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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

№43  22 жовтня 2015 року

Ушанували пам’ять

14 жовтня у рамках відзначення
Дня захисника України жителі Миколаєва та гості міста поклали квіти
до пам’ятника Героям Небесної
Сотні та до меморіального комплексу на честь героїв-десантників
загону Костянтина Ольшанського.
На мітинг зібралося більше
сотні людей. До участі у заході
приєдналися також голова облдержадміністрації Вадим Меріков,
заступник голови обласної ради
Олександр Смирнов, Миколаївський міський голова Юрій Гранатуров, народні депутати та депутати
обласної ради.

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, хто
загинув на полі бою, захищаючи
незалежність та територіальну
цілісність нашої держави.
День захисника України цього
року відзначається вперше як загальнодержавне свято. 14 жовтня
в Україні також прийнято вважати
Днем українського козацтва. Цього
ж дня українці відзначають свято
Покрови Пречистої Богородиці.
Святкування Дня захисника
України продовжилось урочистими зборами в обласному Палаці
культури.

Відзначили День захисника України
«Сила нескорених» – під таким
гаслом 14 жовтня в обласному Палаці культури пройшов урочистий
захід, присвячений Дню захисника
України. Громада Миколаївщини
вшанувала мужність і звитягу
своїх воїнів, чоловіків і жінок,
які захищають кордони України,
схилила голову перед іменами
загиблих героїв, висловила шану
і вдячність матерям і батькам, які
виховали гідних та сміливих синів
і дочок. Цього дня найвищі державні нагороди віднайшли своїх
достойних власників. На превеликий жаль, не всім героям судилося
вийти на сцену за своїми почесни-

ми нагородами – ордени «За мужність» вручено їхнім рідним.
До слів привітань на адресу
миколаївських захисників долучився і заступник голови обласної
ради Олександр Смирнов. Олександр Миколайович наголосив,
що сьогоднішнє свято символізує
нерозривний зв’язок поколінь і
за ним – велике майбутнє, а також сказав про те, що сьогодні
всі зусилля повинні спрямовуватись на забезпечення миру, адже
війна – це прокляття і біда, за які
чоловікам доводиться платити
кров’ю, жінкам – слізьми, а дітям
– сирітством.

Розпорядженням голови обласної ради почесною відзнакою
Миколаївської обласної ради
«За заслуги перед Миколаївщиною» ІІ ступеня нагороджено
Курендаша Ореста Орестовича,
члена Миколаївської обласної
спілки воїнів-інтернаціоналістів
та запасу. Грамоти Миколаївської
обласної ради вручено лейтенанту
військової частини 3039 Національної гвардії України Івану
Софієнку, рядовому 57-ї механізованої піхотної бригади Роману
Козленку та рядовому 80-ї окремої аеромобільної бригади Денису
Бондаренку.

У ПОСТІЙНИХ КОМІСІЯХ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ДЕПУТАТИ РОЗГЛЯНУЛИ НАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ
20 жовтня відбулось засідання
постійної комісії обласної ради з
питань регулювання комунальної
власності, приватизації та капітального будівництва. Серед питань, які винесені на розгляд профільної комісії, – надання згоди на
безоплатну передачу у комунальну
власність області нерухомого та
індивідуально визначеного майна
котелень, яке наразі є державною
власністю і перебуває у господарському віданні ДП «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект».
У подальшому визначене майно
буде закріплене за обласним
комунальним підприємством
«Миколавїоблтеплоенерго».
У результаті обговорення члени
депутатської комісії констатували
недоукомплектованість поданого
до розгляду пакета документів.
Начальник управління житловокомунального господарства облдержадміністрації Євген Гладков,
доповідаючи, зазначив, що на сьогодні є відповідні рішення виконкому Миколаївської міської ради
і Воскресенської селищної ради,
створена спеціальна робоча група, проте труднощі виникли саме
із реєстрацією права власності на
індивідуально визначене майно.
За словами очільника профільного управління, з боку керівництва
«Зорі»-«Машпроекту» це питання
активно вирішується. Євген Лео-

нідович зауважив про відмінний
стан котелень, а також про те, що
завдяки запланованому прокладанню теплотраси завод повністю
відійде від опалення соціальної
сфери. В цілому депутати підтримали винесення даного питання на
розгляд чергової сесії, за умови наявності усіх необхідних підтверджуючих документів.
Другим важливим питанням,
яке обговорили депутати, стала
фінансово-господарська діяльність підприємства комунальної
власності області «Фармація».
Начальник управління з питань

майна комунальної власності облдержадміністрації Ольга Відіна
проінформувала депутатів, що комунальне підприємство перебуває
нині у критичному стані: збільшується витратна частина, а прибуткова, навпаки, – зменшується,
підприємство не в силах конкурувати із приватними аптечними
закладами.
Директор «Фармації» Євгенія
Редькіна зазначила, що за перше
півріччя за результатами оперативних даних підприємство
отримало прибуток зі знаком
мінус – 157 тис. грн., за 9 міся-

ців прибуткова частина склала
211 тис. грн., проте на кінець року
ситуація може погіршитись. Основна частина витрат, за словами
керівника підприємства, це виплати індексації на заробітну плату
(за 9 місяців – 1,5 млн. грн.), крім
того, підвищено податок на землю,
зросли витрати на послуги банку
та комп’ютерне обслуговування,
використання автотранспорту,
втрачено товарообіг на тендерах. Керівництво підприємства
робить певні кроки, спрямовані
на зменшення витрат. Зокрема за
останні 9 місяців уже звільнено

40 осіб, що дало змогу зекономити
500 тис. грн., проте це не вирішує
у повній мірі наявних проблем.
Нестабільність комунального підприємства «Фармація» пов’язана
також і з соціальним навантаженням, реалізація якого певною мірою обумовлює збитковість діяльності аптечних закладів, зокрема у
сільській місцевості.
На сьогодні профільне управління облдержадміністрації просить підтримки у депутатського
корпусу у частині виділення із
обласного бюджету субвенції,
завдяки якій підприємство зможе
обслуговувати більшу кількість
пільгових категорій громадян.
Це питання порушувалось під час
зустрічі керівництва області із
представниками ветеранських організацій, що відбулася на початку
жовтня. Тоді очільники області
пообіцяли віднайти механізм,
який допоможе малозабезпеченим громадянам похилого віку
та ветеранам купувати ліки за
більш прийнятною ціною. Наразі
в області нараховано 6 тис. людей
похилого віку з мінімальними доходами. Знижки для таких людей
будуть нараховані виключно на
ліки вітчизняного виробництва.
Обговоривши дане питання, члени профільної комісії підтримали
пропозицію управління з питань
майна комунальної власності
облдержадміністрації.

Депутати за роботою.
 Сторінку підготовлено прес-службою обласної ради

