
19 листопада відбулося засідання виконавчого 
комітету Славутицької міської ради.

Міський голова Володимир Удовиченко 
проінформував членів виконкому та присутніх про 
зустріч міських голів — членів правління Асоціації 
міст України з прем'єр-міністром України Юлією 
Тимошенко, що відбулася 18 листопада.

Міські голови звернулися з першочерговими 
вимогами до Кабінету Міністрів України щодо по

долання кризи у забезпеченні населення теплом в 
опалювальний період.

Звернення до Кабміну

Щороку в українських 
містах виникають проблеми 
при входженні в опалюваль
ний сезон, що спричиняє 
зростання соціальної напру
ги, дезорганізує роботу ліка
рень, шкільних та дош
кільних закладів, унеможлив
лює надання якісних кому
нальних послуг населенню.

Органи місцевого само
врядування не уникають 
відповідальності за виконан
ня покладеного на них за
вдання — організації 
надійного теплопостачання в 
своїх територіальних грома
дах. Однак основні важелі 
подолання подібних кризо
вих явищ перебувають за ме
жами компетенції органів 
місцевого самоврядування, 
останнім, як завжди, відво
диться роль громовідводу, на 
них спрямовуються критика 
органів державної влади та 
ЗМІ, справедливе обурення 
населення.

Тому Асоціація звер
тається до Кабінету Міністрів 
України з вимогою забезпе
чити створення необхідних 
організаційно-правових та 
матеріально-фінансових пе
редумов для вирішення про
блем кризи теплопостачання

раз і назавжди. Для цього не
обхідно:

1. Створити стабіліза
ційний фонд обсягом 2 
млрд. грн. на покриття 
різниці в тарифах (газ, 
електроенергія) та курсо
вої різниці на опалюваль
ний сезон 2008/09 р.

2. Запровадити прави
ло, згідно з яким договори 
на постачання енерго
носіїв підприємствам теп
ло-комунальної енергети
ки мають базуватися на 
Типовому договорі, який 
затверджується постано
вою Кабінету Міністрів Ук
раїни після погодження з 
Антимонопольним коміте
том, Мінжитлокомунгос- 
пом, Мінрегіонбудом, 
Асоціацією міст України та 
громад, Профспілкою 
працівників ЖКГ, місцевої 
промисловості та побуто
вого обслуговування.

3. Негайно прийняти по
станову Кабінету Міністрів 
України щодо автоматич
ного, без регуляторної 
процедури, коригування 
тарифів на житлово-кому
нальні послуги у разі зміни 
ціни на енергоносії, що 
дозволить зняти проблему

різниці цін в тарифах.
4. Встановити однакову 

ціну на газ як для 
підприємств тепло-кому- 
нальної енергетики, так і 
для індивідуального опа
лення, спрямувавши для 
цих цілей газ вітчизняного 
видобутку в повному об
сязі. Середню ціну на 
енергоносії на наступний 
рік оприлюднювати до по
чатку формування місце
вих бюджетів.

5. Забезпечити не
ухильне виконання вимог, 
щодо стовідсоткового 
фінансування делегованих 
органам місцевого само
врядування повноважень в 
2009-му та наступних ро
ках з державного бюдже
ту, негайно подати до Вер
ховної Ради України зако
нопроект про внесення 
змін до Державного бюд
жету України на 2008 рік, 
що передбачає збільшен
ня обсягу видатків загаль
ного фонду місцевих бюд
жетів на 2,1 млрд. грн. (за
значена сума погоджена з 
Мінфіном).

6. Щорічно виділяти з 
державного бюджету не 
менше 6,5 млрд. грн. на 
облаштування соціального 
простору: ремонт житла, 
заміну ліфтів, освітлення 
вулиць, ремонт доріг, за
купівлю нових тролейбусів 
та трамваїв, ремонт ліка
рень, шкільних класів то
що.

7. Запровадити спе
ціальний порядок сплати 
ПДВ підприємствами жит

лово-комунального госпо
дарства шляхом його за
рахування до спеціального 
фонду бюджету та спряму
вати ці кошти на технічне 
переоснащення основних 
фондів підприємства в га
лузі.

8. З метою забезпечен
ня своєчасної сплати за 
спожиті підприємствами 
житлово-ком унального  
комплексу енергоносії пе
редбачити можливість на
дання органам місцевого 
самоврядування безвід- 
соткових позичок.

9. Встановити право 
громадян на отримання 
державних субсидій у разі, 
якщо загальна сума плати 
за житлово-комунальні по
слуги перевищує 10—15% 
середньомісячного сукуп
ного доходу, та спростити 
процедуру отримання суб
сидій.

10. Терміново розроби
ти та подати до Верховної 
Ради України пропозиції 
щодо формування дієвого 
правового механізму, який 
забезпечив би своєчасну 
сплату населенням за спо
житі житлово-комунальні 
послуги.

Вимоги затверджені рі
шенням правління Асоціації 
від 18 листопада 2008 року.

Виконавчий комітет 
вирішив створити тимчасову 
робочу групу з питань за
побігання негативним 
наслідкам світової фінансо
вої кризи в соціально-еко- 
номічному розвитку міста 
Славутича, на чолі з міським

головою Володимиром Удо
виченком. Вона вивчатиме 
питання можливості залучен
ня трудових ресурсів міста 
Славутича, забезпечуватиме 
всебічну підтримку реалізації 
міжнародних проектів на 
промисловому майданчику 
ДСП ЧАЕС та об'єкта "Укрит
тя", готуватиме пропозиції 
до Міністерства регіонально
го розвитку та будівництва 
України про спрощення 
дозвільної системи у сфері 
будівництва та реалізації 
інвестиційних проектів.

Директор міського центру 
зайнятості Володимир Ходь- 
ко надав інформацію про си
туацію на ринку праці в місті 
Славутичі.

Станом на 1 листопада 
2008 року на обліку в Славу- 
тицькому центрі зайнятості 
перебуває 407 незайнятих 
громадян. На цей же період 
на підприємствах міста було 
177 вакансій, тобто на одне 
вільне робоче місце претен
дували два шукачі роботи.

Інформацію про працев
лаштування доповнила на
чальник відділу у справах 
сім'ї та молоді Тетяна Бойко, 
яка повідомила, що на вико
нання прийнятого рішення 
виконавчого комітету за 
сприяння центру зайнятості 
влаштовано 18 молодих без
робітних, з них 5 непо
внолітніх.

55 молодих людей віком 
до 35 років з початку року 
пройшли професійне на
вчання за рахунок коштів 
Фонду загальнообов’язково
го загального страхування,

36 з них влаштувалися на ро
боту за направленням служ
би зайнятості.

З 56 випускників Центру 
професійного розвитку пра
цевлаштовані 49 учнів. З 40 
випускників Славутицького 
навчального центру працев- 
лаштувалося 32 чоловіка.

Питання працевлашту
вання молоді — в центрі ува
ги виконавчого комітету.

Присутній на засіданні 
виконавчого комітету дирек
тор ДСП “ЧАЕС” Ігор Гра- 
моткін повідомив, що Чорно
бильська АЕС на цей час 
повністю виконала всі свої 
зобов'язання перед підряд
ними організаціями і планує 
у 2009 році залучати нові тру
дові ресурси для реалізації 
міжнародних проектів. Він 
подякував міському голові за 
допомогу у вирішенні про
блемних питань.

Начальник відділення ДАІ 
по обслуговуванню м.Славу
тича Олександр Дмитрук 
інформував про введення в 
дію нового законодавства, 
яке посилює відповідаль
ність водіїв за порушення 
правил дорожнього руху. За 
словами керівника ДАІ, 
тільки за два останні дні 
штрафів за порушення пра
вил дорожнього руху накла
дено в розмірах, як за півто
ра — два місяці поспіль.

На засіданні виконкому 
була розглянута низка жит
лово-комунальних питань та 
питань комунальної влас
ності.

Центр інформації 
міськвиконкому


