власності
міста без відома власника при
міщення — Черкаської
міської ради.

Що зроблено
З

апровадили нові методи
розрахунку розміру
орендної ставки комунального
майна, яка відповідає рин
ковій. Відтепер вартість кому
нального майна, яке здається
в оренду, буде переглядатися
щорічно задля того, щоб вона
відповідала ринковій ціні. При
цьому орендар не зазнаватиме
витрат, пов'язаних із виконан
ням експертної оцінки майна.
Кошти на виконання цієї про
грами закладені у міському
бюджеті.

З

росла ефективність ви
користання комуналь
ного майна з користю для
міського бюджету. За 10
місяців було переглянуто 230
договорів оренди (або 65%),
в яких повністю змінено
орендні ставки за використан
ня комунального майна.

З

росли надходження до
бюджету від оренди ко
мунального майна. Завдяки вве
денню нової Методики і пере
гляду договорів оренди зросли
надходження до міського бюд
жету від оренди комунального
майна. Загалом за 10 місяців
надходження до міського бюд
жету від оренди комунального
майна становлять 4 млн. 856
тисяч грн. Це на 25% більше,
ніж за весь 2006 рік, та в 2,3 раза
більше, ніж бюджет отримав у
2005 році.

З

мінили підходи до при
ватизації комунально
го майна. Насамперед, акцент
був поставлений на підвищенні
ринкової вартості 1 кв. м об'
єкта, який продається.

Ц

іна продажу комуналь
ного майна зросла
удвічі. Загалом цього року
було продано 10 об'єктів ко
мунальної власності. Від про

Позиція міської влади така — кому б не належав
Палац культури, не повинне змінюватися його фун
кціональне призначення.

дажу до бюджету надійшло
8 млн. 483 тисячі гривень.
Лише за 10 місяців було пере
виконано на півмільйона гри
вень надходжень порівняно з
усім минулим роком.

В

изначили єдиного екс
перта для встановлен
ня вартості об'єктів оренди,
завдяки чому розмір орендної
ставки став справедливо одна
ковий для всіх. У жовтні в Чер
касах уперше провели тендер
з відбору експертів. До цього
часу замовниками експертних
оцінок були самі орендарі. При
цьому вартість аналогічних
об'єктів оренди, визначена у
звітах різних експертів, іноді
відрізнялась сотнями тисяч
гривень. З визначенням єдино
го експерта суттєві розбіжності
при визначенні вартості
об'єктів оренди усунуті, а зна
чить, і розмір орендної плати
буде справедливо однаковим
для всіх орендарів.

У

серпні цього року
міській владі вдалося
навести лад на ВАТ "Чер
каський асфальтобетонний
завод" і змінити правління
на підприємстві, яке бук
вально узурпувало владу.
Завод фактично повернули
громаді міста. Результати
фінансового аудиту, який
відбувся на ВАТ "Черкась
кий асфальтобетонний за
вод", дозволяє припустити,
що колишнє керівництво
може бути причетним до по
грабування заводу. Після за
міни керівництва на під
приємстві почалася реорган
ізація системи управління,
що зробило його діяльність
більш ефективною та пол
іпшити співпрацю між
підрозділами. Завод працює,
вчасно сплачує податки та

зарплату і навіть почав от
римувати прибуток.

П

алац культури "Друж
ба народів" залишати
меться культурним осеред
ком міста за будьякого влас
ника. "Дружбу народів" плану
ють продати нові власники
ВАТ "АЗОТ". Натомість пози
ція міської влади така, що не
залежно від того, кому Палац
культури належатиме, не по
винне змінюватися його функ
ціональне призначення. Тобто
він має залишатися культур
ним закладом міста. А без уз
годження з міською владою
власник не зможе змінити
призначення "Дружби на
родів" і перепрофілювати його,
скажімо, на торгівельний
центр. Міська влада звернула
ся до голови Фонду державно
го майна України, до Прем'єр
міністра з проханням пере
вірити законність привати
зації цього об'єкта. Якщо Па
лац культури повернуть до
державної власності, Фонд
держмайна зможе передати
його у власність громади міста.
Зараз це питання вирішуєть
ся в Кабінеті Міністрів.

Будемо
робити
П

овернемо частину
приміщеннь му
зичної школи № 1. Відсто
юватимемо в суді справу
щодо визнання рішення
Соснівської районної ради
про згоду на продаж час
тини будівлі музичної
школи №1 незаконним.

В

ідстоюватимемо у
суді справу про ро
зірвання концесійного
договору, укладеного між
Черкаською міською ра
дою та ТОВ "Міжнарод
ний аеропорт "Черкаси".
Останнє використовувало
майно аеропорту не за
призначенням. А згодом
ТОВ ще й намагалося
стягнути з міста 17 млн.
грн. збитків, завданих
приватним підприємст
вом розторгненням угоди.
Однак спритним підприє
мцям не вдалося цього за
робити, бо суд визнав без
підставними претензії
ТОВ "Міжнародний аеро
порт "Черкаси".
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грудень 2007 року

Прозорий продаж землі збільшив
доходи бюджету з 1 кв.м у 20 разів
Будемо
робити

Черкаси мають
200 га
комерційних
земель
вартістю
450 млн. грн.
А також 1 300 га
промислових
земель вартістю
понад
3,5 млрд. грн.

Н

Цього року міська влада переглянула орендну
ставку землі і підняла її майже вдвічі, збільшивши
ефективність використання землі.

З

В

ирішення земельних
питань нерідко на
вмисно гальмувалося. Не
поодинокими були випад
ки, коли одним заявкам на
землю давали хід, а про інші
надовго "забували". Епізо
дично вишукувалися доку
менти, які підприємці пода
вали ще 67 років тому.
Проте вони не потрапляли
на розгляд сесії. Таких до
кументів
налічувалося
більше півтисячі.

Б

езліч земель поперед
ня міська влада про
давала або здавала в оренду
задешево. Багато землі ви
користовувалося не за при
значенням, і на це можнов
ладці дивилися крізь
пальці. Розбазарювання зе
мельного фонду завдало
місту збитків на сотні
мільйонів гривень.

З

емельні аукціони не
проводились. Єдиний
земельний аукціон за ос
танні 10 років було прове
дено в 2005 році. На продаж
виставлялися
земельні
ділянки під індивідуальне
житлове будівництво. Землі
ж комерційного призначен
ня продавалися без системи
та задешево, тобто без вели
кої користі для бюджету і
громади міста.

аступного
року
планується органі
зувати і провести роботу зі
встановлення та зміні меж
міста за рахунок приєднан
ня до Черкас земель при
леглих до обласного цент
ру сіл.
акінчити проведен
ня інвентаризації зе
мель міста та створити бази
для ведення містобудівно
го кадастру.
родовжити практи
ку проведення зе
мельних аукціонів.

З

З чого
починали
емельні питання вирі
шувалися непрозоро
та кулуарно. Громада міста
не знала, які земельні
ділянки є вільними, хто на
них претендує, коли має
розпочатися будівництво.
Такий стан справ породжу
вав корупційні схеми із зем
лею.
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П

Що зроблено
В

ідведення земельних
ділянок стало прозо
рим. Сьогодні чітко фіксу
ються і є публічними всі за
явки громадян та юридичних
осіб на відведення землі. Так,
протягом 10ти місяців будь
яка заявка, незалежно від
того, буде готуватися по ній
проект рішення, чи ні, виві
шується на сайті Черкаської
міської ради того ж дня, коли
вона надійшла. Всі охочі мо
жуть дізнатися із сайту, від
кого надійшла заявка і на яку
ділянку землі.

І

нвентаризація заявок на
відведення землі, які ро
ками лежали в шухлядах чи
новників. Ми змусили чинов
ників подіставати документи
з усіх шухляд, де вони лежа
ли роками. Така інвентари
зація показала, що в нас 696
справ практично повністю
готові до розгляду на сесії,
але в силу різних обставин
потрапили до шухляд. Ми
змінюємо кадри в управлінні
земельних ресурсів та землеус
трою міськвиконкому, щоб
подібних ексцесів більше не
було.

Б

уло прийнято рішення
про проведення зе
мельних аукціонів. Цього
року було ухвалено рішення,
згідно з яким вільні земельні
ділянки продаються через
аукціони, а здаються в орен
ду лише на конкурсних заса
дах. Згодом до цього рішен
ня були внесені зміни, за яки
ми державні організації мог
ли отримувати землю безоп
латно за умови, що будівниц
тво вестиметься за кошти
Державного бюджету. Зокре
ма, цього року завдяки цим

змінам були надані дозволи
Міністерству оборони на бу
дівництво будинку для
військовослужбовців та Уп
равлінню СБУ в Черкаській
області.

Ц

іна продажу землі зрос
ла у 20 разів. Наприк
лад, у 200 році місто продава
ло землю в середньому за 16,6
грн. за 1 кв.м. А нині ціна
становить 320 грн. за 1 кв.
м землі. Відповідно збіль
шилися і надходження від
оренди землі. Цього року
міська влада переглянула
орендну ставку землі і
підняла її майже вдвічі, тоб
то фактично збільшилася
ефективність використання
землі. Завдяки цьому середнь
омісячні надходження від
оренди землі зросли в 1,5 разу
або на 600 тис. грн. зростають
щомісяця. У результаті цього
року міський бюджет отримає
від оренди землі 16 млн. грн.,

що майже на 5 млн. грн.
більше, ніж торік.

Ц

ього року з аукціону
було продано 10 діля

нок під будівництво індиві
дуального житла. Переважно
це земельні ділянки у мікрорай
оні Яблуневий та Поляна.

Ціна продажу 1 кв. м землі в Черкасах
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Дозвiльний центр

Жителі Черкас оформляють дозвільні
документи щонайменше в чотири рази
швидше, ніж 2 місяці тому Будемо
робити
Із 1 жовтня цього
року у виконкомі пра
цює Єдиний доз
вільний центр. Його
відкриття надзви
чайно спростило про
цедуру отримання
різноманітних доз
волів. Так, якщо рані
ше жителі Черкас
витрачали на оформ
лення дозволу, скажі
мо, на будівництво чи
реконструкцію жит
ла або офісу, від
кількох місяців до
кількох років, то
відтепер вони витра
чають на це в кілька
разів менше часу.

З чого
починали
П

роцедура оформлення
дозволу займала від
кількох місяців до кількох
років. Раніше громадянин чи
юридична особа для оформ
лення дозволу зверталися з
відповідною заявою у відділ
звернень громадян. Після
цього заява починала свій
довгий шлях по кабінетах чи
новників, зокрема, від
міського голови до заступни
ка, від заступника до началь
ника відповідного підрозділу
міськвиконкому і т. д. І таке
коло заява могла обійти не
один раз, допоки громадянин
не збере всі необхідні доку
менти, на що загалом ішло
від кількох місяців до
кількох років.
уже часто жителі Чер
кас самі бігали по кабі
нетах і носили свої заяви.
Звичною була практика,
коли заяви громадян залежу
валися у столах чиновників.
Тому заради прискорення
розгляду заяви люди виму
шені були ходити по кабіне
тах і відстежувати долю своєї
справи.
рак інформації, необ
хідної для отримання
дозволу. У пошуках потрібної
інформації громадянин мав
також оббивати пороги чинов
ницьких кабінетів. Особливо
сутужно доводилось тим, хто
хотів отримати складний
дозвіл, в оформленні якого
були задіяні відразу кілька
підрозділів.

Д

Б

Що зроблено
Б

уло в кілька разів ско
рочено процедуру от
римання дозволів. Віднедав
на громадянину необхідно
відвідати не більше 3х разів
лише один кабінет у міськ
виконкомі — № 108, де розмі
щений Єдиний дозвільний
центр. Перший раз відвідувач
звертається до адміністратора
центру, який надає йому вичер
пну інформацію щодо переліку
необхідних для отримання доз
волу документів. Наступного
разу адміністратор приймає та
реєструє копії документів і фор
мує дозвільну справу. А втретє
громадянин приходить по до
звіл.
ітке дотримання тер
мінів оформлення
дозволів. Єдиний дозвільний
центр переймається тим, щоб
у день формування дозвіль
ної справи вона потрапила до

Ч

безпосереднього виконавця.
Також адміністратори центру
стежать, щоб дозвіл було офор
млено і видано людині у чітко
встановлений термін.
адання вичерпної
інформації. Людині
не потрібно перейматися
тим, де отримати інформацію
по збору необхідних для
оформлення дозволу доку
ментів. Всю інформацію вона
може отримати в кабінеті
№ 108 міськвиконкому, що
значно спрощує та пришвид
шує процедуру.
диний
дозвільний
центр опікується під
готовкою понад 40 дозволів
у сфері господарської діяль
ності. Цьому сприяють мемо
рандуми про співпрацю, які
Єдиний дозвільний центр ук
лав з усіма керівниками
відповідних підрозділів мі

Н

ськвиконкому, з пожежною
службою, санепідемстан
цією, Черкасиводоканалом,
Черкаською ТЕЦ, Черкаси
теплокомуненерго. Для отри
мання простого дозволу, в
оформленні якого залучений
один виконавець, консульта
цію можна отримати по теле
фону за номером: 360163

М

іська влада продов
жуватиме працю
вати в напрямку макси
мального спрощення про
цедури отримання доз
волів.
озширятиметься пе
релік дозволів, які
можна буде отримати в
Єдиному центрі міськви
конкому.

Р

Є

Найчастіше черкащани звертаються
по дозволи на приватизацію чи відведення
земельних ділянок, реконструкцію
чи будівництво об'єктів, для розміщення
об'єктів торгівлі та сфери послуг.

За два місяці адміністратори Єдиного дозвільного
центру надали такий обсяг послуг:

400

видали
документів
дозвільного характеру

880 заяв
1 255 консультацій

зареєстрували
надали

Перелік документів, які оформляються дозвільним центром
міськвиконкому
32.

1. Дозвіл на виконання про
ектної документації для будів
ництва балкона.
2. Дозвіл на будівництво інди
відуального будинку.
3. Дозвіл на виконання буді
вельних робіт.
4. Дозвіл на розміщення зовн
ішньої реклами.
5. Дозвіл на проведення рекон
струкції, реставрації, капіталь
ного ремонту без зміни цільового
призначення об'єкта.
6. Дозвіл на реконструкцію
квартир під магазин або офіс.
7. Дозвіл на реконструкцію
квартир під магазин або офіс (для
приватного підприємця).
8. Дозвіл на реконструкцію
будівлі або приміщень без добу
дови приміщень.
9. Дозвіл на реконструкцію
будівлі або приміщень без добу
дови приміщень (для приватного
підприємця).
10. Дозвіл на перепланування
квартири.
11. Дозвіл на розміщення но
вого об'єкта або прибудови.
12. Дозвіл на розміщення но
вого об'єкта або прибудови (для
приватного підприємця).
13. Дозвіл на реконструкцію
будівлі або приміщень з надбудо
вою поверху.
14. Дозвіл на розміщення об'

єкта торгівлі з продажу продо
вольчих товарів, готових до вжи
вання, а також тих, що швидко
псуються, інших продовольчих
товарів (у тому числі овочів і
фруктів) за межами торговельно
го приміщення (виїзна, виносна
торгівля).
15. Дозвіл на розміщення
дрібнороздрібної торговельної
мережі та сфери послуг, крім па
вільйонів та кіосків
16. Дозвіл на розміщення ста
ціонарних об'єктів торгівлі та
сфери послуг, у тому числі пав
ільйонів та кіосків.
17. Висновок на проекти
відведення земельних ділянок
(погодження проектів відведення
земельних ділянок).
18. Висновок на погодження
місця розташування об'єкта.
19. Дозвіл на розробку проек
ту відведення земельної ділянки.
20. Дозвіл на розробку техні
чної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земель
ної ділянки в натурі (на місце
вості) та виготовлення докумен
та, що посвідчує право користу
вання земельною ділянкою (щодо
земельних ділянок, які переда
ються громадянам безоплатно у
власність та (або) надаються у
користування).
21. Дозвіл на розробку техні
чної документації із землеустрою

щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та
виготовлення документа, що по
свідчує право користування земель
ною ділянкою (щодо земельних
ділянок, на яких розташовані об
'єкти нерухомості та без зміни
цільового призначення земельної
ділянки).
22. Дозвіл на проведення
місцевих аукціонів, конкурсного
розпродажу і лотерей.
23. Ордер на виконання зем
ляних робіт на вулицях, провул
ках та площах.
24. Ордер на видалення зеле
них насаджень.
25. Технічні умови на авто
номне опалення квартир.
26. Технічні умови на вста
новлення приладу обліку води.
27. Технічні умови на водопо
стачання та водовідведення
об'єктів, які будуються в м. Чер
каси.
28. Технічні умови на водопо
стачання та водовідведення для
приватного сектору.
29. Санітарний паспорт на
право проведення робіт із джере
лами іонізуючих випромінювань.
30. Висновок на проект будівниц
тва (реконструкції) ф.303/0.
31. Висновок державної сані
тарноепідеміологічної служби
про відповідність наявних при
міщень, матеріальнотехнічної
бази вимогам санітарних норм і

правил.
Висновок щодо вибору
(відведення) земельної ділянки
під забудову ф.301/0.
33. Погодження проекту зем
леустрою щодо відведення земель
ної ділянки.
34. Технічні умови на підключен
ня підприємств, будинків , споруд їх
черг чи окремих виробництв до теп
лових мереж.
35. Висновок щодо відведен
ня земельної ділянки.
36. Дозвіл на початок роботи
підприємств та оренду при
міщень.
37. Дозвіл на початок роботи
підприємств та оренду при
міщень, видача якого відповідно
до компетенції здійснюється те
риторіальним органом державно
го пожежного нагляду.
38. Дозвіл на поводження з
отруйними речовинами.
39. Дозвіл на спеціальне во
докористування.
40. Ліміт на утворення та роз
міщення відходів.
41. Дозвіл на розміщення
відходів.
42. Дозвіл на викиди забруд
нюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерела
ми для існуючого об'єкту.
43. Дозвіл на викиди забруд
нюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерела
ми для новостворених об'єктів.
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Охорона здоров’я
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10 нових авто “Швидкої допомоги”
незабаром виїдуть на чергування
За рахунок
міського бюджету
утримується
15 медичних
закладів. Зокрема,
5 лікарень
широкого
профілю,
2 пологові
будинки, станція
швидкої допомоги,
4 амбулаторні
поліклініки,
3 стоматологічні
поліклініки.

З чого
починали
З

ношеність медичного
обладнання та авто
мобілів "швидкої допомоги".
В закладах охорони здоров'я
застаріло медичне обладнан
ня та потребують оновлення
автомобілі "швидкої допомо
ги". Так, щотижня місто
втрачає одне людське життя,
оскільки невідкладна допо
мога надається несвоєчасно
або через брак медичних пре
паратів. У результаті, на
приклад, при інфарктах та
інсультах смерть настає у
15% випадків.

Н

едостатня доступ
ність медичної допо
моги. Через те, що всі міські
лікарні є широкопрофільни
ми, дуже часто висококвалі
фіковані лікарі оперують зви
чайний апендицит. Тим ча
сом хворі, які потребують
кваліфікованої допомоги, не
можуть отримати її.

Н

еофіційні платні по
слуги в закладах охо
рони здоров'я. У медичних
закладах неофіційно існува
ла практика платних послуг.
Через непрозорість такої сис
теми пацієнти не розуміли, за
що саме вони платять гроші
та на що вони витрачаються,
а лікарі змушені були прини
жуватися та просити благо
дійну допомогу.

У 2007 році на охорону здоров'я з міського бюджету було
виділено 82 млн. грн., що на 20 млн. грн. більше, ніж
торік. Збільшення фінансування дозволило збільшити
витрати на ліки, харчування хворих, забезпечення
пільгової категорії населення медикаментами.

Що зроблено
Р

еорганізовуємо
Кабміну, яку було прийня
міські лікарні. За
то у 1996 році. Натомість
ради більшої доступності
незахищені верстви насе
медицини та раціональні
лення зможуть отримува
шого використання бюд
ти безкоштовні медичні
жетних коштів ми розпо
послуги, які фінансують
чали реорганізацію місь
ся з бюджету. Вже є перші
ких лікарень. Нещодавно
результати від запровад
виконавчий комітет Чер
ження платних послуг —
каської міської ради зат
за 4 місяці поліклініки до
вердив план їхньої реорга
датково отримали 500
нізації. Зокрема, 3тя
тис. грн. Ці кошти вони
міська лікарня отримає
отримували і раніше, але
статус лікарні швидкої та
неофіційно, тому невідо
невідкладної допомоги з
мо, на що вони витрачали
відповідним фінансуван
ся. А зараз ми їх бачимо, і
ням. Ми замовили нове об
знаємо, що їх використо
ладнання для надання не
вують за призначенням.
Такими кювезами для догля Отож, очевидно, що вве
відкладної та швидкої до
ду за передчасно народженими дення платних послуг зня
помоги і 10 нових авто
дітьми облаштуємо палати в ло необхідність лікарям
мобілів "швидкої допомо
пологовому будинку № 1
ги". 1шу міську лікарню
принижуватися, а люди
буде перепрофільовано на
відтепер знають, за що
заклад планового лікування. закупівлю кювезів для догля вони платять.
На базі цього медичного зак ду за передчасно народженими
а ремонт медичних
ладу буде створено сучасний дітьми — вагою від 500 г. Од
закладів міста було
діагностичний центр із висо нак майже рік Тендерна пала використано майже 1 млн.
коточним
обладнанням. та України блокувала нам за грн. Протягом літа цього
Відповідні роботи планується купівлю, нав'язуючи свої схе року було проведено капі
закінчити до кінця 2008 ми. Та зрештою закупівля від тальний ремонт у міській
року. 2гу міську лікарню пе булася аж у грудні.
лікарні № 1, зокрема, тут
репрофілюють на лікарню
вели офіційні платні було реконструйовано кана
відновлювального типу, де
послуги в поліклініках. лізаційну мережу. У міській
люди проходитимуть реабі
З 1 червня цього року у лікарні № 3 здійснили рекон
літацію після інтенсивного
міських поліклініках працює струкцію каналізаційної та
лікування.
механізм офіційних платних водопровідної мереж, а в ди
блаштовуємо полого послуг. Тобто, якщо людина тячій лікарні обновили
вий будинок сучасним хоче обстежитися без черги, відділення патології новона
обладнанням. Назріла не вона має заплатити в касу роджених.
обхідність створення у Черка лікарняного закладу чітко
сах обласного пологового бу визначену суму за відповідну
динку. Адже 30% жінок, які послугу. Перелік платних по
народжують у черкаських по слуг та тарифи за кожною з них
логових будинках, це по виписані у відповідному
роділлі з різних міст та райо рішенні виконавчого комітету
нів області. Досягнуто домо Черкаської міської ради. І
вленість з областю про пере ніхто не матиме права вимага
дачу області пологового бу ти з людей більше грошей, ніж
динку № 2, що на вул. 30 передбачено у рішенні викон
років Перемоги. Натомість у кому. Всі тарифи розраховані,
пологовому будинку № 1 об виходячи із затрат, які несе
ладнаємо палати для перебу заклад, надаючи ту чи іншу
вання жінок від підготовки до послугу.
Законодавчою
пологів до виписки з лікарні. підставою для прийняття та
До того ж місто ще в лютому кого рішення виконавчого ко
цього року виділило кошти на мітету є відповідна Постанова

Н

В

О

Будемо
робити
З

акупимо достатню
кількість медпрепа
рату "Металізе". Одна доза
його коштує 8 тис. грн. і до
помагає уникнути смер
тельних випадків та ус
кладнень при інфарктах та
інсультах. Отож завдяки
цьому препаратові вдасться
зменшити кількість смер
тельних випадків від
інфарктів та інсультів з15
до 2%.

У

кожній лікарні та
поліклініці буде роз
міщено перелік хвороб і
стандартів лікування. Кож
ний пацієнт, якому вста
новлено певний діагноз,
зможе дізнатися, чи "пра
вильно" його лікує лікар.
Інформація буде доступною
в електронному та друкова
ному вигляді у кожному ме
дичному закладі.

З

абезпечення лікарень
молодими кадрами.
При одному з черкаських
вузів буде створено медичний
факультет. До викладання
буде залучено висококвалі
фікованих медиків.

З

абезпечення лікарів
соціальним житлом.
Цього року в Черкасах роз
почалося будівництво соці
ального житла. Тобто забу
довники передають 5 %
квартир житлового будин
ку містові, воно надавати
меться в першу чергу ліка
рям та вчителям. Тому вже
за 1,5 року місто може роз
раховувати на отримання
перших соціальних квар
тир.

14

Шкiльна освiта

грудень 2007 року

Уперше за десять років відбулось
оновлення шкільних комп'ютерних класів
Будемо
робити

У місті Черкаси
є 42 школи, в яких
навчається
27,5 тисячі дітей.
36 шкіл утримується
міським бюджетом,
тут навчається
26,7 тисячі дітей.
2 школиінтернати
перебуває
на утриманні
обласного
бюджету, 4 школи
є приватними.
Також у місті є
53 садочки.

З чого
починали
П

опереднє керівництво
управління
освіти
міськвиконкому не розвивало
галузь. Тобто заклади освіти
неспроможні були організу
вати навчальний процес на
сучасному рівні.

С

лабка матеріально
технічна база закладів
світи. Зокрема, у школах над
звичайно застаріла комп'ю
терна техніка. Здебільшого
комп'ютери майже 10річної
давнини.

В

ідсутність матеріаль
ного заохочення вчи
телів, які працюють із обда
рованою молоддю. 4 роки
тому міська влада припини
ла надавати таку підтримку.
У результаті вчителів позба
вили матеріального стимулу
займатися з обдарованими
дітьми заради досягнення ус
піху.

В

исокі затрати на енер
гоносії. В галузі освіти
не переймалися економією
енергоресурсів, не прагнули
запроваджувати енергозбері
гальні технології заради зао
щадження бюджетних кош
тів та спрямування їх на
більш нагальні потреби. До
того ж значна частина шкіл
будувалася в 70ті роки ми
нулого століття, і середній
їхній вік сягає майже 33
років. Тому вони характери
зуються низькою інженер
ною культурою, незадовіль
ними теплоізолювальними
властивостями стін та вікон,
відсутністю ефективного об
ліку та регулювання тепла.

З

а рахунок збільшен
ня надходжень до
місцевого бюджету активі
зується робота з проведен
ня капітальних ремонтів
шкіл та комунікацій на
вчальних закладів.

П

Для черкаських шкіл закупили комп’ютери з без
печними та компактними моніторами (на фото
облаштовують комп’ютерний клас у гуманітарно
правовому ліцеї).

Що зроблено
У

правління
освіти
міськвиконкому очо
лив досвідчений керівник
Сергій Саєнко. Будучи дирек
тором школи № 17, Сергій Сає
нко показав на власному при
кладі, як можна ефективно уп
равляти закладом освіти. Май
же півроку тому він очолив уп
равління освіти міськвиконко
му, після чого в цій галузі поча
лися позитивні зміни.

П

роведено оптимізацію
мережі шкіл задля еко
номії бюджетних коштів. Зок
рема, було скорочено школу
№ 35, яка орендувала при
міщення колишнього ПТУ
№ 1. Натомість розташова
на поруч школа № 5 мала до
статню кількість вільних
місць. Їх і зайняли учні зі
школи № 35, завдяки чому
управління освіти зекономи
ло значну суму коштів.

А

ктивно запроваджу
ються енергозбері
гальні технології в закладах
освіти, що допомагає еконо
мити бюджетні кошти. Так,
з початку року було встанов
лено понад 2 тисячі енерго
зберігальних ламп на суму
25 тис. грн. Крім того, у
школах № 12 та № 28 вста
новлено лічильники на теп
ло, які дають 5060% еко
номії коштів.

В

ідновили фінансову
підтримку вчителів,
які працюють із обдарова
ними дітьми. Так, з 1 верес
ня цього року до посадового
окладу вчителів додається
2040% за особливі заслуги.
Доплати отримують 12 педа
гогічних працівників. Така
фінансова підтримка додає
стимулу вчителям досягати
успіхів у підготовці шко

лярів. Крім того, з міського
бюджету виплачуються пре
мії переможцям усеукраїнсь
ких олімпіад та конкурсів, а
також учителям, які навча
ють цих переможців. У 2007
році такі премії отримали 36
учнів та 30 учителів і нау
ковців на загальну суму май
же 30 тис. грн.

П

очали оновлювати
шкільну комп'ютерну
базу. У грудні 20 шкіл та 5
позашкільних закладів отри
мали нові комп'ютери. 20
шкіл отримали відеопроекто
ри, а дитсадки — нову побуто
ву техніку — пральні машини,
електроплити, холодильни
ки.

С

творено міський дитя
чий парламент, міську
раду батьків
та міську
шкільну газету. Це сприяє
об'єднанню дітей та дорослих
навколо ідеї створення зруч
них та сприятливих умов
для навчання і дозвілля.

Р

озморожено будівниц
тво спортзалу в спеці
алізованій школі № 18. На 5
років було зупинено будів
ництво спортзалу в школі
№ 18. А цього року воно ак
тивно ведеться. Загальна
вартість такого будівництва
становить кілька мільйонів
гривень. Аналогів цьому
спортзалу в області не буде.
Крім того, майже на 1 млн.
грн. було відремонтовано
дахів у школах міста. Зокре
ма, перекрили дахи не лише
в тих закладах, які цього по
требували, а й додатково у
тих, які постраждали після
сильної зливи влітку.

П

рийняли програму до
даткового забезпечен

ня безплатними обідами 400
учнів 511 класів із неповних
та неблагополучних сімей.
Загалом майже 9 тисяч
учнів харчуються безкош
товно. Серед них — дітиси
роти та діти, позбавлені
батьківського піклування,
учніінваліди, учні 14
класів.
лкоголь та тютюн не
продається поблизу
шкіл. Міська влада ухвали
ла рішення про заборону ре
алізації цигарок та алкого
лю біля міських шкіл. Пер
шими, хто відчув на собі на
слідки цього рішення, ста
ли 5 магазинів.
Це об'єкти торгівлі, на які
часто скаржилися жителі
міста. Спеціальна комісія
аналізує розташування всіх
об'єктів торгівлі неподалік
шкіл і визначає перелік
місць, де також буде заборо
нено продаж тютюнових ви
робів та алкогольних на
поїв.

А

В

ведено практику гос
тювання дітей із
інших регіонів у черкась
ких родинах та навпаки.
Так, 175 черкаських дітей
віком від 11 до 15 років зде
більшого із малозабезпече
них родин гостювали в
Західній Україні цьогоріч
них різдвяних свят. Вони
мешкали в сім'ях, їздили
на екскурсії, знайомилися
із традиціями святкування
Різдва у цій місцевості Ук
раїни. А на травневі свята
сто дітей із Західної Украї
ни за аналогічною програ
мою відвідали Черкаси. У
січні 2008 року в Черкасах
уже гостюватимуть діти з
Кишинева.

овернемо базу від
починку для вчи
телів "Дніпро". Управлін
ня освіти хоче поставити
крапку в епопеї з цією ба
зою відпочинку вчителів,
тому розпочало судовий
процес з її повернення.
Адже ще в 2003 році ко
лишнє керівництво управ
ління освіти дозволило
створити там кооператив,
не погодивши це з власни
ком бази "Дніпро" —
міською радою. У резуль
таті члени кооперативу
узурпували право влас
ності на 56 будівель, роз
поряджаються ними на
власний розсуд і не впуска
ють туди освітян.

П

оліпшуватиметься
матеріальнотех
нічна база шкіл. Ми про
довжуватимемо оновлюва
ти комп'ютери у школах,
запроваджувати енергозбе
рігальні технології, рекон
струюватимемо та утеплю
ватимемо приміщення.

Обсяги бюджетного
фінансування
черкаської освіти:
2006 року ó

96 млн. грн.

2007 року ó

124 млн. грн.

Цього року значно
більше коштів
виділено на ремонт
закладів
освіти, зокрема,
1,5 млн. грн.,
а на ремонт торік —
885 тис. грн.
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Фiзкультура та спорт
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Ми зробили кілька важливих кроків
у створенні сприятливих умов
для розвитку спорту
За рахунок міського
бюджету в Черкасах
утримується та
розвивається
7 дитячоюнацьких
спортивних шкіл.
У них тренується
3 тис. дітей та
молодих людей
із 23 видів спорту,
наймасовішими
з яких є футбол,
баскетбол, волейбол,
художня гімнастика,
веслування на
байдарках
та
каное,
пауерліфтинг.

З чого
починали

В

ідсутність системної
підтримки спорту з
боку міської влади. Відрод
ження спорту, яке спостері
галося в останні кілька
років, відбувалося не завдя
ки міській владі, а всупереч
їй.

С

лабка спортивна база.
Багато років у Черка
сах не вирішувалося питан
ня ремонту спортивних залів
та оновлення спортивного об
ладнання.

Н

едостатні фінансові
вливання міської
влади у розвиток фізкульту
ри та спорту. Тобто галузь
фізкультури та спорту фінан
сувалася за залишковим
принципом. Отож марно було
чекати якогось прориву в
цьому напрямку.

Цього року відремонтували “Будівельник”, який
став візитною карткою черкаського спорту.

Що зроблено

П

роводиться комп
лексне оновлення
спортивних об'єктів. По
перше, було оновлено Цент
ральний стадіон, зокрема,
відремонтовано централь
ний вхід, вежі для освітлен
ня та білетні каси. Нещодав
но тут почалося будівницт
во майданчика, на якому
буде розміщено каток, що
працюватиме цілий рік. Об
ладнали спортивним інвен
тарем зал для боксу. Подру
ге, в Палаці спорту "Буді
вельник" було відремонто
вано фасад, спортивний зал,
туалет та облаштовано пар
кову. Паркінг є унікальним,
оскільки у дні, вільні від
спортивних ігор, він викори
стовуватиметься як ігровий
майданчик для дітей.

О

креслилися чіткі пер
спективи розвитку
нових видів спорту. Черкаси
стали одним із небагатьох
міст України, де будівницт
во льодового палацу розпоч
неться вже наступного року.

Таке будівництво дає чер
каському спорту нові перс
пективи розвитку, зокрема,
що стосується хокею та
фігурного катання. Міський
голова уклав договір про на
міри з Федерацією хокею Ук
раїни. Тому вже готується до
кументація на відведення
землі на Митниці. Також по
будують льодовий каток у
ПівденноЗахідному районі —
по вул. 30 років Перемоги.

З

більшилося бюджетне
фінансування спор
тивної галузі. Цього року
вперше в черкаський спорт
було вкладено такий обсяг
коштів. Зокрема, порівняно з
минулим роком фінансування
ДЮСШ збільшилося на 30%.

Р

озпочалася активна
робота над облашту
ванням нових спортивних
об'єктів. Цього року було
відведено землю під футболь
не поле для фізкультурнооз
доровчого комплексу, що в
ПівденноЗахідному районі.
Також готовий проект рішен
ня про відведення земельної
ділянки під футбольне поле
для дитячоюнацької спор
тивної школи (ДЮСШ)
"Дніпро8". Зараз іде процес
передачі у власність при
міщення дитячоюнацькій
спортивній школі № 1, яке
вона раніше орендувала. А
завдяки активній участі ко
мітету фізкультури та спорту
міськвиконкому в роботі над

генпланом забудови міста
всі спортивні об'єкти по
траплять у нього. І з часом
не виникатиме непоро
зумінь, що на місці стадіону
несподівано виросте якась
будівля.

Ч

еркаси вибороло пра
во на проведення
Чемпіонату України з гре
коримської боротьби. В
лютому 2008 року всі збірні
команди України візьмуть
участь у цьому Чемпіонаті.
Це відбірковий турнір перед
Олімпійськими
іграми
2008.

Місто пишається чемпіоном
світу та Європи 2007 року з
фехтування на шаблях
серед юніорів Антоном
КУКСОЮ. А також бронзовим
призером чемпіонату
Європи з кульової стрільби
серед юніорів Дарією
ШАРІПОВОЮ, чемпіоном
світу з богатирського
багатоборства в складі
збірної команди України
Віктором ЮРЧЕНКОМ та
чемпіонами світу з фітнесу
серед юніорів Оксаною та
Максимом ОРОБЦЯМИ.

Будемо
робити
З

більшувати обсяги
бюджетного фінан
сування
черкаського
спорту та зміцнювати
спортивну базу. Лише за
цих обставин можна розра
ховувати на прорив у роз
витку галузі.

Р

озвивати значно
більше видів спор
ту. Зокрема, це стосується
розвитку хокею, фігурного
катання та інших.

П

родовжувати рекон
струкцію та будів
ництво спортивних об'є
ктів. У планах найближчої
перспективи є реконструк
ція бігових доріжок на
Центральному стадіоні.
Плануємо
добудувати
школу з веслування, що
дасть можливість активно
розвивати цей вид спорту.

З

будуємо сучасний ба
гатофункціональ
ний спортивний комп
лекс. У ньому зможуть тре
нуватися та приймати су
перників міські команди
суперліги з волейболу —
"Круг",
"Златогор",
"ІмпексагроСпорт", та з
баскетболу — "Черкаські
мавпи". Тут проводити
муться державні та міжна
родні змагання з волейбо
лу, баскетболу, мініфут
болу, дзюдо, спортивних
танців та ін.
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Незаконний бiзнес
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Стихійна торгівля — головна
нерозв’язана
проблема
З чого
починали
М

істо гральних авто
матів. Незаконні гра
льні автомати почали масово
з'являтися на черкаських вули
цях улітку 2006 року. Загалом,
у Черкасах нараховувалося 75
самовільно встановлених граль
них автоматів. Вони стояли
майже на кожній зупинці гро
мадського транспорту. Це про
повокувало людей грати, часто
програвати останню копійку.

Х

олодильні установки
стали небезпечними
для людей. Кожен підприємець,
який має кіоски на міських ву
лицях, намагався встановити
поряд холодильну установку з
продажу напоїв чи морозива.
Різнокольорові ящики псували
архітектурне обличчя міста, до
того ж вони ставали небезпеч
ними. Влітку минулого року в
Черкасах стався випадок, коли
струмом від холодильника вда
рило 14річну дівчинку.

Ч

еркаси перетворилися
на місто генделиків та
кіосків. Більшість із цих об'єктів
не мали навіть дозволу на торг
івлю, не кажучи вже про рішен
ня на відведення земельних
ділянок чи договір оренди. Влас
ники цих об'єктів не сплачува
ли податки до міського бюдже
ту, захаращували прилеглу те
риторію.

П

опередня міська влада
спонукала до виникнен
ня стихійної торгівлі на вули
цях та тротуарах міста. Зокре
ма, у 1999 році Черкаська
міська рада ухвалила рішення
про впорядкування торгівлі по
вулицях Гоголя та Смілянській.
Ним вона доручила Центру ди
тячої та юнацької творчості
справляти ринковий збір у
торгівців по вулиці Гоголя за
ставками ринкового збору, які
діяли на Центральному ринку.
Цим рішенням міська рада на
дала право директору ЦДЮТ, а
іншим рішенням — обласному
об'єднанню ринків збирати рин
ковий збір поза межами ринку.

П

олітики неодноразово
використовували сти
хійних торгівців задля досяг
нення своїх цілей. За 10 років
існування стихійної торгівлі в
Черкасах політичні діячі виво
дили стихійників на мітинги, як
тільки їм потрібно було домог
тися свого. Політики називали
позицію цих людей думкою всієї
громади і в обмін на їхню
підтримку обіцяли зберегти на
сиджені місця на вулицях та
тротуарах міста.

Чому
стихійники
вперто
не хочуть
залишати свої
місця?

Торік на вулицях та
зупинках міста
незаконно стояло
75 гральних автоматів,

144 самовільно
встановлені
холодильники,
200 незаконних гаражів
і понад 100 кіосків.
У місті Черкаси
є 43 осередки
стихійної торгівлі,
де торгує близько
800 осіб.
Офіційно в місті
працює 14 ринків.
Щоденно на них

П

оперше, вони зай
няли найбільш ви
гідні місця навколо Цент
рального ринку й знімають
так звані вершки.

П

одруге, стихійники
не сплачують і трети
ну тих платежів, які вима
гає законодавство і які ви
мушені платити торгівці з
ринків зі своїх доходів.

Будемо
робити

стоять порожніми
1200 місць.

Що зроблено

Д

емонтовано всі вулич
ні автомати. Демонтаж
розпочався у травні. За два
місяці з черкаських вулиць
було прибрано з півсотні само
вільно встановлених гральних
автоматів, решту власники по
прибирали самостійно, не чека
ючи приїзду спеціальної комісії
з автокраном та вантажівкою.
До кінця літа міські вулиці та
зупинки були повністю
звільнені від "одноруких бан
дитів".

Х

олодильні установки
почали прибирати з
вулиць міста. Цю роботу про
довжуватимемо, доки на вули
цях міста не залишиться жод
ного небезпечного для життя
людей незаконно встановлено
го холодильника.

С

творена спеціальна ко
місія з демонтажу неза
конних гаражів, кіосків та ген
деликів. Комісія протягом ос
танніх місяців провела обсте
ження гаражів, генделиків і
кіосків на наявність у їхніх
власників необхідних доз
волів, угод, пільгових умов. Усі
об'єкти, на які немає необхід
них документів, було виріше
но демонтовати. За рік з чер
каських вулиць прибрали
близько 100 гаражів, зо три де
сятки кіосків та демонтовано
16 генделиків. Велику допомо

гу у цій справі міській владі на
дала громадська організація
"Справедливість", члени якої
відслідковують появу нових не
законних об'єктів і через
відповідні служби добиваються
їх демонтажу.

М

іська влада здебільшо
го очистила вулиці
міста від стихійної торгівлі.
Поки що проблемними зали
шається територія біля Центру
дитячої та юнацької творчості,
вулиці та тротуари навколо
Центрального ринку, та вули
ця Пастерівська. Тут стихійна
торгівля продовжує процвітати
та заважає мешканцям навко
лишніх будинків, пішоходам та
водіям. Проте міська влада не
збирається зупинятися на досяг
нутому і продовжуватиме бо
ротьбу із незаконою торгівлею.

Л

ише 10% жителів міста
висловилися за стихій
ну торгівлю. У липні було
проведено опитування жи
телів міста стосовно їх став
лення до існування стихій
ної торгівлі. Було опитано 5
596 жителів Черкас, із них
5 064 особи висловилися
проти торгівлі за межами
ринків. Ці люди рекоменду
ють міській владі продовжу
вати боротися зі стихійною
торгівлею та переводити
стихійників із доріг та тро
туарів на офіційні ринки.
Натомість лише 532 особи із
загальної кількості опита
них підписалися під пропо
зицією залишити вуличну
торгівлю там, де вона
здійснюється ось уже 10
років поспіль.

Результат
За даними Київського
міжнародного інституту
соціології понад 80% черкасців
підтримують дії міської влади
щодо прибирання гральних
автоматів та холодильних
установок.

В

сі незаконно вста
новлені
об’єкти
приберемо. Міська влада
звертається до черкасців із
таким проханням: якщо
ви помітили незаконний
гральний автомат, кіоск,
генделик, телефонуйте за
номером 005. Загалом за
дзвінками черкасців було
прибрано 12 гральних ав
томатів, зокрема, на зу
пинці по вул. Енгельса
(біля Східно — Європейсь
кого інституту), на вул.
Луначарського та в інших
місцях.

П

ротягом кількох
місяців плануєть
ся демонтувати понад 100
незаконних кіосків та 24
генделики.

Д

обиватимемося від
правоохоронних ор
ганів виконання рішення
міської влади щодо впо
рядкування
стихійної
торгівлі у місті. Зараз у Гос
подарському суді області
знаходиться справа про
зобов’язання управління
МВС у Черкаській області
виконати рішення міської
ради про впорядкування
торгівлі в місті Черкаси.
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Міська влада активно бореться
зі сміттям та озеленює місто
В місті є 3 пости
з контролю
за рівнем
шкідливих
викидів у повітря.
Комунальне
підприємство
КАТП2328
з допомогою
46 автомобілів
вивозить сміття,
обслуговуючи
8,5 тис. приватних
будинків та
75,5 тис. квартир.

З чого ми
починали
П

ід забудову віддавали
зелені зони міста. По
передня міська влада дозво
лила будівництво житла в
Соснівці. У безоплатне кори
стування відвели 23 земельні
ділянки в районі Соснівки
площею по 10 соток кожна.
Хоча генеральним планом
забудови міста тут передбаче
но будівництво закладів для
відпочинку лікування та оз
доровлення.

З

ростала кількість АЗС.
У результаті такої пол
ітики в місті налічується біля
80 автозаправних станцій.
Зрештою одну АЗС побудува
ли на території скверу. Еко
логічно небезпечні підприєм
ства та власники АЗС не
вкладали кошти у спеціальні
програми з озеленення міста.

П

ляжі засмічувалися, а
вздовж берега будува
лися дорогі котеджі. Біль
шість підприємців — орен
дарів пляжів, не дбали про
їхню чистоту. У Дахнівці
вздовж берега зводилися до
рогі котеджі.

К

ількість сміття пос
тійно збільшувалася.
Сміттєзбиральні машини не
встигали вивозити сміття,
оскільки його обсяги пост
ійно зростали, зокрема, че
рез велику кількість пласти
кової тари у відходах. Також
через збільшення будівель
них відходів, які люди вики
дали в контейнера після ре
монтів у квартирах. Авто
парк комунального підприє
мства з вивезення сміття зас
тарів — середній строк експ
луатації автомобілів 1518
років. Авто часто ламалися,
не встигали вивозити сміття.

Влада міста намагається через суд зупинити
вирубування дерев та будівництво в парковій зоні
Соснівки.

Що зроблено
М

іська влада відстоює в
суді паркову зону Со
снівки. Ми заборонили будів
ництво житла в парковій зоні
Соснівки, однак понад півро
ку тому Соснівський район
ний суд скасував це рішення.
Та влада міста не збирається
поступатися.
Ринкова
вартість землі у Соснівці ста
новить від 6 до 10 тисяч до
ларів за 1 сотку. Отож, що
найменше 1 380 000 доларів
втрачає міський бюджет та
громада міста від безоплатно
го володіння землею у районі
Соснівки. Нині справа розг
лядається в Апеляційному
суді.

М

іська влада виділила
105 тис. грн. на по
ліпшення контролю за вики
дами в повітря. Щодня через
кожні 8 годин здійснюється
контроль за вмістом шкідли
вих речовин у повітрі. Його
проводять 3 пости гідромете
орологічної служби, розмі
щені в густонаселених райо
нах міста. Для здійснення
якісного контролю за станом
атмосферного повітря ми оно
вили спеціальне обладнання,
на що виділили 105 тис. грн.

У

місті більше не буду
ватимуть АЗС. Міська
влада прийняла стратегічне
рішення — у Черкасах більше
не будуть будуватися авто
заправні станції. За останній
рік міська влада не надала
жодного дозволу на відведен
ня земельної ділянки під АЗС.

О

зеленюємо місто. Жо
ден забудовник не от
римає дозвіл на будівництво
без плану озеленення навко
лишньої території. Власники
8 АЗС уже беруть участь у
програмі озеленення. Протя
гом року висадили 4 800 зе

лених насаджень, 1 800 кущів
троянд.

А

ктивно боремося зі
сміттям. Закупили
100 нових контейнерів для
збору сміття. Додатково вста
новили 360 контейнерів для
збору поліетиленових пляшок
і 49 — для збору скляної тари.
Також міська влада прийня
ла рішення — перш ніж влас
ник квартири чи офіса отри
має дозвіл на реконструкцію
чи перепланування, він має
укласти угоду на вивезення
будівельного сміття.

Р

озриваємо договори
оренди з недобросовіс
ними орендарями прибереж

ної території. Вже готовий
проект рішення міської ради
про розірвання договору орен
ди з ТОВ "ПричалЯВАМ",
який орендує 3 га землі на бе
резі Дніпра в Дахнівці. Това
риство використовує земель
ну ділянку не за призначен
ням, зокрема, засмічує прибе
режну територію, насипає
дамбу будівельними відхода
ми. Також готовий проект
рішення про розірвання уго
ди з ТОВ "Ремпобутсервіс",
яке взяло в оренду прибереж
ну територію для розміщення
човнів, натомість допустило
там самовільне капітальне
будівництво.

Будемо
робити
С

творимо спеціальну
інспекцію, що опіку
ватиметься екологічною
ситуацією в місті. Інспек
тори стежитимуть за дот
риманням екологічного за
конодавства та працюва
тимуть над поліпшенням
екології в місті.
рацюватимемо над
зменшенням заб
руднення повітря від вих
лопних газів автомобілів.
Зокрема, введемо обме
ження на термін експлуа
тації громадського транс
порту та розвантажимо
центр міста від великої
кількості транспорту.
акупимо нові сміт
тєвози. Поступово
оновлюватимемо
парк
сміттєзбиральної техніки
задля того, щоб вона не ла
малася і встигала вивози
ти сміття.
апровадимо меха
нізм збору сміття в
приватному секторі. Час
тина населення з приват
них будинків виносить
сміття прямо на вулиці.
Тому є ідея забезпечити всі
двори пластиковими кон
тейнерами, які централізо
вано вивозитимуться раз
на тиждень.
обудуємо в місті за
вод для переробки
сміття. За рік ми визначи
мося з інвестором, оскіль
ки є кілька пропозицій із
інвестування в будівницт
во такого підприємства. А
поки що ми продовжили на
рік термін експлуатація
наявного в місті сміттєзва
лища, зокрема, розшири
ли його.

П

З
З

П

18

Дозвiлля

грудень 2007 року

Комунальне підприємство "Дирекція
парків" активно займається благоустроєм
міських парків
Будемо
робити

У Черкасах
є 4 парки, з яких
2 — дитячі,
та 4 сквери.
Також у місті
облаштовано
150 дитячих та
33 спортивні
майданчики.

С

портивнорозважаль
ні комплекси буде
встановлено у сквері Хіміків
та в парку "Ювілейний". Це
буде зроблено вже на почат
ку наступного року. У парку
"Ювілейний" буде відновле
но каскад озер. На місці вик
раденої Русалоньки плану
ють встановити її копію.

З чого
починали
М

іська влада не мала
чіткого уявлення про
те, як мають розвиватися пар
ки. Більшість парків була у не
кращому, а подекуди й у занед
баному стані.
станні 10 років парк
50річчя Жовтня (нині
"Ювілейний") знаходився в ру
ках приватних осіб і практич
но занепав. Ще у 1995 році ви
конавчий комітет під голову
ванням Володимира Олійника
віддав парк в оренду підприєм
ству "Черкасизеленгосп", яке
згодом стало приватним. "Чер
касизеленгосп", не довго дума
ючи, взяв на позабалансовий
облік усі об'єкти парку, у тому
числі — й зелені насадження.
Чому на позабалансовий? Оче
видно, щоб не відповідати за їх
утримання і фінансування.
Підприємство чимало заробля
ло на атракціонах і об'єктах
розваг. Крім того, з міського
бюджету щороку виділялися
кошти на утримання каскаду
озер, освітлення алей, на при
бирання території. За цей час
парк було занедбано і з улюбле
ного місця відпочинку городян
він перетворився на суцільний
чагарник.
анедбаними були інші пар
ки та сквери міста. Зокре
ма, сквер Хіміків перетворився
на місце, де ставало моторошно
в темну пору дня. Його облюбу
вали наркомани і десятою доро
гою обходили місцеві жителі.
Тут нікуди було подітися від
сміття та бруду.
ільшість дитячих атрак
ціонів перебували у не
найкращому стані. Близько
70% обладнання на них узагалі
вийшло з ладу, 90% гойдалок і
каруселей не експлуатувалося
через відсутність окремих дета
лей.
парках та скверах
міста бракувало дитячих
майданчиків. За останні кілька
років було встановлено лише
три сучасні дитячі майданчики,
зокрема, у центрі (біля рестора
ну "Тарантела"), біля магази
ну "Прем'єр" (вулиця Добро
вольського) та супермаркету
"Гранд" (район Митниця).

О

З

За 5 місяців свого існування “Дирекція парків” ус
тановила дитячі майданчики у парках “Казка”, “Пе
ремога” та “Центральному”, що біля Кінопалацу.

Що зроблено
С

творено комунальне підприємство
"Дирекція парків", яке розробляє стра
тегію розвитку міських парків. Нині парки
не просто існують, а цілеспрямовано роз
виваються та облаштовуються задля ком
фортного відпочинку городян.

П

арк "Ювілейний" повернули гро
маді міста Черкаси. У березні цього
року міська влада своїм рішенням повер
нула до міської власності парк "Ювілей
ний". Після цього розпочалося його
відродження. Зокрема, парк очистили від
чагарників, прибрали сміття, підрізали
гілля, встановили урни та сміттєві баки.
Крім того, було зроблено косметичний ре
монт мосту "Кохання"та встановлено ос
вітлення.

С

квер Хіміків огороджують парканом
та освітлюють. За 2 місяці ці роботи
буде завершено. Також буде висаджено
100 дерев, встановлено дитячий майдан
чик та футбольне поле зі штучним покрит
тям.

У

парках облаштовуються дитячі
майданчики. Протягом 5 місяців

У

парках міста працю
ватимуть атракціони.
Ми відновимо старі атракці
они та побудуємо нові.

У

свого існування “Дирекція парків” устано
вила дитячі майданчики у парках “Казка”,
“Перемога” та “Центральному”, що біля
Кінопалацу. Метою "Дирекції парків" на
найближче майбутнє є наявність в кожно
му парку сучасного дитячого майданчика.

П

рацівники уманського дендро
логічного парку "Софіївка" допо
магають облаштовувати міські парки.
Вони проведуть ревізію всіх зелених насад
жень та допоможуть розробити проекти
розвитку міських парків.

П

ідприємці, які зводять багатопо
верховий будинок, зобов'язані на
прилеглій до будинку території збуду
вати сучасне дитяче містечко. Таке
рішення прийняла міська влада, і
відтепер у випадку відсутності у про
ектній документації такого об'єкта
підприємство не отримає дозвіл на буді
вництво. Зразковим є дитяче містечко,
яке облаштоване по вулиці Смілянській,
2. У цьому дитячому містечку окрім гой
далок та каруселей є майданчик для гри
у волейбол та баскетбол.

Б

Черкасах побудують
два містечка мініа
тюр. Одне облаштують у пар
ку "Ювілейний". Зокрема,
тут встановлять копії відо
мих українських споруд у
мініатюрі, наприклад, копію
Софійського собору, що в
Києві, Ластівчиного гнізда,
що в Криму, Суботівської
церкви, Кам'янецьПод
ільської фортеці, макети до
нецьких териконів та інших.
На кожному макеті буде роз
міщено короткий опис історії
створення споруди, з якими
історичними подіями вона
пов'язана. Друге містечко
мініатюр з'явиться в Долині
троянд. Тут розмістять
мініатюрні копії відомих спо
руд з усього світу. Наприк
лад, копію Ейфелевої вежі,
собору Паризької Богома
тері, Тріумфальної арки, Ки
тайської стіни. Макети всіх
споруд мають виготовлятися
руками дітей. Їх виробницт
во візьме на себе станція
юних техніків, а всі школи
долучаться до цього захопли
вого процесу. В результаті
кожна школа матиме свою
фігуру, а діти з гордістю го
воритимуть, що вони відтво
рюють історію в мініатюрі.

Д

У

Зараз черкаські парки не просто існують, а розвива
ються та облаштовуються задля комфортного відпо
чинку городян.

олина троянд та сквер
Хіміків отримають
статус парків. Відповідне
рішення має ухвалити облас
на рада. Статус парку гаран
тує цим місцям недотор
канність і виключає мож
ливість тут будівництва.
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Соцiальне житло

У Черкасах почалося будівництво
соціального житла

19

Першими його отримають учителі та лікарі
Цього року
більшість
інвесторів, які
вкладають кошти
у будівництво
Черкас, почала
виділяти 20ту
частину його
вартості на
розвиток міста.
Зокрема, на
прокладання доріг,
будівництво
соціальних
закладів,
магістральних
мереж. Якщо ж
інвестор зводить
житловий будинок,
то 5% квартир він
передає містові як
соціальне житло.
За півтора року
Черкаси отримають
500 м2 такого
житла. У соціальні
квартири в першу
чергу заселять
учителів
та лікарів.

З чого
починали

Щ

ороку збільшуєть
ся черга на житло.

Так, станом на 1 січня 2007
року в Черкасах налічуєть
ся майже 17 тисяч осібчер
говиків. Щороку черга по
повнюється на 2030 осіб.
Тим часом за рік виділяєть
ся не більше 710 квартир.

О

станні кілька років
не велося будівницт

во житла за рахунок місько
го бюджету. Державне жит
ло зводиться за рахунок
коштів із Державного бюд
жету, а муніципальне не бу
дується вже кілька років
поспіль. Тому марно було
розраховувати на зменшен
ня черги за рахунок держа
ви.

Перший забудовник, який уклав угоду з міським го
ловою на передачу містові 5% житла, будує багатопо
верхівку по вул. Фрунзе, 130

Що зроблено

П

очалося будівницт
во соціального жит

ключ. Крім того, в договорі
зазначається, якою має бути

більше. Загалом щороку в
місті здається в експлуа

ла. Будівництво соціального
житла стало можливим

квартира, на якому поверсі
вона розміщується.

тацію в середньому 50
тис. м2 нового житла.

після ухвалення у червні
цього року міською владою
довгоочікуваної Методики
визначення пайової участі
забудовників у розвитку
міста Черкаси. Ця методи
ка передбачає, що перед от
риманням дозволу на вико
нання будівельних робіт за
мовник повинен звернути
ся до управління капіталь
ного будівництва міськви
конкому для розрахунку
пайової участі. У кварти
рах, які передаються
містові, мають бути вико
нані всі опоряджувальні ро
боти, тобто, як кажуть, під

З

а півтора року місто
отримає перші соці

альні квартири. За півто
ра року місто матиме
500 м 2 соціального житла,
а в подальші роки таких
квартир

буде

значно

Тому з урахуванням того,
що 5% квартир має пере
даватися містові, Черкаси
щороку можуть розрахо
вувати на 2,5 тис. м2 , які
використовуватимуться
як соціальне житло.

Від житлового будівництва місто
щороку буде отримуватиме такий
обсяг соціального житла
(прогнозні розрахунки)

1#кімнатних (45 м2) # 55 квартир
2#кімнатних (60 м2) # 41 квартира
3#кімнатних (75 м 2) # 33 квартири

Будемо
робити
С

корочуватимемо
квартирну чергу за ра
хунок виділення земельних
ділянок. Зараз вирішується
питання передачі з державної
власності у комунальну трьох
сот гектарів землі вздовж ву
лиці Дахнівської, що у
Соснівці. Земельні ділянки
розподілять між жителями
Черкас, які стоять на квартир
ному обліку для першочерго
вого покращення житлових
умов. Люди зможуть збудува
ти оселю, взявши, скажімо,
іпотечний кредит, або ж про
дати ділянку і купити кварти
ру.

З
В

абезпечуватимемо
житлом у першу чер
гу лікарів та вчителів.
иділятимемо кошти з
міського бюджету на
будівництво житла.
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Фоторепортаж

2007 рік у світлинах
77
7

 Започатковано благодійну акцію “Соціальна ялин

ка”. 1,5 тисячі дітейсиріт, дітей з обмеженими можли
востями замовили в листах подарунки Дідові Морозу.
Всі охочі жителі Черкас виконали бажання цих дітей і
придбали їм подарунки, які продовжують вручати волон
тери.

 Облаштовано містечко казкових фігур у сквері
“Юність”. Це була перша спроба подарувати новорічну
казку дітям, а наступного року містечко буде значно
більшим.

77
7

 Вперше цього року День міста пройшов під гас
лом “Без алкоголю та тютюну”. Тобто міська вла
да подбала, щоб серед спонсорів свята не було ви
робників спиртного та цигарок.

77
7

 Черкаський аеропорт прийняв перший літак. Неза
баром летовище запрацює повноцінно, і вже є інвестор,
готовий вкладати кошти в його відродження. Це надасть
нові можливості для розвитку міста.

 За останні півроку в Черкасах облаштували три
сучасних дитячих майданчики. КП “Дирекція пар
ків” поставили собі за мету облаштувати такий май
данчик у кожному марку та сквері

 На новорічні свята 20072008 жителям
Черкас подарували небувалої краси ялинку, яку
традиційно встановили в центрі міста біля
Драмтеатру.
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