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12 серпня за участю заступника голови обласної ради Володимира Микійчука відбулося
спільне засідання робочої групи з вирішення проблем, пов’язаних із переробкою твердих
побутових відходів, та «круглого столу» з обговорення стану впровадження на території
області сучасних енергозберігаючих технологій, використання альтернативних видів
опалення. Вів засідання голова постійної комісії обласної ради з питань
житлово-комунального господарства Степан Бульба.

Проаналізувавши стан виконання рекомендацій робочої групи від 10 липня 2014 року
щодо вирішення проблеми твердих побутових відходів в обласному центрі та
Полтавському районі, гострій критиці піддали, на їх погляд, бездіяльність у цій справі
міської влади та профільних фахівців громадські активісти Станіслав Сердечний, Ігор
Кіянчук, заступник голови Полтавської районної ради Микола Кальченко, Ковалівський
сільський голова Олександр Бублик. Своє бачення виходу із ситуації запропонував
депутат обласної ради Віктор Животенко, а координатор Громадської ради при обласній
раді Володимир Сухаренко ініціював залучення просвітницько-виховної компоненти,
завдяки чому люди мають усвідомити шкідливість і невигідність засмічування довкілля
тощо.

Зрештою тональність висловлювань стала більш притаманною конструктивному діалогу і
його учасники, разом із заступником міського голови Полтави з питань діяльності
виконавчих органів (сфера ЖКГ) Юрієм Кропивкою, зійшлися на потребі синхронізації
власних дій та спільного пошуку шляхів реалізації напрацювань робочої групи.

Не менш активним було й обговорення перебігу впровадження на території області
сучасних енергозберігаючих технологій та використання альтернативних видів опалення,
про що поінформувала заступник начальника територіального управління Державного
агентства з енергоефективності та енергозбереження у Полтавській області Інна
Іщенко.

Присутніх цікавили, у першу чергу, конкретні і реальні результати діяльності названої
інституції, її більша відкритість і публічність, звітування разом із спорідненими
структурами перед громадськістю. Оприлюднену інформацію учасники зібрання взяли до
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відома.

Напружена дискусія щодо стану забезпечення населення області скрапленим газом не
могла не торкнутися й актуальної проблеми із централізованим гарячим
водопостачанням. Представники менеджменту обласного комунально-виробничого
підприємства теплового господарства “Полтаватеплоенерго” Володимир Пасічко та
депутат обласної ради Олександр Олексенко пояснили форс-мажорні обставини, які
спричинили запровадження триденного графіку подачі гарячої води, а саме – різке
обмеження лімітів газу, та запевнили, що споживачі платитимуть лише за фактично
отримані обсяги цієї послуги.

Проте, левова частка нарікань з боку присутньої громадськості як на адресу згаданого
підприємства, так і на адресу КП “Полтававодоканал”, стосувалася ненадання ними
очікуваних відповідей і матеріалів для аналізу ефективності їхньої виробничої діяльності.

Більшою мірою саме цим, а також, браком публічності було зумовлено різкість проекту
рішення «круглого столу», запропонованого Громадською радою при
облдержадміністрації.

У підсумку, присутні дійшли згоди, що у порушеній на зібранні проблематиці вони є
однодумцями, а відтак і працювати мають спільно на кінцевий результат в інтересах усіх
територіальних громад на засадах максимальної відкритості, чому пообіцяв особисто
сприяти заступник голови обласної ради Володимир Микійчук.
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