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В ІНТЕРЕСАХ ВСІХ ГОРОДЯН

У зв’язку з тим, що останнім часом у місті набула широкого розголосу тема підвищення тарифів на тепло, котра досягла такого накалу, що навіть народ на вулицю вийшов з
висловленням образи на міського голову, редакція вирішила поставити крапки над «і»,
отримавши інформацію, як то кажуть, з перших вуст – від міського голови І.І. Демченко.

Ірино
Іванівна,
як ви ставитеся до
тих
протестних
акцій,
що
відбуваються
в
місті через
підвищення
І. І. Демченко
тарифів?
- По-перше,
сама можливість для людей вийти на
вулицю з метою захисту своїх прав доводить, що ми живемо в демократичній
країні. По-друге, я не просто з розумінням, а з болем у серці ставлюся до тих
людей, які сьогодні отримують пенсію
на рівні 573 гривень. Що ж стосується
організатора цих протестних акцій, то
мушу зауважити: обраний ним шлях
боротьби за посаду міського голови
є не просто неефективним, а й може
призвести до негативних наслідків для
життєзабезпечення міста. Справа в
тому, що якщо станом на 1 січня 2010
року населення міста заборгувало за
спожите тепло приблизно 4,1 млн. грн.,
то внаслідок дій цього «опозиціонера»
заборгованість населення збільшилася на 200 тисяч. А це означає, що
Охтирська філія ТОВ «Брок-Енергія»
(ТЕЦ) не може розрахуватися за спожитий для виготовлення тепла газ. І вже
16 лютого і директор ТЕЦ, і я, міський
голова, отримали листа-попередження
від постачальника газу про необхідність
своєчасної сплати за газ та споживання
його в межах встановлених лімітів. Слід
зазначити, що на відміну від індивідуальних житлових будинків, які технічно
можливо за несплату відрізати від загальної труби, для теплопостачальної
організації такої можливості не існує. А
відтак через те, що хтось не сплачує, є
загроза того, що справні платники, а також лікарні, школи, дитячі садочки можуть залишитися серед зими у холоді.
- Як же заплатити при такій
пенсії, якщо тарифи збільшилися?

- Якщо платник – законослухняна людина, то він має право користуватися
субсидією. І як би не змінювався тариф
на тепло, відповідно до законодавства
України пенсіонери мають право отримати субсидію на всі види житлово-комунальних послуг, в разі якщо витрати
на них є більшими за 15 % від сукупного доходу родини, а для працюючих
– 20 %. Більш того, якщо подивитися
на перелік боржників, то за окремими
винятками ви не знайдете в них ані
пенсіонерів, ані малозабезпечених. До
речі, минулого року такими субсидіями скористалися 898 охтирчан. Коли ж
така малозабезпечена людина має зайву площу (а таких громадян торік в Охтирці виявилося понад 800), вона може
отримати в порядку виключення ще й
субсидію з міського бюджету. Минулого
року на це пішло понад 700 тис. грн..
- Тобто виходить для малозабезпечених вартість комунальних послуг взагалі не грає
особливої ролі? То чому ж вони
вийшли на вулицю?
- Я вже сказала, що субсидією користуються ті, хто суворо дотримується
вимог законодавства. Якщо ж, скажімо,
в родині, що живе в багатоповерхівці є
колишній військовий, а нині громадянин
Росії, то така родина безумовно не може
користуватися інститутом субсидії.
- А як бути «чорнобильцям»,
«афганцям» тощо, чи мають
вони право на субсидії?
- Ці категорії громадян в залежності
від їх статусу отримують пільги від держави по сплаті житлово-комунальних
послуг шляхом зменшення плати на 25
%, 50 %, 75 %. Інваліди ж Великої Вітчизняної війни взагалі не платять за ці
послуги.
- І все ж чи була у міста можливість не підвищувати тарифи
на тепло?
- А вас не дивує зростання цін на
картоплю, капусту, огірки тощо? Так це
підняття дійсно безпідставне! Що, собівартість тієї ж картоплі за зиму збільшилася? А от ціна на газ для промислових
підприємств, яким є наша ТЕЦ зросла і

внаслідок цього відповідно до статті 20
Закону України «Про теплопостачання» Національна комісія з регулювання
електроенергетики України своїм рішенням № 167 від 05.11.2009 року затвердила нашому підприємству нові тарифи
на виробництво тепла. А Державна інспекція з контролю за цінами в Сумській
області рішенням № 264 від 30.11.2009
року дала висновок, що поданий на її
розгляд розрахунок планових витрат на
послуги з транспортування та постачання тепла є економічно обґрунтованим.
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про
житлово-комунальні послуги» міське управління житлово-комунального
господарства розглянуло ці документи, ще раз перевірило всі обрахунки
і виявило, що для того, аби змінений
тариф не вплинув на кишеню користувачів послуг «Брок-Енергії», Охтирська
міськрада з міського бюджету згідно ст.
31 цього ж закону зобов’язана була б
відшкодувати ТЕЦ понад 4,8 млн. грн..
Для порівняння, минулого року на вирішення проблем в житлово-комунальному господарстві міста було виділено
3,9 мільйони. І тепер я вам хочу задати
питання: чи могли депутати виділити
майже 5 мільйонів гривень, спричинивши цим закриття 3 великих дитячих
садочків, щоб я, як мешканка багатоповерхівки, не переймалася питанням
подорожчання тепла? Чи справедливо було б, аби депутати взяли кошти з
бюджету, платниками в який є й ті, хто
не користується послугами ТЕЦ, а опалює своє житло газом, платячи за нього
щомісяця від 440 до 580 гривень?
- Гадаю, несправедливо. Очевидно, депутати на відміну від
організаторів акцій протесту використовують свій депутатський
мандат для захисту прав і інтересів всіх городян, не надаючи переваги окремим з них. Жити сьогодні дійсно важко всім. Але хочеться
вірити, що сьогоднішні труднощі
ми подолаємо з гідністю. Дякую
за розмову!
Інтерв’ю брав Сергій Яковенко

З матеріалів проекту щорічного звіту міського голови

учнів
Охтирської
25
гімназії та школи
№ 5 взяли участь у всеук-

2009 році 14 учнів
Охтирці
налічується
У
шкіл міста вибоВ
2579 дошкільнят і 5873
дітей шкільного віку. При ць- роли 17 призових місому у загальноосвітніх навчальних закладах навчається
5010 дітей, а в дитячих садках виховується 1585 малят
(відсоток охоплення дітей дошкільною освітою становить
76 %). Депутати Охтирської
міської ради прийняли рішення про перехід до комунальної власності дитсадка «Сонечко», який раніше належав
ВАТ «Укрнафта», тим самим
запобігши звільненню працівників цього закладу і забезпечивши 169 дітям можливість
виховуватися в садочку.

ць і стали призерами
обласного етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових дисциплін. Учень 8 класу
школи № 5 Владислав
Зайка посів 1 місце у
Всеукраїнському етапі
олімпіади з географії.
Усі переможці були заохочені цінними подарунками або різними
стипендіями, в тому
числі Владислав Зайка
– стипендією Президента України.

раїнських турах програми
обміну майбутніх лідерів
Організації Американської
Ради США (5 учнів стали
переможцями) і поїдуть на
стажування у Сполучені
Штати. Учениця 10 класу
гімназії Інеса Сушко вже
зараз продовжує навчання
у США.
ихованці позашкільВ
них закладів торік
посіли 150 призових місць

Владислав Зайка

в обласних конкурсах і 40
– у всеукраїнських і міжнародних.

