Рішення
знайдемо
спільно
Відбулися громадські слухання
з житлово-комунальних питань
У Славутичі розпочався опалювальний
сезон. На жаль, не всі міста України, а
особливо малі, можуть сьогодні це
відчути. Треба віддати належне наш ому
міському голові, комунальним службам
міста за ті нерви, які вони витратили,
щоб газ прийшов у місто.
Людмила ЛЮБИВА,
завідуюча Центром інформації
Хто вміє аналізувати
ситуацію, слідкує за
інформацією в ЗМ І.той
добре розуміє, що сьо
годні діється в Україні. А
таких славутчан у нас
немало. Саме вони те
лефонували, висловлю
вали слова вдячності
за тепло в домівках.
Міська влада Славу
тича упродовж багатьох
років веде відкритий
діалог зі славутчанами
із самих нагальних про
блемних питань. Форм
спілкування з населен
ням пропонується до
статньо: щопонеділка о
18.00 — засідання гро
мадської ради з розвит
ку міста, "круглі столи",
прямі телеефіри, газе
ти, сайт, громадські
слухання.
Все
це
сприяє інформованості
жителів міста, налагод
женню
зворотного
зв'язку з громадою.
Днями в ККК відбулися громадські слу
хання з питань житлово-комунального го с 
подарства. Завдяки телерадіокомпанії "Сла
вутич" проведення цьо
го заходу транслювало
ся в прямому ефірі на
все місто.
Міський голова Воло
димир Удовиченко за
просив фахівців, соціально-активних славут
чан до спільного обго
ворення шляхів розвит
ку житлово-комуналь
ного
господарства,
аналізу ситуації, вста
новлення чіткої вза
ємної відповідальності
сторін та застосування
дієвих заходів щодо
збереження природних
ресурсів і вчасної спла
ти за комунальні послу
ги.
Є питання, які не
можна вирішити без за
конодавчого забезпе
чення держави. Щоб
провести комунальну
реформу в Україні, тре
ба прийняти понад 100
документів, у тому числі
Житловий кодекс Ук
раїни. Без цього міська
влада може впливати
на вирішення комуналь
них проблем лише на 7
- 10%.
Як зазначив міський

голова, урядовці мають
дві точки зору на це:
перша — скинути всі
проблеми на плечі лю
дей; друга — держава
мусить впровадити кар
динальні зміни і зроби
ти максимальну части
ну робіт до трансфор
мації
житлово-кому
нальної галузі в ринкове
середовище.
Процес
реформу
вання ж итлово-кому
нального господарства
Славутич розпочав з ча
су закриття ЧАЕС. Шу
каючи виходу зі склад
ної ситуації, міська вла
да провадила політику
на подолання пробле
ми заборгованості на
селення, вдосконален
ня процедури надання
послуг та їх якості. Че
рез
створення
КП
"Ж КЦ" був розробле
ний
механізм збору
платежів, який перед
бачив перехід на до
говірні відносини між
споживачами, поста
чальниками та вироб
никами послуг.
Болючою
пробле
мою для підприємств,
що надають житловокомунальні послуги, є
борги населення. Д и 
ректор КП "ЖКЦ" Ірина
Жаболенко доповіла,
що на сьогодні в Славу
тичі нерегулярно спла
чують за спожиті кому
нальні послуги близько
тисячи власників квар
тир, зовсім не сплачу
ють 32 квартири, а та
кож не сплачується 40
рахунків мешканцями
гуртожитків,
а
з
мешканців гуртожитку
(за
адресою
вул.
Військових будівель
ників, 8) лише чотири
сім’ї не мають боргів. В
суді розглянуто 242 су
дові справи. Така про
цедура по кожному не
платнику проходить не
менше місяця.
Вона висловила не
задоволення, що дер
жавою до цього часу не
розроблені в законо
давчому порядку штра
фні санкції за невчасно
погашену
заборго
ваність.
Житлово-комунальні
підприємства спожива

ють чимало енергетич
них
ресурсів,
тому
підвищення цін на енер
гоносії неминуче при
зводить до зростання
вартості житлово-кому
нальних послуг.
Начальник
уп
равління економіки та
соціального розвитку
міста Віктор Шевченко
через діаграми, схеми,
статистичні дані надав
інформацію про тариф
ну політику у сфері житлово-комунального
господарства.
В Україні немає де
шевих енергоресурсів,
тому людям не зали
шається нічого іншого,
як заощаджувати ене
ргію, а комунальним
підприємствам скоро
чувати витрати вироб
ництва. Таку думку вис
ловив головний інженер
КП "УЖКГ" Олександр
Куделін.
Кожен споживач має
встановити
пристрої
для обліку використан
ня води, тепла. За та
ких умов люди економ
но
використовувати
муть ці природні ресур
си, а отже, сприятимуть
їх збереженню.
І тоді нормативи спо
живання, як підстава
для нарахування пла
тежів, відійдуть у мину
ле.
У залі були встанов
лені мікрофони, тому
всі, хто хотів вислови
тися і донести свою
думку до славутчан, це
зробили.
Не вистачає ще ак
тивності жителів міста у
створенні
об’єднань
співвласників багаток
вартирних
будинків,
функціонування
яких
надасть
громадянам
необхідну свободу дій в
управлінні своїм вла
сним житлом. Тож слово
за вами, дієві славутчани!

P.S. Для того, щоб
Славутичу отримати
ліміт газу тільки на
першу декаду листо
пада,
комунальне
підприємство має пе
рерахувати до 1 лис
топада 860 тисяч грн.
Стан житлово-ко
мунальної галузі ви
магає системних пе
ретворень. Громад
ські збори прийняли
звернення з пропо
зиціями до президен
та України, Верховної
Ради України, прем'єрміністра та галу
зевого міністерства.

