ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПРОТОКОЛ
пленарного засідання восьмої позачергової сесії
Полтавської обласної ради сьомого скликання
29 червня 2016

м. Полтава

Відкрив і вів пленарне засідання восьмої позачергової сесії Полтавської
обласної ради сьомого скликання голова Полтавської обласної ради Біленький
Олександр Юрійович.
Взяли участь у роботі сесії:
Депутати обласної ради – 57.
(Список додається).
Запрошені – 19.
(Список додається).
Засідання восьмої позачергової сесії обласної ради сьомого скликання
оголошено відкритим.
Звучить Державний Гімн України та гімн Полтавської області.
Секретаріат сесії
1. Мартиненко
Віктор Петрович
2. Діденко
Олег Григорович
3. Гамза
Сергій Іванович

 депутат від політичної партії ВО "Батьківщина".
 депутат від політичної партії "Відродження".
 депутат від політичної партії "Опозиційний блок".
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Проводиться тестове голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: "за" – 52, "проти" – 0, "утрималось" – 0, "не голосувало" – 1.
За обрання секретаріату в запропонованому складі.
ГОЛОСУВАЛИ: "за" – 53, "проти" – 0, "утрималось" – 0, "не голосувало" – 1.
ВИРІШИЛИ: прийнято.
Проводиться формування порядку денного сесії.
Розпорядження голови обласної ради про скликання восьмої позачергової
сесії оприлюднене на сайті обласної ради.
Перелік питань, які вносяться на розгляд сесії, попередньо розглянутий на
засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління
майном та обговорений на засіданні президії обласної ради.
Проект порядку денного розданий депутатам. Електронний варіант
порядку денного є на робочих місцях депутатів в системі "Рада".
Проводиться тестове голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: "за" – 52, "проти" – 0, "утрималось" – 0, "не голосувало" – 2
Запропоновані питання порядку денного взяти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: "за" –52, "проти" – 0, "утрималось" – 0, "не голосувало" – 1.
ВИРІШИЛИ: прийнято.
Порядок денний пленарного засідання восьмої позачергової сесії обласної ради
сьомого скликання:
1. Про резервний фонд обласного бюджету.
2. Різне.
За порядок денний в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: "за" – 52, "проти" – 0, "утрималось" – 0, "не голосувало" – 2.
ВИРІШИЛИ: прийнято.
Регламент роботи сесії
Для інформації
Для виступу
Для відповідей на запитання
Для повторних виступів
Різне

- до 10 хв.
- до 10 хв.
- до 10 хв.
- до 3 хв.
- до 30 хв.
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Перерву робити через кожні дві години роботи на 20 хвилин.
За регламент роботи сесії.
ГОЛОСУВАЛИ: "за" – 49, "проти" – 0, "утрималось" – 0, "не голосувало" – 5.
ВИРІШИЛИ: прийнято.
Відповідно до статті 26 Регламенту Полтавської обласної ради після
формування порядку денного, депутатам обласної ради, представникам
громадських об’єднань надається час (по 15 хвилин) для виголошення звернень,
заяв тощо винятково із суспільно значущих питань, які не потребують
прийняття рішень (окрім процедурних).
Головуючий оголошує процедуру запису на виголошення звернень, заяв
тощо винятково із суспільно значущих питань.
Виголошення звернень, заяв депутатами обласної ради.
Богдан Р. Д.
«Фракція «Батьківщина» Богдан Руслан. Дозвольте привітати всіх з Днем
Конституції, який ми святкували вчора. На жаль, це свято є таким, яким би його
хотілось бачити насправді, не є таким. Оскільки головний документ країни
перетворили на механізм маніпуляцій, переписування та використання.
Забуваючи про найголовнішу статтю Конституції третю, в якій чітко і
зрозуміло написано, що найголовніше, що є в Україні, це людина: її свободи,
права і безпека. І дуже сподіваюсь, що ми доживемо до того моменту, коли цей
день, це свято ми будемо святкувати з гордістю. Але питання сьогодні інше. Я
вдячний всім депутатам обласної ради, які відповідально виконали свій
громадянський обов’язок, не залишились байдужими до людської біди, яка
сталась у Чорнухинському районі, спричинена жахливою негодою, дощем і
градом. Дозвольте перефразувати частково слова класика, який сказав: “Не
бійтесь ворогів – вони можуть вбити, не бійтесь друзів – вони можуть зрадити,
а бійтеся байдужих людей. Бо через їх байдужість творяться і вбивство, і
зрада”. Тому, ще раз дякую за небайдужість. І на останок користуючись
нагодою, хочу побажати всім кандидатам у народні депутати до Верховної Ради
по 151 округу, достойної боротьби, а не використання брудних технологій та
адміністративного ресурсу. І ситуація, яка склалась, фракцію дуже турбує саме
в Чорнухинському районі. Там, насправді, набагато глибша проблема, тому що
там не тільки вона на поверхні лежить, що побитий шифер, а водою змило, поперше, власні посіви, по-друге зачепило кладовище і риба, яка вийшла з озер і
зайшла, а тепер, після відкачування води, лишилась на городах – гниє. Вже
знайдена паличка трупна, якщо я не помиляюсь.
Пропозиція від фракції – створити комісію, яка б чітко слідкувала за
діяльністю штабу. Тому, я запрошую і пропоную від кожної фракції дати по
фахівцю депутату, який знається і теоретично може аналізувати ці проблеми,
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які теоретично можуть там ще виникнути, крім того, що ми вже знаємо. І
прошу більш детально, бо Горжій І.Г. депутат наш обласний займався цим
питанням, він більш детально і докладно пояснив цю проблему, розширено
більш.
Дякую за увагу.».
Біленький О.Ю.
Звернувся з проханням до керівників фракцій надати пропозиції у
виконавчий апарат обласної ради, для того, щоб сформувати відповідну
комісію.
Ханко А.М.
«Слава Україні! Ханко, «Свобода». Хотілось трішки відійти від теми,
багато звертаються вчителів, директорів особливо сільських шкіл, є проблема.
В свій час ми пережили оптимізацію при Януковичу. Але, зараз це по другому
називається – реформа. Тому, хотілось би на наступній сесії, перед першим
вересням, щоб відзвітувався і надав інформацію департамент освіти і науки
обласної адміністрації, щоб ми заслухали, що відбувається по опорних школах і
тому подібне. Тому, хотілося б, щоб на наступну сесію внесли це питання. І
друге. По Бідного, 16 в Полтаві відключена вода. Два тижні немає води і
“Водоканал” не реагує. Прохання, обласній раді звернутися до керівника
“Водоканалу” для врегулювання даної ситуації. Давайте поміняйтеся з ними
місцями. Дякую! Слава України!».
Біленький О.Ю.
Дав доручення виконавчому апарату обласної ради взяти до відома
інформацію Ханка Анатолія Миколайовича з приводу керівника департаменту
освіти, а також по ситуації з “Полтававодоканалом”.
Горжій І.Г.
«Доброго дня колеги, присутні!Я хотів би, дійсно, звернути увагу на
ситуацію, де пройшла сильна злива. Ми безпосередньо виїжджали пару днів
назад, в понеділок, там був і перший заступник губернатора і був голова ради і
ми були, і депутатській корпус був. В дійсності пропозиція від нас і
безпосередньо від екологічної комісії, провести негайну нараду з фахівцями
відповідних управлінь. Тобто, не тільки МЧС, а як там правильно зараз
перейменували - Державну санітарної-епідеміологічну службу, туди потрібно,
щоб і водників запросили. Тому, що в дійсності на сьогоднішній день відкачка
води, яка йде тими засобами, які є в управлінні МЧС, вода не відходить не
тільки з колодязів, а мається на увазі, і де люди утримували і картоплю, і
городину. Потрібно там зараз провести ряд заходів.
А по-друге, саме найважливіше, це питання, щоб не пішли з-під контролю
ті моменти, як якісь непередбачувані кишкові захворювання. Там відсутність
питної води на сьогоднішній день. Це дуже важливе питання. І по-друге, на
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сьогоднішній день що будемо робити з тими затопленнями кладовищ, які на
сьогоднішній день теж є. Потрібно вивчити це питання.
А саме найважливіше питання, хто все-таки буде чистити колодязі, які на
сьогоднішній день заповненні фекаліями і мулом. Ви розумієте. Це технічно
потрібно робити. Ми так візьмемо, МЧС відкачує воду, а хто буде зачищати ці
колодязі і буде робити дезінфекцію. Оце ці моменти. Хто буде виконувати ці
роботи? І це повинен бути план спрямований по цих заходах. Тому, я б
запропонував все-таки створити комісію і виїхати в четвер чи в п’ятницю,
негайно виїхати на місце, безпосередньо в епіцентр.
Дякую за увагу!».
Стасовський В.І.
«Доброго дня колеги!
Спасибі що відгукнулися. Сьогодні і приїхали в зал цей, щоб дійсно
фахово, оперативно розглянути це питання. Я один єдиний депутат від
Чорнухинського району в обласній раді. Тому, на собі концентрую дуже багато
питань. Поки доїхав до Полтави близько сотні дзвінків від людей і по цих
питаннях. Кілька років тому в Чорнухинську школу викликали батька з
Ваньком, малим хлопчиком, і почалася перерва, і всі вчительки заходять з
класними журналами. І одна за одною читають монолог при батькові цьому
Ванькові, що дисципліну порушує, вчитись не хоче і тому подібне. Потім коли
вже повністю закінчились аргументи проти Ванька, батько взяв його так
погладив, а тоді так за плече каже: “Іване, я ж тобі не раз говорив, якщо і далі
будеш себе так вести, підеш з торбою по світу, як Сковорода”. В тому плані,
що, мабуть, Сковорода ходив із торбою і сіяв ці філософські трактати, навчав
людей розумному, доброму, вічному. І цим людським цінностям.
І Чорнухи сьогодні не з торбою сюди приїхали, щоб наповнити її, а
надіються на взаєморозуміння. Сьогодні вночі під Вороньками, під самим
селом витягли мертвого коня з хомутом, з усім. Витягують мертвих телят,
худобу, птицю, які в цю ніч потопились, були прив’язані, на лузі паслися.
І дуже багато моментів. Зараз близько трьох десятків і більше було МЧС з
усієї області, працюють і ще не бачать кінця цих проблем, викачуючи погреби,
колодязі, городи, які уже дійсно із запахом стоять. І не дуже вдається
оперативно це зробити.
Сільські ради відгукнулися. Годуємо цих хлопців. Вранці сільські ради
готують обід і ввечері моя компанія.
Мені дуже хотілося, щоб на цю біду відгукнулась громадськість. Коли на
сесії дуже багато питань і є на чому попіаритися, то цей зал не вміщає людей і
в кожного є що тут сказати. А зараз пусто. А я пропоную варіант. Із Києва дві
бригади приїхало з Березані. Хлопці, які ніколи криш не знали, як їх робити,
але вже за ці п’ять-шість днів з Березані дві бригади хлопців зробили
пенсіонерам шість криш, і сьогодні сьому кришу роблять.
Людина в розпачі. Оціпеніння, ще й досі не пройшло в людей. Воно ось
через кілька днів. А ми повинні бути готові своїми діями, щоб нам було що
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сказати людям, конкретну роботу. Людина, коли наймає зі сторони бригаду
купивши за сім-вісім тисяч шифер, а тоді кажуть положить шиферину 80
гривен ще. Вона розводить руками і не знає, що далі говорити. Ці хлопці
працюють, їх годуємо, їм платимо по двісті-триста гривень у день, за рахунок
компаній, які відгукнулись, фермери, ми. Залучаємо і тих, хто до цього часу не
зрозумів, ті великі компанії, які працюють на теренах району. До цього часу це
їх стороною обходить, але заставимо.
Так ось є фронт робіт у Чорнухах приїхати і десятка два будинків
немічним пенсіонерам зробити, а тоді я поклонюсь і адміністрації, і голова ради
скажуть – спасибі хлопці і дівчата. Цього не відбувається.
Село Хейлевщина відрізано було від цивілізації кілька днів. Розмило
дорогу, провалились кільця, винесло далеко на поле бетонні кільця. І коли
померла мама, була в лікарні у Лубнах, то син не зміг перевезти жінку в село
Хейлевщина і поховати біля свого батька, біля свого чоловіка. А не маючи
змоги поховав її десь у Лубнах на кладовищі.
Сільський голова мені телефонує. Василь Іванович, вчора ще один дощ
пройшов, сьогодні нема як завезти хліба в село Хейлевщину і дві рожениці. Як
їх, я не знаю, мабуть їх трактором вивозити зараньше, тоді викликати штучні
роди, щоб дівчата родили.
Значить зараз присутні МЧС, екологічні інспекції, комісії. Вони виїжджали
штрафувати Капленка за гній на полі, Коросташова і всіх. Знаємо, кілька років
тому.
Але давайте сконцентруємося. Десятками разів говорили про небезпеку,
яка може статися. Зараз десятки таких місць ми можемо показати, де підмито
під мостами ця дорога, яка провалиться в любий момент, поки всі служби там,
поки ми штаби проводимо – давайте ретельно обстежмо і щось зробимо. Щоб
це не сталось через рік, через півроку усі села не були відрізані від цивілізації.
Це можна зробить при добрій волі, при громадянській позиції всіх. Так,
співпала ця трагедія, яка захопила близько десятка сіл, ми не говоримо про
втрати посівів у різних фермерських господарствах, у нашій компанії – близько
тисячі гектарів втрачено. Ми не знаємо і не надіємось, що якась страхова
поверне якісь гроші. Давайте врятуємо людей в першу чергу по основних
позиціях, накриємо, щоб за шию не капало і стеля не падала, і не сиділи у
розпачі посеред хати, і глина не падала. Все в глині.
Давайте погреби, які десятками завалилися, глинобитні хати, де метр вода
була, і що з ними зараз буде, коли вони висохнуть, і що зробити і так далі. Хоча
б по цих чотирьох позиціях розподілимо.
Штаб створений, штаб працює. Залучаємо усі політичні партії, не
розвозить по триста листів під гаслом тієї чи іншій партії, а постійно приймати
участь у засіданні нашого штабу. Є погрузочні та розгрузочні засоби. Зараз три
тисячі листів. Сьогодні до вечора приходе – ми його проплатили. Наша
компанія проплатила. Руслан Ляшко так само привіз, привіз на першій хвилині
шифер. Віддав сільському голові і каже – тобі видніше, кому в першу чергу
віддати цей шифер.
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Приймайте участь, в штабі є склади, де розгрузять швидко цей шифер і
приймайте участь разом з нами розподіляти його, щоб не піаритись – ми тобі це
від партії подарували, а ти так само за цей шифер проси ще у держави і
відшкодування. Давайте, щоб були всі в рівних умовах, всі постраждалі. А
потім вже друге буде через два-три місяці, буде як людей може картоплею
забезпечити, то вже друге зовсім питання.
Був колись заступник обласного прокурора в ті складні часи « хто є хто»,
«хто был на майдане», хто був у часи «ГКЧП». Ми вже пережили не один раз
отакі крайності в житті. Так ось, один із прокурорів заступників обласних,
молодого Чорнухинського прокурора, який тільки прийшов на роботу, на
першу колегію в якості прокурора приїхав в обласну прокуратуру. А він
говорить – зайди до мене. Ти знаєш, що на чотири райони є підприємство у
Вороньках,
кирпичний завод, який на чотири райони один працює,
підприємство «Олімп». Так ось, то твої проблеми, але, щоб через два місяці 50
тисяч кирпичу лежало на площадці на будівництві міської прокуратури в
Полтаві. Не зробиш – будуть великі проблеми у тебе. А він каже – Василь
Іванович я, мабуть, буду писати заяву і батько прокурором був, але такого
безпредєлу ні батько не знав, і я в свої молоді роки ще не чув.
Так ось, цей кирпичний завод, на якому працюють шістдесят людей,
найбідніших верств населення, який велосипедами, пішки, підвозом кожний
ранок йдуть на цей завод, щоб отримати копійку і принести в сім’ю, бо там
дирекція строго контролює, щоб в буфеті не спускалася ця копійка, зараз
втратив шість тисяч шиферин. Або закриватися підприємству, викидати на
вулицю цих шістдесят людей, або очікувати якусь допомогу. Домовилися по
сімдесят листів шиферу у Києві домовилися. Але я з директором недавно
говорив, кажу все будемо робить і в районі і просити область, в тому плані щоб
зберегти це підприємство. Відгукуються на всі соціальні питання. Не по одному
району виділяють кирпич, допомагають у всьому. Закрити, повісити замок,
воно заросте бур’янами.
Так ось, шановні колеги, можна багато говорити, я закликаю вас дійсно
проявити розуміння. Я знаю, що не одна адміністрація району відкликнулися,
відкликнулись допомогти нашому району. Я не хочу, щоб у вас таке сталося.
Але, ми теж, теж так само сприймаємо чужу біду, чи це волонтерство, останнє
віддають люди, поділитись заради чи армії, чи відповідно інших моментів
складних, які виникають у житті. Спасибі велике!».
Ляшко Р.В.
«Добрий день, шановні колеги!
Добрий день, запрошені, присутні!
Я безумовно підтримую надання допомоги постраждалим районам
Полтавської області. Бо чужого горя не буває. Людей треба підтримати,
зменшити фінансові збитки людей, надати фінансову допомогу за знищену
городину та худобу, відновити інженерні та дорожні мережі. Однак, виділяючи
додаткові кошти, надаючи допомогу за рахунок перевиконання, а також
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отримуючи кошти з бюджетів сусідніх районів області, потрібно забезпечити
найсуворіший контроль за їх подальшим витрачанням.
Кошти повинні забезпечити лише подолання наслідків лиха, але не
працювати на підвищення чийогось рейтингу і отримання наживи.
Представників державної адміністрації твердо прошу звернути увагу, що
кошти з резервного фонду повинні йти на невідкладні, потрібні роботи, на
придбання матеріалів. Не можна викинути кошти, наприклад, на облаштування
щебеневих доріг, поміж полями. Адже через півроку ці мільйони просто
загинуть в багні. Краще не використовувати роботи ніж виконувати їх не
якісно. Вимагаючи грошей знов і знов. Потрібно відновити основну дорогу на
Хейліщину, а не робити відомість ремонту, як це виконано в Пізняках. Там
дорога, яку начебто відновили капітально, не просто простояла, а і п’яти днів не
витримала.
Недбалі підрядники мають повторно відремонтувати дорожнє покриття, за
власні кошти та оформити акт здачі об’єкта. Грошей завжди буде мало. А тому,
я прошу Полтавську обласну державну адміністрацію надзвичайно
відповідально віднестися до переліку видатків з резервного фонду.
Необхідність швидкого фінансування не означає можливість не обґрунтованого
витрачання. Я також дякую за благодійну допомогу депутатам, що були
небайдужими у перші дні до людської біди. Разом ми подолаємо наслідки
стихійного лиха.
Дякую.».
Первак М.М.
«Доброго дня! Я хочу звернутися до Вас, Олександре Юрійовичу, хочу
звернутися до керівників обласної державної адміністрації і хочу звернутися до
нашої Національної поліції. Що я маю на увазі? Будучи в Глобинському районі,
потім в Кременчуцькому районі на об’єктах, де виконуються роботи по
ремонтам автомобільних доріг, побачив таке безобразіє, коли ігноруючи тими,
огородженнями, тими дорожніми знаками, які, виставлені при виконанні цих
робіт, наші транспортні засоби: фури, легкові автомобілі, не притримуючи тих
швидкісних режимів, ну взагалі роблять безобразіє, роблять таке безобразіє. Ви
напевно чули, що дорожники, два чоловіка на сьогоднішній день знаходяться в
лікарні. По дорозі Київ-Харків, ігноруючи огородження, дорожні знаки, два
молодики, які загинули – під’їхали під машину, і наших людей побили і самі
загинули. Я хочу, ви знаєте, ось дивлюся на наше сьогодні прекрасне місто,
аналогічне Кременчуку, коли їздять, наша поліція практично буває друг за
другом, по місту. Я пропонував би і просив би, щоб поліція була при виконанні
дорожніх робіт отам на тих об’єктах, де інтенсивність руху велика, щоб не було
тих аварій, щоб не було смертей, щоб не було біди, щоб люди додому прийшли
живими і непошкодженими.
Дякую!»
Овчаренко Л.М.
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«Доброго дня! В мене більше, мабуть, питання чи звернення депутатське
буде до нашого керівництва обласної ради. Ми з вами дуже довго приймали
положення про призначення керівників наших комунальних підприємств. Воно
врешті прийнято. Визначені особи, які мають організовувати всю процедуру. Я
звертаюсь зараз до Вас, щоб ця процедура вже починала працювати,
конкурсний відбір.
Дякую!».
Звернень щодо надання часу для виступу від представників громадських
об’єднань не надходило.
Біленький О.Ю.: нагадав присутнім, що відповідно до статті 90 Регламенту
питання про депутатські запити депутатів обласної ради включаються до
порядку денного першими та відповідно до статті 25 Регламенту обласної ради
зміни та доповнення до проектів рішень подаються лише у письмовому вигляді.
1. СЛУХАЛИ: Про резервний фонд обласного бюджету.
Інформував Салогуб Володимир Анатолійович – начальник управління
ДСНС України в Полтавській області.
Інформація додається (додаток 1).
Запитання та відповіді на запитання:
Калюжний В.В.: запитав у чому є нагальна на сьогодні потреба. Зазначив, що
на погоджувальній нараді були задані деякі питання. Наприклад, що немає де
попрати, душ прийняти.
Салогуб В.А.: відповів, що придбання банно-прачечного мобільного комплексу
для області нагальне питання, але він коштує не малих коштів. На даний час, в
бюджеті управління кошти на придбання цього комплексу не закладені.
Пісоцький А.А.: зазначив, в яких тяжких умовах працюють співробітники
ДСНС. Знаходяться під температурою 30-40 градусів з самого ранку до
пізнього вечора. Знаходяться по коліно у воді. В них немає можливості на
сьогодні нормально сходити в душ, випрати форму та таке інше. Звернувся до
Салогуба В.А. з пропозицією підготувати звернення до обласної ради з метою
виділення коштів для придбання банно-прачечного комплексу.
Інформував Макєєв Сергій Леонідович – начальник Головного управління
Держсанепідслужби у Полтавській області.
Інформація додається (додаток 2).
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Запитання та відповіді на запитання:
Калюжний В.В.: не зрозумів, що конкретно на сьогоднішній день службою
зроблено для того, щоб унеможливити санітарно-екологічну катастрофу, і чи є
для цього можливості.
Макєєв С.Л.: відповів, що управлінням надзвичайних ситуацій проводиться
робота з ліквідації загальних наслідків. Спочатку треба відкачати воду, потім
механічно відчистити колодязі. Службою проводиться робота у трьох
напрямках: моніторинг поверхневих водойм, проводиться оповіщення,
заборона купання, надаються рекомендації щодо водопостачання, щодо
купання. В зоні катастрофи знаходиться табір оздоровчий, якому дані
відповідні рекомендації. По забезпеченню водою також надані рекомендації.
По завершенню основних заходів будуть проводитись заходи по знезараженню.
Калюжний В.В.: запитав щодо наявності питної води.
Макєєв С.Л.: відповів, що це питання повинно бути порушено перед
районною владою. Служба надасть рекомендації за результатами аналізу
дозволяти воду використовувати чи не дозволяти. Щодо джерела, яке буде
вибрано наступним для використання служба надасть рекомендації чи воно
придатне для водопостачання чи не придатне.
Калюжний В.В.: запитав чи є у служби окрім рекомендаційного характеру
якісь інші важелі впливу на ситуацію.
Макєєв С.Л.: відповів, що для початкових робіт дезінфектанти видані. Запитав,
які із наданих службі повноважень зараз не виконуються.
Калюжний В.В.: зазначив, що лише хоче упередити настання лиха та знати на
кому лежить відповідальність.
Василенко М.М.: запитала чи на сьогоднішній день виявлені збудники
кишкових інфекцій.
Макєєв С.Л.: відповів, що звичайно виявленні тому, що відбулося підтоплення
джерел водопостачання. Основним ризиком є те, що органічні рештки, які
знаходяться на подвір’ї, на полях - потоком стеклися до джерел
водопостачання.
Товстий Р.І.: звернувся з пропозицією до депутатів обласної ради не
створювати окремої тимчасової комісії. Є екологічна комісія, яка чітко
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відповідає за екологічну ситуацію, департамент та служби. Зауважив, що, якщо
зараз почнемо отримувати пропозиції від кожної фракції по створенню комісії,
то це затягнеться у часі.
В обговоренні виступили:
Пісоцький А.А.: виступив стосовно створення комісії. Зазначив, що на
сьогоднішній день є один депутат – Стасовський Василь Іванович, який з
Чорнух. Є екологічна комісія. Необхідно визначитись, хто повинен бути на
місці для того, щоб вирішувати екологічні питання і не потрібно створювати
ніяких інших комісії. Василь Іванович постійно на всіх зустрічах. З кожної
фракції є депутати у складі екологічної комісії.
Інформував Оленіч Юрій Володимирович – в.о. начальника Головного
управління Держпродспоживслужби в Полтавській області.
Інформація додається (додаток 3).
Інформував Фомичов Володимир Опанасович – начальник Полтавського
обласного виробничого управління водного господарства.
Інформація додається (додаток 4).
Запитання та відповіді на запитання:
Щуров В.С.: повідомив, що зараз у зв’язку з тим, що перелив ставків, вода
пішла по Сулиці у Сухій Лохвиці і у самій Лохвиці. На городах, які знаходяться
на низині, піднялась вода на метр-два. Задав запитання, що у зв'язку з тим, що
була дощова весна і ставки були переповнені, можливо, потрібно було зробити
об’їзди і рекомендувати власникам ставків зменшити рівень води у кожному із
ставків? Надати їм цей дозвіл, а може і зобов’язати, тому що не за один дощ
переповнились ставки. Сказав, що необхідно дивиться на два-три кроки вперед.
Побажав службі, можливо, за допомогою депутатів, створити якусь комісію і
перевірити стан ставків, як вони спускають воду і, можливо, когось зобов’язати
понизити рівень води в ставках, тому що це не останній дощ.
Фомичов В. О.: відповів, що причиною підтоплення Ісківців є як раз проблема
в тому семигектарному ставку, який прорвав. Ставків на теренах Полтавської
області більше двох з половиною тисяч. Але побудовані за проектом,
погоджені і узаконені — не більше тисячі трьохсот, а решту будували хто як
міг. Зазначив, що по канонах державно–будівельних норм, будь-яка
гідротехнічна споруда розрахована на пропуск любих вод, у тому числі і
екстремальних.
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Абсолютно згоден, що потрібно провести інвентаризацію. Є доручення
Товстого Р.І., іде підготовка до проведення перевірок, але тільки перевірити
тисячі півтори ставків – це не один день, не один час.
Зазначив, що вже років вісім працюють над проблемою передачі в оренду
ставків. На тих ставках, які передані в оренду і існує господар - своєчасно
інформують. Особливу увагу потрібно приділити тим ставкам, які не передані в
оренду. Є інформація, не істина, по Ісківцям, а саме, що використовують
ставок для риборозведення і т.д., але він не був в оренді. Не зрозуміло, чому він
отримує плату з місцевого бюджету, плата за землю в сільську раду йде і так
далі. Вони повинні бути зацікавлені в першу чергу, і тоді буде господар. Він не
господар-орендар, він тільки взяв річ поносити. І керує цим той, хто передає в
оренду – громада, сільська громада, селищна, міська і так далі. Оце повинні
зрозуміти. Якщо орендар веде себе негідно – заберіть. Але, все таки він тримав
і дивився, переливає чи не переливає, замокла нижня частина чи не замокла,
прорве чи ні. Буде викликати працівників управління - буде надана допомога.
Запитання Сазонова О.Ю. не прослуховується.
Фомичов В.О.: відповів, що це питання скоріш до Біленького О.Ю.
Біленький О.Ю.: відповів, що під час засідання президії Калюжний В.В.
звернувся з подібним проханням. Зараз проводиться аналіз повноважень, як це
можна зробити в практичній площині. Якщо питань не буде, орган контролю
буде створений.
Фомичов В.О.: абсолютно згоден, що потрібна комісія, тому що це гроші
державні, це гроші бюджетні. Гроші потрібно, щоб були, але проходження їх
було швидке.
Ляшко Р.В.: задав запитання про те, чи можливо перевірити дамби на
існуючих ставках по Полтавській області і дати їм заключення. Можливо десь
по Полтавській області також є слабі дамби і потребують підсилення і
укріплення.
Фомичов В.О.: абсолютно згоден. Але вже поінформував, що їх дві з
половиною тисячі. В управлінні всього чотириста чоловік, але триста вісімдесят
із них прив’язані до відповідних споруд і відповідних обов’язків, а всього
двадцять зразу це не зможуть зробити, хоча вони і мають на це відповідний
досвід. Що стосується паспортизації. На сесії у минулому році виділялось
вісімсот п’ятдесят тисяч. Зробили паспортів майже п’ятдесят у минулому році.
На цей рік також запланована паспортизація. Паспортизація, у тому числі
передбачає і обстеження, і дає висновок, чи можливо експлуатувати ту чи іншу
споруду, але це дуже серйозно — зйомка, обсяги, вода і т.д. Це серйозні
затрати. Сказав, що, будуть виїжджати, будуть дивитись, підключать комісію
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по екології, будуть використовувати і місцеві екологічні комісії. Згоден, що
обстеження провести однозначно потрібно.
Запитання Коваленка О.А. не прослуховується.
Фомичов В.О.: відповів - на дамбі річки Дніпро. Зазначив, що цей рік не
очікувався багатоводним, і Кременчуцьке водосховище набрали до вісімдесят
першої відмітки - це нормальний рівень. Комісія, враховуючи, що очікувався
посушливий рік, запросила у обласної державної адміністрації дозволу на
підняття ще на п’ять-десять сантиметрів. І такий дозвіл підписали. В принципі,
відбулось все нормально. Стан захисних дамб сьогодні, викликає занепокоєння,
особливо по Оболенському масиву, і звернення вже було від управління
Черкаського, яке обслуговує, про те, щоб виділяли кошти з місцевого бюджету.
Нагадав, що за берег і за стан захисних споруд несе відповідальність
Державний бюджет. І тому, буде підготовлений ще один лист для того, щоб
гроші виділялось з Держаного бюджету.
Акцентував увагу по Кременчуку. Кременчук – це захисна територія.
Якщо виключити насосну станцію, яка знаходиться за міською радою і
глибиною до вісімнадцяти метрів, то через три дні в підвалах міськвиконкому
буде вода. Працюють шість насосних станцій відкритого і майже п’ятдесят
вертикального дренажу. І за відповідні дамби несе відповідальність управління
Дніпродзержинське в минулому. І дільниця існує така і вона відповідає. Якщо
будуть порушення там, то буде реагування. Обласне управління водних
ресурсів відповідає за підтоплення територій.
Біленький О.Ю.: зазначив, що не розуміє, коли Чорнухинський район тоне,
чому інші райони дивляться на це з точки зору просто інформативності, тому
була ідея, що для допомоги інших районів Чорнухинському, зідзвонились із
головами адміністрацій, ніхто не відмовив. Назвав райони, які вже зголосилися
надати допомогу – це Решетилівський, Машівський, Новосанжарський,
Великобагачанський, Полтавський, Карлівська районна рада, Миргородський
район, Гадяцький район, Кременчуцький район, місто Кобеляки, Полтава,
Кременчук. Закликав, якщо у когось біда, то не треба чекати, необхідно
допомагати районам як друзі, як колеги.
Інформував Ковган Олег Володимирович – голова Чорнухинської
райдержадміністрації, керівник штабу.
Інформація додається (додаток 5).
Біленький О.Ю.: звернувся з пропозицією повторити інформацію про
контактних осіб, які координують роботу з приймання благодійної допомоги.
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Ковган О.В.: відповів, що контактна особа, може телефонувати особисто йому
або його заступнику.
Інформував Кропивка Павло Анатолійович - директор Департаменту
фінансів Полтавської обласної державної адміністрації.
Інформація додається (додаток 6).
Запитання та відповіді на запитання:
Запитання Овчаренко Л.М. не прослуховується.
Біленький О.Ю.: відповів, що поповнюємо резервний фонд. Далі кошти буде
рухати обласна державна адміністрація.
Репліка:
Ковган О.В.: запросив Овчаренко Л.М. приїхати та разом піти в кожну хату та
побачити, що робиться в районі.
Запитання Бондаря М.М. не прослуховується.
В обговоренні виступили:
Пісоцький А.А. з 22 на 23 червня відбулось стихійне лихо в Чорнухах,
Чорнухінському, Лохвицькому, Лубенському районах. Сказав про позицію
обласної державної адміністрації: з першого дня постійно на треиторії,
відбувається спілкування з головами районних державних адміністрацій, з
депутатами, головами сільських рад, з мешканцями, вирішуються питання, які
виникають на місцях.
Доповів по Чорнухинському району. З сьогоднішнього дня працює дві
проектні бригади, які через два-три дні дадуть кошторисну вартість, яка
необхідна для ремонту моста на Хейлівщині, який зруйнований, і на ремонт
моста, який знаходиться на виїзді з Чорнух. Якщо буде можливість це питання
буде вирішено самостійно. Якщо не вистачить коштів для цього, то служба
автомобільних доріг і державний бюджет по дефектним актам профінансує
ремонт цих об’єктів. Сказав, що дуже скоординовано працює штаб. Депутати
сільських рад чітко працюють по кожному двору, надають інформацію в
сільську раду, сільські ради чітко надають інформацію в штаб РДА, РДА надає
інформацію в обласну державну адміністрацію. На основі цих актів вже
виділили в п’ятницю кошти в розмірі семи мільйонів. На цьому тижні, якщо
буде проголосоване за збільшення резервного фонду, на Чорнухи на подолання
лиха ще додаткові кошти виділяться. Дзвонив перший заступник Київської
обласної державної адміністрації і запропонував допомогу. Потрібен щебінь
тому, що в багатьох місцях попровалювались дороги і їх потрібно засипати
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хоча б щебенем, бо люди просто не зможуть довезти шифер до своїх дворів. З
Київської області сьогодні буде направлено двісті-триста тон щебеню.
Доповів, що ситуація повністю підконтрольна. Подякував за роботу ДСНС,
всім, хто приймає участь, а також депутатам обласної ради. В п’ятницю
відбудеться розширене засідання, на якому будуть вирішуватись питання, яких
виникає дуже багато.
Звернувся з проханням до депутатів обласної ради підтримати питання
про збільшення резервного фонду.
Ляшко Р.В.: звернувся з питанням чи будуть виділені кошти на Лубенський
район, який також постраждав?
Пісоцький А.А.: відповів, що в Лубнах теж працює штаб. Рахуються кошти,
скільки вони мають в резервному фонді і скільки їм необхідно допомги. На
сьогоднішній день про необхідність допомоги поки що інформація не
надходила. Особисто з’ясує це питання з головою районної державної
адміністрації - чи вони вирішують своїми коштами, чи, якщо в них не вистачає,
будемо виділяти кошти з резервного фонду для допомоги Лубенському району.
Запевнив, що особисто повідомить протягом дня. Кожен день виникають нові
проблеми. Мешканці надали всі акти, на що їм потрібні кошти. На
сьогоднішній день – це сума шістнадцять триста. У нас сім мільйонів було
виділено, ще два мільйони знаходяться на рахунках. І збільшимо на дев’ять
мільйонів, тобто буде вісімнадцять мільйонів. Шістнадцять мільйонів триста
направляємо на Чорнухинський район, якщо буде необхідно направляємо на
інші райони, де буде не вистачати свого резервного фонду. Висловив
пропозицію, щоб Калюжного В.В. закріпити за питанням щодо контрольноревізійної комісії, яка б чітко контролювала процес використання коштів на
місцях.
Сказав, що на сьогоднішній день завозиться близько шістсот тон щебеню.
По попереднім рахункам потрібно тисячу двісті тон щебеню. Вже маємо цю
кількість, але додатково надходять пропозиції із Дніпропетровська, Київська
область допомогла, Дніпропетровська область буде надавати допомогу. Тобто
сума буде зменшуватися за рахунок підтримки з інших областей.
Запитання Стасовського В.І. не прослуховується.
Пісоцький А.А.: відповів, що ці питання в понеділок розглядали на засіданні
розширеного штабу. Виділяються цільові кошти на район, після чого районна
адміністрація через казначейство направляє на сільські ради. І сільські ради
видають кошти як матеріальну допомогу стосовно тих запитів, які є в
Чорнухинському районі. Готівкою. Безготівково. Запитав у Кропивки П.А. чи
можна матеріальну допомогу готівкою видавати?
Відповідь не прослуховується.
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Пісоцький А.А.: зазначив, що наскільки знає, то можна. Також відповів
Стасовському В.І., що сьогодні із запрошенням юристів, фінансистів
обговорять питання, щоб різниця в ціні була збалансована і щоб не виникало
питання після того, як виділяться кошти.
Біленький О.Ю.: зазначив, що сільськім головам потрібна методологія.
Пісоцький А.А.: відповів, що проводиться спілкування з головами сільських
рад, і голови сільських рад на сьогоднішній день готові до цієї роботи, і
депутати сільських рад ходять по дворам і бачать, на яку хату сьогодні потрібно
двадцять, а на яку шістдесят листів, і вони самостійно вирішують. Але
підтримує Стасовського В.І., який в понеділок, коли була нарада, сказав, що
повинен бути один склад, куди заходять матеріали від благодійних організацій,
політичних партій та інших, так і матеріали, які будуть закуповуватись за
кошти, які виділятимуться після цієї сесії.
Біленький О.Ю.: повторив, що для сільських голів потрібна методологія як
кошти витрачати. Повинен сидіти представник контролюючого органу і
роз'яснювати куди можна кошти витрачати, а куди ні. Зазначив, що ще є
питання реагування контролюючих органів.
Пісоцький А.А.: відповів, на запитання із зала, що склад один і на ньому чітко
буде контролюватися, хто отримав шифер. Щодо контролюючих органів
відповів, що вони запрошуються до консультацій стосовно процесу.
Калюжний В.В.: звернувся з проханням поставити дане питання на
голосування тому, що чим більше йде обговорення, тим з'являється більший
супротив. А також висловив занепокоєння за сільських голів щодо питань
контролю за витрачанням коштів.
Пісоцький А.А.:
запропонував Калюжному В.В. очолили контрольноревізійну комісію і контролювали весь процес. Звернувся з проханням
підтримати питання.
Запитання Сидоренка І.І. не прослуховується.
Пісоцький А.А.: відповів, що якщо є страхування, то страхова компанія
компенсує.
Біленький О.Ю.: запитав чи є вже інформація з приводу реагування страхових
компаній на страхові випадки.
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Пісоцький А.А.: відповів, що поки жодного випадку не було, що страхова
компанія виплачує тій чи іншій сім'ї кошти на те, щоб ліквідувати наслідки.
Біленький О.Ю.: звернув увагу, що потрібно зафіксувати ситуацію з приводу
компенсації страховими компаніями. А саме, чи чітко вони проводять виплати
чи є якісь проблеми з цим.
Овчаренко Л.М.: задала питання чи збираються задіювати людські паї в
оплату наданих їм послуг. Якщо буде така процедура, то це не справедливо: в
кого є пай, в того його заберуть, в кого нема паю – тому державна допомога.
Зазначила, що людських паїв не треба чіпати.
Пісоцький А.А.: відповів, що людські паї задіюються для того, щоб мешканці
змогли купити шифер, але після того, як вони отримають компенсацію, цей пай
буде їм компенсовано. Вони не втрачають цей пай, вони отримують
компенсацію. Стасовський В.І. конкретно займається цією справою.
Бондар М.М.: запропонував на заходити так далеко, а прийняти рішення і
поповнити фонд. Звернув увагу, що є штаб, який віршує питання та доповість,
як будуть використовуватись кошти. Зазначив, що нічого поганого не бачить в
тому, що Баришевська зернова компанія наперед виплачує паї людям, щоб вони
змогли купити шифер. Штаб доповість потім про використання коштів.
Необхідно ставити на голосування і вирішити основне питання – виділення
коштів.
Проект рішення взяти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: "за" –52, "проти" – 0, "утрималось" – 0, "не голосувало" – 2.
ВИРІШИЛИ: прийнято.
Проект рішення прийняти як рішення обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ: "за" –53, "проти" – 0, "утрималось" – 0, "не голосувало" – 2.
ВИРІШИЛИ: рішення прийнято.
2. СЛУХАЛИ: Різне.
Виступів немає.
Восьма позачергова сесія обласної ради сьомого скликання
оголошується закритою.
Виконується Державний Гімн України та гімн Полтавської області.
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Додаток 1
до протоколу восьмої позачергової сесії
обласної ради сьомого скликання
29 червня 2016
Салогуб В.А.
Всім доброго дня!
Шановний Олександре Юрійовичу!
Шановні!
Шановні депутати обласної ради!
Всі ми знаємо, що в ніч з 22 на 23 червня, пройшов буревій, який
супроводжувався випаданням великої кількості опадів та граду. Зараз я коротко
розкажу про ті події, які відбувалися в Лубенському, Лохвицькому,
Чорнухинському районі. Що робилось і що залишилося на сьогоднішній день
невиконаним. Внаслідок несприятливих погодних умов, а саме проходження
буревію із сильним дощем, градом та шквалистими поривами вітру, які не
припинялися протягом п’яти-шести годин на території 11 населених пунктів
Лубенського, Лохвицького, Чорнухинського районів, сталося підтоплення 168
приватних домогосподарств.
На території Чорнухинського району пошкоджено шиферні покрівлі на 250
будівлях та спорудах житлового та господарського призначення і шести
об’єктах соціально-побутової сфери. Це два дитячих садка, загальноосвітня
школа, школа естетичного виховання, спортивна школа та пожежна частина.
Повалені дерева, на полях та присадибних ділянках пошкоджені посіви
сільськогосподарських культур. На автодорозі сполученням КраснеХейлівщина, перекрите сполучення з с. Хейлівщина, де мешкає 481 мешканець
та селом Олександрівка, де мешкає 59 осіб.
Село Пізники Чорнухинського району працівниками державної служби
України з надзвичайних ситуацій Полтавській області, було врятовано двох
людей, яких знесло потужними потоками води в річку Многа.
Лубенський район. На полях та на присадибних ділянках пошкоджені
посіви сільськогосподарських культур на площі 1500 гектарів та сталася загроза
можливого руйнування захисної дамби ставка та затоплення села Ждани і Окіп.
І на території Лохвицького району сталося підтоплення восьми приватних
домогосподарств та городів.
У результаті негоди в семи районах Полтавської області, було
знеструмлено 32 населені пункти. На вечір 23 червня електропостачання
населених пунктів області було повністю відновлено.
Для ліквідації наслідків метеорологічної події було залучено 59 одиниць
техніки та триста тринадцять чоловік. Із них вісімнадцять одиниць техніки,
шістнадцять мотопомп, п’ять човнів та двісті двадцять вісім чоловік особового
складу державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській
області.
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Працівниками державної служби з надзвичайних ситуацій здійснювалась
доставка продуктів харчування та питної води місцевому населенню
підтоплених домогосподарств.
Спочатку ліквідації метеорологічної події проводились роботи по
відкачуванню води з приватних домоволодінь в трьох районах Полтавської
області та у двох ставках Лубенського та Чорнухинського районів. Укріплено
дамбу місцевого ставка поблизу села Ждани Лубенського району.
Станом на 29.06 відкачано води близько ста тисяч кубометрів. Із 156
домогосподарств та двох ставків у Лубенському та Чорнухинському районах.
Станом
на
сьогодні
залишаються
підтопленими
дванадцять
домогосподарств у двох населених пунктах Чорнухинського району – це село
Мелехи та село Загребелля та один населений пункт Лохвицького району село
Ісківці.
Загиблих в результаті негоди на території постраждалих районів немає.
Станом на 28 червня на ліквідацію наслідків негоди підрозділами
державної служби України з надзвичайних ситуаціях у Полтавській області,
витрачено три з половиною тисячі літрів бензину та дві сімсот літрів
дизельного пального.
24 та 26 червня 2016 року відбулися засідання
комісії ДПДНС
Чорнухинської та Лубенської районних державних адміністрацій.
Відповідно до протоколів комісії збитків по Чорнухинському районні
складають вісімнадцять мільйонів гривен, по Лубенському району
дев'ятнадцять і два мільйони гривен.
Остаточні збитки та масштаби метеорологічної події по Лохвицькому
району встановлюються. Над ліквідацією наслідків метеорологічних подій
продовжує працювати особистий склад державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Шановні депутати!
Ви знаєте, як показує аналіз минулих років, з кожними роком температурні
показники все збільшуються і збільшуються. Точно так і збільшується кількість
опадів як в зимовий, так і літній періоди. І відповідно збільшуються затрати на
ліквідацію тих чи інших надзвичайних ситуацій і подій.
Ми ще не знаємо, який буде у нас пожеженебезпечний період, ми ще не
знаємо, які в нас будуть торф’яники, ми не знаємо, яка буде осінь, початок
зими. А на сьогоднішній день вже використана частина, значна частина
резервного фонду бюджету.
Я звертаюсь до вас з проханням підтримати сьогоднішнє рішення. І при
можливості, в майбутньому, закладати в бюджет резервного фонду більше
коштів.
Дякую за увагу!
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Додаток 2
до протоколу восьмої позачергової сесії
обласної ради сьомого скликання
29 червня 2016
Макєєв С.Л.
Шановний Олександре Юрійовичу!
Шановні учасники!
Виходячи із наявної оперативної інформації, як доповів Володимир
Анатолійович, нами були проаналізовані ризики, проведена відповідна робота
по зменшенню впливу даних ризиків, на попередження санітарноепідеміологічні ускладнень на постраждалій території, що виражається у
можливому виникненні вогнищ інфекційних захворювань, стрімкому
поширенні захворюваності на території, яка була підвержена впливу
надзвичайної ситуації. Основні ризики — підтоплення місць накопичення
органічних відходів людей, тваринного походження та потрапляння дощових
вод, забруднених даними відходами до джерел водопостачання – це
артезіанські свердловини, колодязі, водопровідні мережі. Це стосується і
затоплення місць зберігання харчової сировини, а також продуктів: погреби,
склади і т.д.
Підрозділами державної служби із надзвичайних ситуацій зараз
здійснюється робота по ліквідації загальних наслідків, відкачування води з
територій і домоволодінь, разом із тим відкривається доступ до джерел
водопостачання для визначення можливого підтоплення лабораторного
дослідження води та проведення очистки та дезінфекції.
Станом на сьогодні за нашими даними повинні проводитися засідання
районних комісій техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій у
районах підтоплення, на яких розглядається питання ліквідації наслідків і буде
додатково уточнена інформація стосовно об'єктів, на яких треба буде
проводити додаткову дезінфекцію, додаткове очищення та відповідний ремонт.
Із нашої сторони ведеться робота по моніторингу інфекційної
захворюваності серед населення у районах надзвичайної ситуації, щоденно
проводиться вибірковий лабораторний контроль якості питної води і джерел
питного постачання, а також проводиться роз'яснювальна робота серед
населення з метою недопущення ускладнення епідситуації. Інформується
населення через засоби масової інформації, через інші можливі способи.
На сьогоднішній день станом на 28.06 екстрених, термінових повідомлень
від медичної мережі стосовно масових інфекційних отруєнь, які пов'язані із
даною ситуацією, ще немає. Це зовсім, звичайно, не дає нам приводу для
розслаблення, оскільки ситуація продовжується і динамічно продовжується. На
сьогоднішній день, унаслідок змішування питної води із забрудненою дощовою
водою за результатами лабораторних досліджень близько 30 відсотків проб не
відповідають по бактеріальному забрудненню. Відповідно до даних результатів
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надаються рекомендації щодо використання чи невикористання джерел
водопостачання. З метою попередження погіршення санітарної ситуації
обласною комісією надані відповідні пропозиції і рекомендації.
На сьогоднішній день буде нам відомо скільки джерел водопостачання,
скільки об'єктів, які потребують проведення дезінфекційних робіт буде відомо.
Відтак будуть подальші дії нашої служби.
Можу лише добавити, що на сьогоднішній день я вже сказав, що масових
інфекційних захворювань інформації про це немає. Але, навіть, та сама
ситуація, яка ще до цього часу не закінчилась в Одеській області дає підстави
нам говорити, що розслаблятися нічого, а навпаки треба зосередити свої
зусилля.
Стосовно дезінфекції осередків, зрозуміло, що нашою службою будуть
надані рекомендації. На сьогоднішній день дезінфектанти є, але дезінфектанти
– це не основна складова по проведенню, по ліквідації даних робіт, основна
сила по проведенню – механічна повинна проводитися очистка, а це передбачає
певний ресурс: і людський ресурс, і фінансовий, і т.д.
Тому, звичайно, підтримую попереднього доповідача.
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Додаток 3
до протоколу восьмої позачергової сесії
обласної ради сьомого скликання
29 червня 2016

Оленіч Ю.В.
Добрий день присутні!
На сьогоднішній день епізоотична ситуація у тваринництві благополучна,
немає захворюваності серед тварин на інфекційні, гострі інфекції.
У межах компетенції службою забезпечується санітарний контроль на
території
підтоплення.
Інформується
населення
про
можливість
епідеміологічних ризиків та надання відповідних рекомендацій. Забезпечується
взаємодія із підрозділами лабораторного центру санепідемстанції в районах та
іншими службами. А також забезпечується щоденна інформація, що
відбувається на території.
Користуючись можливістю прохаю для Чорнухинського району
підтримати виділення коштів внаслідок цієї катастрофи щодо розрушення
криші в лікарні ветмедицини для проведення відповідних робіт, там необхідно
360 листів шиферу або коштів на 105 тисяч гривень разом із роботами, які
необхідно там здійснити.
Дякую за увагу!
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Додаток 4
до протоколу восьмої позачергової сесії
обласної ради сьомого скликання
29 червня 2016
Фомичов В. О.
Добрий день, шановні депутати!
Олександре Юрійовичу!
Я кажу, що те, що виникло на кордоні трьох районів, може виникнути
повсюди. Ми знаємо, що два роки назад був такий випадок у Татарбунарському
районі Одеської області історично за дві години випало двісті міліметрів
опадів, двісті міліметрів розумієте – це двадцять сантиметрів рівного покриття.
Покрило все. Можливі такі опади? Можливі. Ви знаєте, що нещодавно випало,
я звідти родом і знаю, в Ізмаїлі також двісті. Тому, ми повинні бути готові до
таких випадків в любому районі, в любому регіоні. Що стосується конкретного
району, який опинився у зоні лиха, – це не катастрофа. Слава богу, що люди,
так сказати, громадськість зберегла себе і не надала навіть … двох дали
можливість спасти, і не було жертв людських. До цього потрібно готуватись.
Протягом останніх років аналізуючи ситуацію, а я скажу, що наші уже
працювали, Олександр Юрійович, чотири дні працювали і ви знаєте, що Ісківці
– це ставок, який не був в оренді, сім гектарів рвонуло води, це не багато –
двісті триста тисяч. Якби рвонуло в Жданах сімнадцять гектар, було б значно
гірше. Було значно гірше, тому що це вже триста-чотириста, а є ще
водосховища і т.д. От протягом останніх років ми працюємо над цими
проблемами, спільно з комісіями по екології і не тільки цього скликання, є
взаєморозуміння.
І ось аналіз в 2005 році Кривчун, по-моєму, Микола Омелянович,
вибивали ми гроші і почали розчистку річки Многа. Двадцять три кілометри,
якщо бути точним – двадцять три і шість десятих кілометра. Було під сумнівом
використання, тому що воно заросло чагарником, рослинністю і так далі, і
двадцять три кілометра згідно з ТЕО повинно було розчищатись. Ми
працювали і в 2009 році і останні за рахунок державного бюджету. Майже
шість кілометрів таки прочистили. Найбільш таких серйозних, а якби ми їх не
прочистили. Ви розумієте тут дві проблеми.
Перша, ви пам’ятаєте минулий рік, коли ми казали, що все горить. Треба
десь воду взяти. Служба з надзвичайних ситуацій забирала за тридцять
кілометрів воду. Горить Оржиця дві тисячі гектарів – це страшне. Ми
виїжджали туди дивились і сьогодні дві проблеми вони поруч.
Тому, прошу підтримки у вас, давайте тему розчистки, а сьогодні тільки з
вашої згоди 29 квітня виділено на це близько семи мільйонів гривен. Добре,
так? Але, на сьогоднішній день не освоєно майже ні копійки, крім двох авансів.
Це породжує наступну тему, а що ми будемо робити в наступному році?
Я думаю, проблеми важливі і треба підняти прийняту програму «Розвитку
водного господарства, екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро до

25
2021 року». Ми її збирали дуже довго, Олександр Васильович, пам’ятає.
Питання було — Володя, а як ти думаєш проголосують? Проголосували.
Одноголосно за цю програму. Але з восьми з половиною мільярдів гривень,
які набрали на той час, ми включили до програми півтора мільярда. Решту так
сказати, ну думали, що нам не під силу, я думаю, що нам треба до цього
піднятись, повернутись обличчям. Ми разом з Ігором Григоровичем спільно
працюємо, я думаю, що ми всі такі вузькі місця по малих річках піднімемо і
включимо до програми для того, щоб так забезпечити надійну роботу всі малих
річок. В першу чергу малих річок, ви бачите, що вони при таких катастрофах чи
при таких дощах вони зробили, так сказати, негативну свою справу.
Я думаю, що ми вже сьогодні розберемо і на селекторній нараді у нас
працює одна бригада. Ми готуємо ще дві бригади, які будуть приймати участь,
я думаю, там без нашої участі ніхто не зможе відремонтувати ті споруди, які,
так сказати, на сьогодні вийшли із ладу, це, в першу чергу, водоскид, ставки,
які прорвало. Але, я думаю, що ви всі знаєте, що гроші це не наші, гроші це
ваші – державні. Тому, під любу тему і тезу потрібно виготовлення проектнокошторисної документації, але вона повинна бути спрощена на рівні того, щоб
підрахувати обсяги, і хтось міг підрахувати, щоб, так сказати, не було
розбазарювання цих коштів. Ми вже готові до цієї проблеми.
Я думаю, що дійсно і підтримую позицію, що сьогодні є комісія з питань
екології і створювати щось надзвичайне, я думаю, не треба. Всього три райони.
Задіяні місцеві комісії. Ми готові прийняти участь і всіх спеціалістів, які будуть
потрібні, в тому числі проектанти, гідрогеологомелеоративна партія у моєму
відомстві існує. Ми її залучимо для того, щоб наводити порядок. Але, в першу
чергу зрозуміло, що сьогодні потрібно попрацювати службі з надзвичайних
ситуацій, тому що першочергова ліквідація того, що вже накоєно, ясно, що за
ними. А далі, ми готові протягнути руку і уже працюємо над цими
проблемами.
Дякую!
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Додаток 5
до протоколу восьмої позачергової сесії
обласної ради сьомого скликання
29 червня 2016
Ковган О.В.
Доброго дня, шановні депутати!
Доброго дня, Олександре Юрійовичу!
Знаєте, повторюватися і знову щось говорити просто немає часу.
Один з виступаючих сказав хорошу дуже річ. Всі бачимо, всі знаємо, всі
відчуваємо, тому, я вас дуже прошу, прийміть це доленосне рішення для
нашого Чорнухинського району і будемо працювати далі.
Про співпрацю. Сьогодні їдучи сюди вже мої колеги телефонують і кажуть
як тобі краще, вирішуємо по-різному. Хто дає кошти, хто привозить матеріал,
хто шифер. Сьогодні вже Гадяч везе, тобто процес іде. Ще раз дякувати, да, ще
раз дякуємо, ще раз запрошувати, да, запрошуємо. Приїжджайте. Працюємо
разом закатуємо рукава. Декілька слів про вибори некрасиво приїжджає,
починає розповідати, рубашку на собі рвати: і класний і все інше. Коли він хоче
допомогти, він просто приїхав, допоміг і поїхав. Тому, не треба на цьому
паритись на нашому сто п’ятдесят першому округу. Можна довго говорити
щось пояснювати, закатуємо рукава і працюємо. І ще до шановного депутата,
який об’явив на всю трибуну, і це преса записала, журналісти-друзі. Немає
поки що трупної палочки. Тому давайте говорити фактами. Її немає, є два
випадки інфекційного захворювання. Одне захворювання – це арселемокиївка,
яка кілометрів за сорок-вісімдесят від стихії, друге захворювання взагалі не
стосується нас. Тому на контролі це тримається, вода береться на аналізи і
відвозиться, і дається кожен день результати. Але справді ситуація дуже важка.
По колодязях скажу декілька слів: викачувати ми зараз не можемо. Це просто
дурна робота. Коли викачуєш з колодязя, він зразу набирається. Тому спочатку
викачаємо від погребів, із сільськогосподарських, простіше кажучи, грядок
людських, де картопля, от коли вода спаде, ми прийдемо викачувати саме до
колодязів. Ситуація важка в тому, що рівень води один і той самий, і коли
качаєш на одному місці, то прибігають з другого місця і кажуть: «Не качайте,
бо ви нас заливаєте». Цей рівень він однаковий. Тому вже декілька днів вода
тримається майже на одному рівні. Отака ситуація. Для інформації бачили по
інтернету, який град, якщо комусь дуже цікаво – приїжджайте покажу.
Зберегли. Градини є, можна на них подивитись. Приїжджайте до Стасовського,
він Вам покаже.
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Додаток 6
до протоколу восьмої позачергової сесії
обласної ради сьомого скликання
29 червня 2016
Кропивка П.А.
Добрий день.
Резервний фонд обласного бюджету було затверджено в сумі тринадцять
мільйонів гривень . На сесії в квітні місяці зменшено його на три мільйона
шістсот п’ятдесят тисяч гривень. Тобто, станом на 23 червня залишок
обласного резервного фонду складав дев’ять мільйонів триста тисяч гривень.
Розпорядженням голови обласної державної адміністрації 24 червня виділено з
резервного фонду сім мільйонів гривень на ліквідацію надзвичайної ситуації –
стихійного лиха, яке сталось в Чорнухинському районі, та на відшкодування
збитків, нанесених стихією. Тобто, залишок резервного фонду на сьогодні
складає трохи більше двох мільйонів трьохсот тисяч гривень. Обласна
державна адміністрація вносить на розгляд проект рішення за рахунок залишку
вільних коштів на початок року – збільшити обсяг резервного фонду на дев’ять
мільйонів гривень.
Кошти виділені в п’ятницю і були на рахунку в Чорнухах в казначействі.
Ми відновлюємо, збільшуємо обсяг резервного фонду зараз на дев’ять
мільйонів. На сьогодні зараз два мільйони триста, ми пропонуємо, щоб було
одинадцять мільйонів триста тисяч гривен.

