ПРОТОКОЛ
засідання громадської ради при Донецькій облдержадміністрації
м. Краматорськ

№ 10-17

27.05.2017

ПРИСУТНІ:
Члени громадської ради – 21 особа з 35 (список додається – додаток 1).
Засідання вважається повноважним.
Бородаєвська Тетяна Вікторівна –

Гусєва Лариса Валентинівна –

Гуревич Володимир Борисович –
Димченко Олена Володимирівна –
Калігаєва Надія Євгенівна –

Кашин Вадим Сергійович –

Коротких Вадим Пилипович –
Предатько Володимир Володимирович
Ривоненко Михайло Миколайович –
Швед Анатолій Григорович –
Ясиновський Андрій Сергійович –
Ясиновський Сергій Андрійович –

головний спеціаліст відділу економіки
та тарифної політики управління
економіки, фінансів та бухгалтерського
обліку;
заступник директора департаменту
житлово-комунального господарства,
начальник
управління
житлової
політики та благоустрою;
заступник директора з економіки та
фінансів КП «Компанія «Вода Донбасу»;
начальник економічного відділу КП
«Компанія «Вода Донбасу»;
заступник
начальника
управління
внутрішньої
політики,
начальник
відділу комунікацій з громадськістю та
політичними партіями;
представник державної спеціалізованої
фінансової установи «Державний фонд
сприяння молодіжному житловому
будівництву»
голова громадської ради, м. Українськ;
– голова громадської платформи,
м. Селидове
представник громади м. Дружківки;
головний спеціаліст з проектування,
м. Слов’янськ
депутат Селидівської міської ради;
член ГО «Селидівська спілка ветеранів
АТО».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Заява голови громадської ради про небезпечну ситуацію у багатьох містах
Донецької області.
2. Про діяльність КП «Компанія «Вода Донбасу» та підвищення плати за воду у
2,1 рази.
3. Про нагородження Степана Чубенка державною нагородою України.
4. Стан, проблеми та шляхи вирішення питань національно-патріотичного
виховання молоді Донеччини через взаємодію громадськості з управлінням
культури та туризму, управлінням з питань фізичної культури та спорту та
управлінням по справам сім’ї та молоді Донецької ОДА.
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5. Про стан виконання заходів щодо здійснення Національної стратегії сприяння
розвитку громадянського суспільства в Донецькій області в 2016 році та
1 кв. 2017 року.
6. Про підтримку Донецької обласної Програми цільового кредитування учасників
АТО та їх сімей на 2017–2021 роки, розроблену з Донецьким регіональним
управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний
фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».
7. Делегування представників громадської ради при Донецькій ОДА до складу
ініціативної групи з обрання нового складу громадської ради при Донецькій
облдержадміністрації.
8. Про укладання договорів з автоперевізниками виконкомом Краматорської
міської ради.

1. Заява голови громадської ради про небезпечну ситуацію
у багатьох містах Донецької області
СУХАЛИ:
Кірікова І.М. – запропонувала звернутися до голови Донецької ОДА Жебрівського
та Президента України з пропозицією вирішити ситуацію, що склалася у містах
області, де міські голови придержуються антиукраїнських поглядів. Доповіла, що
лише активність молоді Дружківки запобігла вибуху громадського незадоволення,
коли планувався приїзд у місто голови Донецької ОДА Жебрівського з метою
проведення урочистих заходів зі святкування Дня Європи спільно з Дружківським
міським головою. Відмітила, що Жебрівському не потрібно підтримувати мерівсепаратистів своєю присутністю на заходах.
ВИСТУПИЛИ:
Луговий С.В. – поставив питання, чому взагалі ніколи не має на наших засіданнях
Жебрівського. Треба щоб він чув про те, які питання тут розглядаються.
Іванченко А.В. – відмітив, що у відсутності відкритого діалогу між громадськістю
та керівництвом області і наша провина. Зокрема, на перших засіданнях голова
громадської ради доводила, що складаються конструктивні відношення
громадськості з керівництвом Донецької ОДА, хоча було повне несприйняття
громадськості. Відзначив, що вибори на наший території були проведені
неправильно. В Донецькій області і досі нема української влади.
Миронов Д.І. – нагадав, що як голова облдержадміністрації Жебрівський
зобов’язаний взаємодіяти з міськими головами. Інших людей нема – голів обрано
громадами міст. У підсумку щодо зазначеного головою громадської ради випадку
зі святкуванням Дня Європи у Дружківці, Жебрівський зобов’язав міського голову
Дружківки підняти прапор Євросоюзу, після чого Гнатенко потім виправдовувався
перед своїми виборцями. Ми як громадська рада повинні не тільки звертатися до
Президента, а більше використовувати медійні майданчики.
Гульчевський В.В. – зазначив, що взагалі складається громадське ставлення не
на користь України: стільки не вирішених питань з подвійними пенсіями,
тарифами, а білборди, де Жебрівський вітає зі святами тільки дратують
населення. Сам Президент не має можливості змінити міських голів. Ми програємо
по всіх фронтах. Питання державної безпеки і досі не вирішуються.
Поляков С.С. – запропонував виключити зі звернення прізвища та відобразити
загальну негативну ситуацію. Для цього створити редакційну комісію з підготовки
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звернення у складі 3 осіб: Кірікова, Зонтов, Борозенцева. Погодження змісту між
членами цієї комісії зробити у дистанційному режимі через електрону пошту.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 21.
Рішення ухвалене.
ВИРІШИЛИ:
1.1. Створити редакційну комісію з підготовки звернення до Президента України
щодо небезпечної ситуації, що склалася в багатьох містах області, де міські
голови придержуються антиукраїнських поглядів.
1.2. Затвердити комісію у складі 3 осіб: Кірікова Ірина Миколаївна, Зонтов Олег
В’ячеславович, Борозенцева Тетяна Валеріївна.
1.3. Погодження змісту звернення між членами редакційної комісії зробити у
дистанційному режимі через електрону пошту.

2. Про діяльність КП «Компанія «Вода Донбасу» та
підвищення плати за воду у 2,1 рази
СЛУХАЛИ:
Ясиновський С.А. – ознайомив присутніх з рішенням щодо ставлення громади до
підвищення в 2,1 рази оплати за холодну воду, яке було ухвалене на громадських
слуханнях у м. Селідовому, ініційованих ГО «Селидівська спілка ветеранів АТО»,
разом з громадськістю міст Селидового та Українська при підтримці громадської
ради при Селидівській міській раді (додаток 2). Звернувся до громадської ради з
проханням підтримати ГО «Селидівська спілка ветеранів АТО» у відстоюванні
прав громадян на справедливі тарифи на холодну воду для населення та їхню
вимогу провести незалежний аудит компанії «Вода Донбасу» з обов’язковим
залученням громадських активістів.
ВИСТУПИЛИ:
Гусєва Л.В. – доповіла, що розрахунки тарифів, які розміщені на сайтах КП
«Компанія «Вода Донбасу» та Донецької облдержадміністрації не затверджені
НКРЕКП. Згідно до законодавства України до структури тарифів входить оплата
праці з відрахуваннями, ціна за електроенергію, очищення стічних вод іншими
підприємствами, паливно-мастильні матеріали, ремонти та матеріали для
ремонту, реагенти, амортизація, фінансові витрати (податки, збори). Передала до
секретаріату засідання громадської ради довідку про тарифи на послуги
водопостачання та водовідведення.
Гуревич В.Б. – додав, що планові тарифи, які були подані до НКРЕКП на 2018 рік,
розроблені по факту 2016 року, а не поточного 2017 року. Ніхто не дозволяє
закладати підвищену заробітну платню. Зараз ми зробили розрахунки виходячи з
зарплатні в середньому 3,2 тис. грн. на одного працівника, в тому числі і на
кваліфікованого інженера, хоча середня зарплатня по області до підвищення була
5,5 тис. гривень. Якщо ми не збільшимо зарплатню, ми підпадаємо під кримінальну
відповідальність. Тому, заплановано збільшення зарплати на 45 %, а не в 2 рази.
Коли ми підіймемо зарплату до 5000 грн., у нас все одно не буде коштів на її
виплату за рахунок надходження оплати комунальних послуг.
Далі він уточнив, що Ахметов до діяльності КП «Компанія «Вода Донбасу»
ніколи не мав ніякого відношення. На відміну від постачальників води у Києві та
інших областях, ми перекачуємо воду на відстань 260 км, що значно підвищує її
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собівартість. Тарифи ми подали. Нацкомісія їх розглядає. Не факт, що ці тарифи
будуть встановлені на такому рівні. Те, що тарифи опубліковані на офіційних
сайтах, це потрібно за процедурою.
Кущ А.В. – звернулась з проханням пояснити, чому така велика різниця у тарифах
– 6,8 грн/куб.м на непідконтрольній Україні території і у нас – 18.44 грн /куб.м, а
також у Києві і у нас.
Димченко О.В. – відповіла, що Київ бере воду з Дніпра, а у нас вода з каналу
«Сіверський Донець – Донбас». Воду треба підняти на висоту 250 метрів та подати
на відстань до 260 км (м. Маріуполь). На один кубометр води у нас витрачається
1,5 квт/год електроенергії.
Гуревич В.Б. – додав, що різниця тарифів з непідконтрольною територією
обумовлена тим, що на ОРДО діють тарифи на 1 січня 2014 року, які нижче ніж
дійсні зараз.
Гусєва Л.В. – роз’яснила, що від Донецькій облдержадміністрації ще півроку тому
це питання було подано на Мінські переговори. Всі підприємства, які на тій
території мають українську реєстрацію, платять за воду за українськими
тарифами, тільки населення платить за тарифами, які були до 2016 року. З
01.01.2016 підняття тарифів розділило дві території, раніше тарифи були єдиними
по всій території Донецькій області. Про необхідність єдиних тарифів у Донецькій
області було поставлене питання перед НКРЕКП, Урядом та Президентом України
ще на весні 2016 року Ми запропонували три варіанти вирішення питання.
Відповідь була, що це політичне питання, яке може вирішитися тільки на
переговорах у Мінську.
Степанова І.Ю. – запитала, яким чином враховуються втрати води в так званій
«сірій зоні»: міста Торецьк і Залізне, селище Південне, де з 2012 року дуже великі
втрати питної води через пошкодження водоводу. Вода тече по вулицях по-коліна.
Гусєва Л.В.: Втрати води у м. Залізне зараз до 65%. В тарифах, згідно до норми,
закладається 30 % втрати води.
Гуревич В.Б.: Заборгованість по заробітній платні у КП «Компанія «Вода
Донбасу» – 23 млн. грн. Всього за надану воду борг з боку споживачів перед КП
«Вода Донбасу» на 1 травня 2017 р. – 1 млрд. 200 млн. грн., десь 700 млн. грн. –
борг окупованої території.
Ясиновський А.С.: По питній воді до кошторису закладені збитки за 2016–2017
роки, хоча мають місце дотації для ліквідування наслідків аварій на водогонах. Так
Селидівська міська рада ухвалила рішення виділити 50000 грн. на паливномастильні матеріали та 700000 грн. на ремонтні роботи по вулицях міста. Якщо
компанія процесуально має право виставляти такі тарифи, то ми не можемо
чекати, поки НКРЕКП їх затвердить. Тому попросив членів громадської ради при
Донецькій ОДА підтримати заяву від громадськості Селидового та звернутися із
вимогами до органів, зазначених у їхньому зверненні.
Ясиновський С.А. – задав питання: як на кошти 6,88 грн/куб.м (тариф у ОРДО)
можна виплатити українську зарплатню робітнику компанії, відремонтувати
водогін, заплатити за електроенергію, відрахувати податки. Якщо це можливо на
окупованій території, чому тут не можливо? Висловив недовіру керівництву
компанії та її менеджменту, попередив про можливий громадський вибух.
Гуревич В.Б. – відповів, що це питання виставлено на Мінські переговори. Зараз
не має можливості «розірвати» компанію. Згадав, що заборгованість компанії за
електроенергію – 3 млрд. грн.
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Миронов Д.І. – уточнив, що згідно до розрахунків тарифу на воду частка
заробітної платні в них менше 30%, при цьому великі витрати на електроенергію.
Як складова тарифу враховується і використання внутрішніх будинкових систем –
близько 30%, при цьому, наприклад у Дружківці, це дублюється в іншому
комунальному тарифі – на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій.
700 млн. грн. – заборгованість усіх категорій користувачів у ОРДО – це з
розрахунку за українськими тарифами. Людина платить в гривнях у вашому
абонвідділі на окупованої території, потім готівка розподіляється в підрозділах
компанії, але цього ж не вистачає на покриття витрат, тому буде катастрофа.
Бородаєвська Т.В. – звернула увагу на те, що собівартість постачання води
зросла ще за рахунок збільшення екологічного податку (13%), спец.
водокористування (10%), плати за землю. Це відомості на кінець 2016 року. Вже
два роки тарифи відстають від зростання податків. Електроенергія в порівнянні з
2015 роком зросла на 16%, в цьому році за перший квартал – на 6% зросла
вартість кВт/год. Крім того збільшилася вартість ПММ, вугілля, реагентів. По
внутрішньо-будинкових системах: це новий тариф і ми єдина область в України,
для якої він не встановлений, хоча ми вже три рази подавали розрахунки. Тариф
високий, тому що в нього входить вартість повірки приладів обліку води, створення
обмінного фонду, за рахунок котрого ми встановлюємо нові лічильники на заміну
старих.
Миронов Д.І. – спитав: «Чи змінилась кількість абонентів КП «Вода Донбасу»?
Гуревич В.Б – відповів: 2016 рік – 790 432 осіб, 2015 – 789 000 осіб.
Ривоненко М.М. – на офіційному сайті по Дружківці вказана фактична собівартість
1 куб. м. води – 6,56 грн. Ми платили по діючому у 2017 році тарифу – 9, 816 грн.
Тому 3,30 грн. – прибуток компанії. Водовідведення: собівартість – 6,43, а ми
платимо – 8,628 грн. Собівартість поширюється на всіх абонентів КП «Компанія
«Вода Донбасу», в тому числі і на тих, що не сплачують. Ви хочете зробити для
нас по 39 грн.! Пропонується новий тариф – 11,16, а з внутрішньо будинковими
тарифами – 22,36, тобто додається до тарифу 11,2, з урахуванням
водовідведення – 13 грн., а в Києві, для порівняння, лише 1,35 грн. Втрати води по
Дружківці – 52%, причому на ліквідацію аварій виділяються кошти міського
бюджету. Ліквідуйте втрати води і не потрібно буде підіймати тарифи.
Ясиновський А.С. – зауважив, що в розрахунках водопостачання йдеться про
30% втрати води, але при водовідведенні рахується 100 % наданого обсягу води.
Ривоненко М.М. – запропонував реорганізувати КП «Компанія «Вода Донбасу» та
на його базі створити два підприємства, одне з яких обслуговуватиме
непідконтрольну територію, друге – підконтрольну Україні територію.
Поляков С.С. – запропонував підтримати пропозицію доповідачів з питання про
тарифи на воду, відмітив необхідність проведення незалежного аудиту. Додав
пропозицію зробити рішення громадської ради у формі відкритого звернення до
СБУ, НКРЕКП України, Антимонопольного комітету України, Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб України. Внести до звернення пропозицію щодо реорганізації КП
«Компанія «Вода Донбасу». Згідно до Постанови № 996 КМУ ми можемо
проводити громадські експертизи рішень. Рішень зараз немає. Ми можемо
рекомендувати звернутися з пропозицією щодо проведення незалежного аудиту,
але на непідконтрольній території нема можливості його зробити.
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Миронов Д.І.: питання з тарифами на водопостачання у Донецькій області
повинно бути винесено на державний рівень. Потрібно провести круглий стіл на
базі Донецької ОДА за участю представників Антимонопольного комітету України,
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, КП «Компанія «Вода Донбасу», громадської ради при ОДА
та громадськості. Тут потрібні інші рішення та підходи ніж для подібного
комунального підприємства в іншій області. Інформаційне висвітлення проблеми
повинно бути всеукраїнським. КП «Компанія «Вода Донбасу» повинна отримувати
дотації з держбюджету, а не вирішувати проблеми за рахунок мешканців області.
Зараз діє механізм субсидій. Це не дотації.
Гусєва Л.В. – відмітила, що всі, хто вирішує цю проблему з боку
облдержадміністрації, будуть вдячні громадської раді, якщо у своєму рішенні вона
запропонує провести круглий стіл. Відділ ЖКГ візьме на себе організаційні питання
по забезпеченню участі всіх зацікавлених в діалозі сторін.
Луговий С.В. – висловив точку зору, що в умовах військових дій ми повинні зовсім
перекрити подачу води на окуповані території.
Швед А.Г. – доповів, що по процедурі ухвалення нових тарифів пропозиції та
розрахунки до того, як направлятися до НКРЕКП, повинні пройти перевірку
обласною радою ( в сучасних умовах – військово-цивільною адміністрацією), яка
розглядає питання скільки грошей треба закласти в обласний бюджет, щоб не
підвищувати тарифи. По факту маємо: в умовах війни всі додаткові витрати
перекладають на всіх нас.
Таненок О.А. – запропонував виразити недовіру керівництву КП «Компанія «Вода
Донбасу» і рекомендувати усунення його з посади. На конкретне питання – за який
рахунок відбувається водопостачання на непідконтрольну територію і скільки
оплачується – не було отримано відповіді. Було протиріччя в словах:
Донецькводоканал не підпорядковується КП «Вода Донбасу», але ми воду туди
постачаємо. Зарплатня іде за рахунок сплати населенням і підприємствами, в
тому числі й окупованих територій, але фактично оплачують заробітну платню
українські території. Тобто має місце перенаправлення коштів з нашої території на
фінансування ОРДЛО. Це витікає зі слів представників КП «Вода Донбасу». Була
мова про єдиний тариф по Донецькій області, а ми маємо різний тариф по містах:
у Покровську – 24 грн/куб.м, Селідовому – 18 грн/куб.м. Те, що ми почули – це
робота на ОРДЛО. Ми повинні направити звернення і до СБУ, щоб вони теж
включилися до роботи та провели свій аудит КП «Компанія «Вода Донбасу».
Коротких В.П. – зауважив, що статус комунального підприємства означає, що
воно належить громаді області, але громада не керує КП «Компанія «Вода
Донбасу». Є положення про наглядові ради. Запропонував створити наглядову
раду при КП «Компанія «Вода Донбасу», ввести до її складу представників
громадськості та провести аудит компанії із залученням фахівців.
Підняв ще одне стратегічне питання: поновлення подачі води з Карлівського
водосховища, яке штучно було виключено з розряду питних ще до 1998 року. В
2014 році розпочались роботи з відбудови насосної станції для відбору води з
водосховища, збиралися кошти, шахта «Західна» виділила 20 млн. грн. на
оновлення насосної станції, але у 2015 році нічого не було зроблено.
Кірікова І. М. – запропонувала винести обговорювання цього питання на круглий
стіл.
Поляков С.С. – повідомив, що наглядова рада відповідно до положення
створюється з депутатів обласної ради, якої у нас нема.
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Швед А.Г. – додав, що Законом України № 1405-VIII від 02.06.2016 передбачено,
що до 01.06.2017 року на всіх комунальних та державних місцевих підприємствах
повинні бути створені наглядові ради.
Кірікова І.М. – підсумовуючі обговорення звернення до громадської ради від ГО
«Сели-дівська спілка ветеранів АТО», разом з громадськістю міст Селидового та
Українська при підтримці громадської ради при Селидівській міській раді,
запропонувала підтримати активістів у відстоюванні прав громадян на справедливі
тарифи на холодну воду для населення.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 18.
Рішення ухвалене.
ВИРІШИЛИ:
підтримати ГО «Селидівська спілка ветеранів АТО» у відстоюванні прав громадян
на справедливі тарифи на холодну воду для населення.
Кірікова І.М. – поставила на голосування пропозицію: рекомендувати Донецькій
ОДА ініціювати проведення круглого столу за участю представників
Антимонопольного комітету України, Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України, КП «Компанія «Вода
Донбасу», членів громадської ради при Донецькій ОДА та громадськості з питань
розрахунку тарифів на водопостачання та водовідведення на території Донецькій
області.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 21.
Рішення ухвалене.
ВИРІШИЛИ:
рекомендувати Донецькій ОДА ініціювати проведення круглого столу за участю
представників Антимонопольного комітету України, Міністерства житловокомунального господарства, КП «Компанія «Вода Донбасу», членів громадської
ради при Донецькій ОДА та громадськості з питань розрахунку тарифів на
водопостачання та водовідведення на території Донецькій області.
Поляков С.С. – запропонував зробити відкрите звернення громадської ради до
СБУ, НКРЕКП України, Антимонопольного комітету України, Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб України, голови Донецької ОДА, керівника військово-цивільної
адміністрації Жебрівського П.І. з вимогою:
– перевірити діяльність КП «Компанія «Вода Донбасу» щодо порушення
законодавства України, а саме: фінансування тероризму ( ч.1 ст. 258-5 КК
України), тому що кошти, зібрані з українських районів Донецької області, або
матеріали, придбані на ці кошти, частково надходять в ОРДЛО, фінансуючи та
заохочуючи таким чином терористичну структуру «ДНР»;
– не підтримувати злочинне рішення КП «Компанія «Вода Донбасу» про
підвищення цін на воду для Донецької області;
– перевірити діяльність монополіста КП «Компанія «Вода Донбасу» щодо
порушення законодавства України стосовно останньої пропозиції компанії про
підвищення цін на воду до 39,04 грн./куб.м;
– реорганізувати КП «Компанія «Вода Донбасу» та на його базі створити два
підприємства, одно з яких обслуговуватиме непідконтрольну територію, інше –
підконтрольну Україні територію;
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– провести круглий стіл на базі Донецької ОДА за участю представників
Антимонопольного комітету України, Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України, КП «Компанія
«Вода Донбасу», членів громадської ради при Донецькій ОДА та громадськості з
метою винесення питання з тарифами на водопостачання у Донецькій області
на державний рівень;
– створити наглядову раду при КП «Компанія «Вода Донбасу», ввести до її складу
представників громадськості;
– провести незалежний аудит КП «Компанія «Вода Донбасу» із залученням
громадських активістів.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 19.
Рішення ухвалене.
ВИРІШИЛИ:
зробити відкрите звернення громадської ради до СБУ, НКРЕКП України,
Антимонопольного комітету України, Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства з питань
тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, голови
Донецької ОДА, керівника військово-цивільної адміністрації Жебрівського П.І., з
вимогою:
– перевірити діяльність КП «Компанія «Вода Донбасу» щодо порушення
законодавства України, а саме: фінансування тероризму ( ч.1 ст. 258-5 КК
України), тому що кошти, зібрані з українських районів Донецької області, або
матеріали, придбані на ці кошти, частково надходять в ОРДЛО, фінансуючи та
заохочуючи таким чином терористичну структуру «ДНР»;
– не підтримувати злочинне рішення КП «Компанія «Вода Донбасу» про
підвищення цін на воду для Донецької області;
– перевірити діяльність монополіста КП «Компанія «Вода Донбасу» щодо
порушення законодавства України стосовно останньої пропозиції компанії про
підвищення цін на воду до 39,04 грн./куб.м;
– реорганізувати КП «Компанія «Вода Донбасу» та на його базі створити два
підприємства, одно з яких обслуговуватиме непідконтрольну територію, інше –
підконтрольну Україні територію;
– провести круглий стіл на базі Донецької ОДА за участю представників
Антимонопольного комітету України, Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України, КП «Компанія
«Вода Донбасу», членів громадської ради при Донецькій ОДА та громадськості з
метою винесення питання з тарифами на водопостачання у Донецькій області
на державний рівень;
– створити наглядову раду при КП «Компанія «Вода Донбасу», ввести до її складу
представників громадськості;
– провести незалежний аудит КП «Компанія «Вода Донбасу» із залученням
громадських активістів.
Кірікова І.М. – запропонувала створити робочу групу з підготовки круглого столу з
питань встановлення тарифів на водопостачання у складі: Воронов Антон
Ігоревич, Миронов Денис Ігоревич, Ясиновський Сергій Андрійович, Ясиновський
Андрій Сергійович, Коротких Вадим Пилипович, Швед Анатолій Григорович,
Ривоненко Михайло Миколайович.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 20.
Рішення ухвалене.
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ВИРІШИЛИ:
створити робочу групу з підготовки круглого столу за питань встановлення тарифів
на водопостачання у складі: Воронов Антон Ігоревич, Миронов Денис Ігоревич,
Ясиновський Сергій Андрійович, Ясиновський Андрій Сергійович, Коротких Вадим
Пилипович, Швед Анатолій Григорович, Ривоненко Михайло Миколайович.
3. Про нагородження Степана Чубенка державною нагородою України
ВИСТУПИЛИ:
Оболенський Ю.А. – доповів, що влітку 2014 року в передмісті Донецька
бойовиками терористичної організації «ДНР» був жорстоко вбитий 17-річний
Степан Чубенко – воротар Краматорської молодіжної футбольної команди
«Авангард». Степан Чубенко був патріотом України, виступав за її незалежність і
територіальну цілісність. Він нагороджений громадською нагородою «Народний
Герой України». Але на державному рівні його патріотичний вчинок ні як не
відзначений.
07.04.2016 два члени Комісії державних нагород і геральдики при Президенті
України – доктор історичних наук А.Б. Гречило, кандидат історичних наук М.В.
Чмир та громадський активіст М.М. Омельченко звернулися до Глави Адміністрації
Президента України – Голови Комісії державних нагород і геральдики з листом, в
якому виступили з ініціативою щодо нагородження Степана Чубенка орденом
Героїв Небесної Сотні (посмертно). 22.04.2016 до Президента України звернулася
група народних депутатів України з пропозицією щодо нагородження Степана
Чубенка орденом Героїв Небесної Сотні (посмертно).
Вже півтори роки триває листування щодо належного вшанування державною
нагородою патріотичної позиції Степана Чубенка. Останній раз документи про його
нагородження (копії звернення народних депутатів України) були вручені голові
Донецької ОДА Жебрівському 22 вересня 2016 року Людмилою Олексіївною
Александровою при врученні їй ордену Свободи, яким був нагороджений її
загиблий чоловік Ігор Александров. І знову жодних дій з боку ОДА. Два з
половиною місяці тому Президент України відповів групі з 18-ти нардепів, що
нагородження нема, тому що нема офіційного подання та нагородного листа від
Донецької ОДА.
Повідомив також, що у школі № 12 м. Краматорська, встановлена пам’ятна
дошка про те, що у цій школі навчався С. Чубенко, Народний Герой України, який
загинув від рук бандитів. В тексті помилки: він був воротарем не молодіжної
збірної, а молодіжної команди «Авангрард», треба вказати точніше дати навчання
у школі та дату, коли він загинув, але найсуттєвише – «не від рук бандитів», а саме
російських терористів або диверсантів, захищаючи незалежність і територіальну
цілісність України. Тому треба дошку оновити.
Запропонував підтримати пропозицію про нагородження Степана Чубенка
державної нагородою України орденом Героїв Небесної Сотні (посмертно) та
рекомендувати Донецькій ОДА:
1. В місячний строк після одержання протоколу громадської ради при
Донецькій ОДА з цими рекомендаціями провести роботу по підготовці та
надісланню до Комісії державних нагород і геральдики при Президенті
України необхідних документів щодо нагородження Степана Чубенка
орденом Героїв Небесної Сотні (посмертно);
2. Провести службове розслідування щодо факту бездіяльності службових
осіб Донецької ОДА, які протягом року не виконали роботу по підготовці і
надісланню до Комісії державних нагород і геральдики при Президенті
України належним чином оформлених документів щодо нагородження
9

Степана Чубенка орденом Героїв Небесної Сотні (посмертно), та притягнути
їх до відповідальності за бездіяльність.
Калігаєва Н.Є. – відповіла, що до Донецької ОДА від Адміністрації Президента не
надходило листів з цього питання, не було звернень з ніяких громадських
організацій або громадян. Підставою для підготовки відповідних документів
повинна бути пропозиція від Краматорської міської ради. Облдержадміністрація
надіслала б всі документи до комісії державних нагород як би в неї були запити і
пакет документів щодо нагородження Орденом Небесної Сотні. Почесна дошка,
яка була встановлена в школі № 12, була сплачена виконкомом міської ради, але
все, що на ній написано, все погоджувалося із мамою Степана. Тому всі зміни
потрібно узгоджувати з батьками.
Предатько В.В. – запропонував громадській раді звернутися до спорткомітетів
міст області провести пам’ятний турнір по футболу, присвячений Степанові
Чубенку.
Черногор С.А. – повідомив, що футбольний турнір пам’яті Степана Чубенка у
Краматорську вже проводиться.
Оболенський Ю.А. – додав, що процедура подання документів для нагородження
зазначена у для кожної нагороди в Статуті. Треба це питання доопрацювати.
Запропонував звернутися до батьків Степана Чубенка щодо зміни тексту на
пам’ятній дошці у школі, в якій він вчився.
Кущ А.В. – відмітила, що у мами Степана має відеофільм, який син зробив у 2014
році до трагічної події. Запропонувала використати ці відео матеріали, і створити
фільм про героїв Донбасу.
Кірікова І.М. – запропонувала інформацію, підготовлену Оболенським Ю.А. щодо
процедури подання документів про нагородження С. Чубенка, взяти до відома,
доручити Оболенському Ю.А. перевірити інформацію з цього питання,
Борозенцевій Т.В. – зв’язатися зі Сталіною В’ячеславівною Чубенко з питання
уточнення надпису на почесній дошці.

4. Стан, проблеми та шляхи вирішення питань національнопатріотичного виховання молоді Донеччини через взаємодію
громадськості з управлінням культури та туризму, управлінням з
питань фізичної культури та спорту та управлінням по справам сім’ї
та молоді Донецької ОДА
СЛУХАЛИ:
Кірікова І.М. – відмітила, що вдруге запрошені на засідання громадської ради
представники управління культури та туризму знову відсутні на засіданні. Тому
запропонувала перенести слухання питання на наступне засідання.
ВИСТУПИЛИ:
Таненок О.А.: Коли ми йдемо до Європейського союзу, то мабуть треба
намагатися виконувати європейські стандарти. В Європі та Америці в першу чергу
бажають, щоб людина була вихована. А ми, в тому числі і громадська рада,
мислимо «совково». Виходячи з філософії Маркса і Енгельса, де «битіє
опрєдєляєт сознаніє», ми на перше місце ставили й ставимо буття. Для 80 %
мешканців області все одно, який прапор майорить над міськвиконкомом – України
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чи «ДНР». Оце дрімуче населення обрало того, кого забажало. І ми пішли знов по
старому колу на поводу більшості людей, яким потрібно тільки сало. А патріотичне
виховання молоді в нас знову відійшло на другий план. Наприклад, приймалося
рішення про опорну школу у м. Слов’янську. Стіни школи пофарбовані у кольори
російського прапору. Те ж саме, ми бачмо кольори російського триколору в опірній
школі, яка ремонтується у Покровську. Обласне управління з питань фізкультури
та спорту відрядило до змагань у невизнану Придністровську республіку, у місто
Тирасполь команду спортсменів. Юні спортсмени виїжджали також до країни
агресора, у Російську Федерацію, це ж ганьба.
Влада на містах сприяє тому, щоб ніякого патріотичного виховання не було.
Тому тут на засіданні потрібен заступник голови ОДА Ігор Стокоз, коли не може
бути присутній Жебрівський. При обласній держадміністрації є комісія з питань
національно-патріотичного виховання. На цій комісії прозвучало, що у
Новогродівці проводиться гра «Зарниця» замість «Джури». Заступник керівника
управління культури вважає, що ніякої різниці нема. Це дикість, яка лунає в цих
стінах. Керівництво управління культури дає інтерв’ю для відеозапису російською
мовою. Це є провокація населення. І таких прикладів багато. Тому питання про
проблеми та шляхи національно-патріотичного виховання треба розглянути на
наступному засіданні у першу чергу.
Поляков С.С. – запропонував написати листа у різкій формі з вимогою
забезпечити присутність на засіданні громадської ради представників управління
культури та туризму.
Ясиновський С.А. – звернув увагу присутніх на необхідність звернутися до
комітету з телебачення та радіомовлення за фактом того що в Донецькій та
Луганській областях питання російської пропаганди серед населення не вирішено.
Кущ А.В. – розповіла, що в останню суботу Клуб підприємців Краматорська провів
Фестиваль аматорського мистецтва ім. Марії Приймаченко. Це було дуже вдалий
захід з підняття патріотизму, зацікавленості у народних промислах. Були
запрошені майстри з різних міст України, молодь міських училищ, шкіл.
Проведений захід – це приклад, як треба діяти. Фестиваль вже проводиться третій
рік. До нього були запрошені представники ОДА, керівництво міста, але ніхто не
прийшов. Така ж ситуація з ініціативою проведення кіно фестивалю «Чилдрен кіно
фест».
Гульчевський В.В.: поки ДонОДА, Жебрівський розмовляють про українізацію
наших міст, маючи бюджет, фінанси, ми вже третій вишкіл проводимо. Зараз
триденний вишкіл проходить у Торецьку, де молоді хлопці з використанням
бронетехніки навчаються стріляти з мінометів та ін. Поки чиновники говорять, ми
діємо.
Кірікова І.М. – запропонувала Таненку О.А. підготувати питання щодо
патріотичного виховання та розглянути на наступному засіданні за присутності
запрошених працівників Донецької ОДА.
5. Про стан виконання заходів щодо здійснення Національної стратегії
сприяння розвитку громадянського суспільства в Донецькій області
в 2016 році та 1 кв. 2017 року
СЛУХАЛИ:
Поляков С.С.: У лютому 2016 р. був затверджений Указ Президента «Стратегія і
розвиток громадянського суспільства в Україні». За цим напрямком прийнято План
заходів Донецької ОДА щодо здійснення цієї стратегії на 2016–2020 роки. За
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підсумком 2016 р. у нас було звітування координаційній ради. Результатів роботи –
нуль. Нібито провели громадські обговорення плану заходів на 2017 рік, про які
ніхто не знає. За перший квартал 2017 знову нічого не зроблено. Чи затверджено
взагалі План заходів на 2016–2020 роки? Це дуже важливе питання, з якого
повинно розпочинатися кожне наше засідання. З реалізацією стратегії пов’язано
дуже багато: створення громадських рад, проведення моніторингу інститутів
громадянського суспільства в Донецькій області, громадських обговорень та
взагалі взаємодія громадськості з Донецькою ОДА. Кошти на здійснення цієї
стратегії виділені, фінансування є, але ніхто на знає що робити.
ВИСТУПИЛИ:
Калігаєва Н.Є.: Відповідальним за впровадження Стратегії розвитку громадянського суспільства є управління внутрішньої політики. В лютому 2017 року на
колегії ОДА була затверджена обласна цільова програма розвитку суспільства.
Відповідно до процедури ухвалення документів, які потрібні для того, щоб вона
була втілена та профінансована, ця програма повинна бути ще затверджена
головою Донецької облдержадміністрації.
Після того, як вона була прийнята на колегії, через 2-3 дні ми направили її на
погодження по всіх інстанціях, яким положено, це розпорядження. Після того, як
розпорядження дійшло до департаменту фінансів (Скарзі), ними було зроблено
зауваження, щодо обсягів фінансування означеної програми. Нами були
доопрацьовані ці зауваження. Ми зробили пропозиції, як можна перерозподілити
той обсяг фінансування, який був. Нами було заплановано 488,5 тис.грн. на
реалізацію цієї програми на 2017 рік. Ми ще раз перевірили розрахунки, і написали
свою доповідну П.І. Жебрівському, витримали всі необхідні процедури. Після цього
на минулому тижні було ухвалене рішення про те, який самий варіант заходів ми
залишаємо фінансувати. Цей погоджений з П.І. Жебрівським варіант був знов
переданий до департаменту фінансів. В цьому варіанті ми залишили 437 тис. грн.
Це будуть дослідження, гранти, два форуми.
Що стосується роботи з інститутами громадянського суспільства у 2016–2017
роках. Не дивлячись, що ще не має фінансування, проводяться серії тренінгів, в
тому числі по написанню статутів територіальних громад. Тренінги проводилися
разом з ГО «Точка доступу», «Комітет виборців України», ПРООН, із залученням
представників громадської ради. Тому програма
розвитку громадянського
суспільства працює.
Поляков С.С. – спитав, чи розроблено та затверджено у 1 кварталі 2017, як було
заплановано, порядок визначення пріоритетів конкурсу підтримки інститутів
громадянського суспільства.
Калігаєва Н.Є.: Так, зроблено. На цей час документація вже переглянута в
юстиції. Це положення затверджується відповідно нашим наказом. Наш наказ або
розпорядження департаменту ми можемо зробити лише після того, як ця програма
буде прийнята. Всі технічні процедури, які можна було зробити до цього часу,
здійснені, але ми не можемо йти всупереч законодавству.
Поляков С.С. – виказав занепокоєння, що зараз вносяться зміни до програми
розвитку громадянського суспільства, в план заходів на 2017 рік. Яким чином
координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства до цього має
відношення, з ким узгоджуються ці зміни?
Калігаєва Н.Є. – відповіла, що по суті заходи програми не змінюються, змінюється
розмір фінансування. Наше завдання провести узгодження з департаментом
фінансів так, щоб якнайбільше коштів залишити у програмі.
12

Поляков С.С. – запитав, чи здійснюється моніторинг інструментів громадянського
суспільства.
Калігаєва Н.Є – відповіла, що зроблені запити у всі міста і райони. У нас є звіти, в
яких містах і районах є статути, а в яких нема, де і на якій стадії їхні створення. Це
стосується і бюджету участі. Ця робота ведеться і спостереження здійснюється.
Поляков С.С.: Планувалося, що у 2016 році буде проведено аналіз по кожній
громаді: що зроблено, що правильно, що ні, та будуть надані рекомендації. Для
того, щоб запрацював громадський сектор, йому потрібно інструменти в руки
надати.
Калігаєва Н.Є.: З цією метою було проведено ряд інформаційних сесій для
представників різних громад.
Кірікова І.М. – пригадала випадки, коли громада відчувала складнощі у проведені
заходів, зверталась за допомогою до Донецької ОДА, та не отримала її (не була
надана звукопідсилювальна апаратура та мікрофон для заходу з шанування
Водолазського, не було допомоги з розміщенням двох дівчат у місті, що проводили
захід з прапорами). Тому громадськість відчуває, що влада її не підтримує, не
допомагає громадам. Співробітництва нема.
Калігаєва Н.Є.: На 2017 рік бюджетами міст та об’єднаних територіальних громад
на програму розвитку громадянського суспільства закладено 1 069 тис.грн.
Поляков С.С.: Ми маємо структурно-концептуальну проблему. Стратегію
затвердили, тому вона повинна запрацювати. Потрібно терміново провести
координаційну раду з розвитку громадянського суспільства, щоб розглянути
оновлені цифри кошторису.
Запропонував звернутися до голови ОДА Жебрівського з рекомендацією
негайно ухвалити розпорядження щодо здійснення Програми розвитку
громадянського суспільства.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 19.
Рішення ухвалене.
ВИРІШИЛИ:
звернутися до голови Донецької ОДА Жебрівського П.І. з рекомендацією негайно
ухвалити розпорядження щодо здійснення Програми розвитку громадянського
суспільства.
6. Про підтримку Донецької обласної Програми цільового кредитування
учасників АТО та їх сімей на 2017–2021 роки, розроблену з Донецьким
регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової
установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву»
СЛУХАЛИ:
Бабич В.К. – звернув увагу, що однією з найгостріших проблем ветеранівучасників АТО є житлова проблема. У Донецькій області на 10.04.2017
зареєстровано 6947 учасників АТО, на квартирному обліку у виконкомах районних
і міських рад перебувають 103 учасника АТО. Зрозуміло, що ця цифра не
відображає справжньої кількості учасників АТО, які потребують поліпшення
житлових умов. Особлива проблема забезпечення житлом переселенців –
учасників АТО, їх в Донецькій області – 446 осіб.
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На цей час сім’ї загиблих учасників АТО забезпечує житлом держава.
Забезпечення житлом самих учасників бойових дій, які брали безпосередню
участь в АТО та їхніх родин залишається не вирішеним.
Більшість сімей учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов, не
мають можливості придбати собі житло. Оптимальним способом розв’язання цієї
проблеми є здійснення довгострокового пільгового кредитування учасників АТО та
членів їх сімей за рахунок коштів обласного та міських бюджетів, а також із
залученням інших джерел, не заборонених законодавством.
ГО «Союз ветеранів АТО Донбасу» у співпраціі з Донецьким регіональним
управлінням державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд
сприяння молодіжному житловому будівництву» розробили проект Програми
цільового кредитування учасників АТО та їх сімей на 2017–2021 роки.
Програма потрібна щоб знизити рівень напруги питання забезпечення житлом
сімей воїнів АТО (діючих військовослужбовців, добровольців). Крім того, Програма
підвищить рівень довіри та поваги самих військовослужбовців до тих обов’язків, які
вони виконують. Це буде ще одним поштовхом до початку будівництва у Донецькій
області. Програма передбачає кредитування як первинного так і вторинного ринку
житла.
Зауважив, що на сьогодні механізм пільгового кредитування житла в
Донецькій області ще не працює з невідомих причин. Програма кредитування з
допомогою Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву
успішно діє у 13 областях України, в тому числі і в Луганської області.
ВИСТУПИЛИ:
Кашин В.С. – додав інформацію про умови запропонованої програми. Учасники
програми – воїни АТО, які перебувають на квартирному обліку або проживають в
гуртожитку та мають можливість погашати пільговий кредит; термін кредитування
– до 30 років або до досягнення віку 65 років. Джерела фінансування об'єкта
інвестування: кошти обласного бюджету; кошти бюджетів інших рівнів та інших
програм (в т.ч. МВС, Міноборони, МНС і т.д.); особисті кошти учасників програми
(початковий внесок). Механізм фінансування програми: надання пільгового
довгострокового кредиту з початковим внеском за рахунок учасника (розмір 6%),
процентна ставка – 3% річних (можливі пільги при наявності неповнолітніх дітей:
1 дитина – процентна ставка – 0%, 2 дітей – 25% тіла кредиту списується за
рахунок бюджету, 3 дітей – списується 50% тіла кредиту). Застава під кредит –
житло, що будується (купується) – іпотека.
Для сприяння у забезпеченні житлом 40 учасників АТО та членів їх сімей
потрібно 31,813 млн. грн. за рахунок коштів обласного бюджету протягом 5 років.
При цьому розрахунок потреби в коштах проводився на випадок будівництва
нового житла. У разі придбання житла на вторинному ринку на заплановану суму
можна забезпечити житлом більшу кількість учасників АТО ( 64 особи ), з огляду
на те, що вартість житла в регіоні на вторинному ринку менше.
В Луганський області така програма була затверджена у квітні 2017 року,
зараз проходить експертизу і вже в цьому році відбудеться її фінансування.
У Харківській області на фінансування у 2017 році Програми щодо поліпшення
житлових умов учасників АТО виділено 55 млн. грн. Добре було б, якщо кошти
програми у Донецькій області пішли саме на будівництво нового житла, як це
зроблено в Луганській області. В Сіверодонецьку наприкінці 2016 – початку 2017
року 4 учасникам АТО було прокредитовано будівництво нового житла.
Поляков С.С. – відмітив, що тема обговорення дуже важлива, та запропонував:
1. Звернутися з вимогою до ДОВЦА та ДонОДА сприяти підтримці впровадження Донецької обласної регіональної цільової Програми житлового
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кредитування учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017
– 2021 роки,
2. Створити робочу групу з представників ветеранів АТО, громадськості та
спеціалістів профільних організацій та відділів Донецької ОДА (соціальний
захист, будівництво та розвиток інфраструктури) для швидшого втілення та
ефективного виконання Програми в Донецькій області.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 18
Рішення ухвалене.
ВИРІШИЛИ:
6.1. Звернутися з вимогою ДОВЦА та ДонОДА сприяти підтримці впровадження
Донецької обласної регіональної цільової Програми житлового кредитування
учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017–2021 роки,
6.2. Створити робочу групу з представників ветеранів АТО, громадськості та
спеціалістів профільних організацій та Донецької ОДА (соціальний захист,
будівництво та розвиток інфраструктури) для швидшого втілення та
ефективного виконання Програми в Донецькій області.
7. Делегування представників громадської ради при Донецькій ОДА
до складу ініціативної групи з обрання нового складу громадської
ради при Донецькій облдержадміністрації
ВИСТУПИЛИ:
Калігаєва Н.Є. – доповіла, що на 27.05.2017 до участі у складі ініціативної групи з
обрання нового складу громадської ради при Донецькій облдержадміністрації
подано 24 заяви від інститутів громадянського суспільства. Відповідно до
положення про громадську раду склад ініціативної групи затверджує орган, при
якому громадська рада створюється. Тобто з урахуванням пропозицій від ІГС та
діючої громадської ради, Донецька ОДА буде визначати кількісний та
персональний склад ініціативної групи з обрання нового складу громадської ради
при Донецькій облдержадміністрації. На цей час рішення про кількісний склад
ініціативної групи нема.
З досвіду попередньої роботи – 7 осіб було достатньо для продуктивної
діяльності ініціативної групи. Від Донецької ОДА до складу ініціативної групи увійде
Якушев Дмитро Володимирович, який безпосередньо займається взаємодією з
громадською радою.
Поляков С.С. – запропонував делегувати до складу ініціативної групи 5 представників.
Кірікова І.М. – запропонувала делегувати до складу ініціативної групи з обрання
нового складу громадської ради при Донецькій облдержадміністрації вісім членів
громадської ради: Борозенцеву Тетяну Валеріївну, Воронова Антона Ігоровича,
Зіпіра Віктора Станіславовича, Кірікову Ірину Миколаївну, Лугового Сергія
Володимировича, Оболенського Юрія Андрійовича, Степанову Ірину Юріївну,
Турура Ольгу Володимирівну.
Всі члени громадської ради, запропоновані Кіріковою І.М., дали згоду
працювати в ініціативній групі.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 18.
Рішення ухвалене.
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ВИРІШИЛИ:
делегувати до складу ініціативної групи з обрання нового складу громадської ради
при Донецькій облдержадміністрації вісім членів громадської ради: Борозенцеву
Тетяну Валеріївну, Воронова Антона Ігоровича, Зіпіра Віктора Станіславовича,
Кірікову Ірину Миколаївну, Лугового Сергія Володимировича, Оболенського Юрія
Андрійовича, Степанову Ірину Юріївну, Турура Ольгу Володимирівну.
Поляков С.С. – запропонував рекомендувати Донецькій ОДА затвердити
чисельний склад ініціативної групи з обрання нового складу громадської ради при
Донецькій облдержадміністрації у кількості 11 осіб.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 18.
Рішення ухвалене.
8. Про укладання договорів з автоперевізниками
виконкомом Краматорської міської ради
ВИСТУПИЛИ:
Степанова І.Ю. – повідомила про те, що у багатьох містах та районах області
дуже гостро стоїть питання щодо пільгового перевезення пенсіонерів, інвалідів та
членів багатодітних родин. До громадської ради надійшло звернення від Ткачова
Віктора Васильовича з цього приводу. Єдиного підходу до вирішення цього
питання нема. Зараз у Краматорську готується проведення тендеру з визначення
перевізників громадського транспорту. Висловила думку, що громадська рада
може рекомендувати тендерній комісії не обмежувати кількість пільгових
пасажирів.
Поляков С.С. – з’ясував, що у минулому договорі між Краматорським виконкомом
та автоперевізником (у додатковій угоді) було внесено 2 людини, які користуються
пільговим проїздом. Це незаконно. У теперішній тендерній документації таке
обмеження відсутнє як невідповідне до законодавства. Хоча на етапі торгів можуть
бути внесені обмеження щодо перевезення пасажирів пільгових категорій.
Протистояти цьому можна тільки присутністю громадськості на засіданні комісії.
При цьому треба враховувати, що субвенцій з державного бюджету на
перевезення пільгових категорій громадян нема, все лягає на міський бюджет.
Степанова І.Ю. – зробила припущення, що присутність у складі тендерній комісії
представника громадської ради при Донецькій ОДА Полякова С.С. буде достатнім
для того, щоб вплинути на рішення комісії.
Гульчевський В.В. – відмітив, що на рівні міста є рішення з розв’язання цього
питання – монетизація, а без неї – діють корупційні схеми.
Поляков С.С. – запропонував членам громадської ради ДонОДА брати участь у
своїх містах в засіданнях комісій з проведення тендеру з визначення перевізників
міського громадського транспорту для того, щоб мати можливість відстоювати
інтереси пільгових категорій пасажирів.

Голова Громадської ради
Секретар Громадської ради

І.М. Кірікова
Т.В. Борозенцева
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Додаток 1

Список присутніх на засіданні
громадської ради при Донецькій ОДА
27.04.2017
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

ПІБ
Бабич
Володимир
Костянтинович
Борозенцева
Тетяна Валеріївна
Воронов
Антон Ігорович
Гульчевський
Володимир
Володимирович
Зіпір
Віктор Станіславович
Іванченко
Андрій Васильович
Кірікова
Ірина Миколаївна
Кущ
Алла Вікторівна
Луговий
Сергій Володимирович
Миронов
Денис Ігорович
Назаренко
Дмитро Сергійович
Ніколаєв
Денис Леонідович
Оболенський
Юрій Андрійович
Поляков
Сергій Семенович
Прокопенко
Анастасія Сергіївна
Савченко
Тетяна Валеріївна
Степанова
Ірина Юріївна
Таненок
Олександр Акимович

Назва інституту громадського суспільства
Громадська організація «СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ
АТО ДОНБАСУ»
Громадська організація «Відкрита асоціація
психологів-практиків «ТРАНСФОРМАЦІЯ»
Громадська організація «Правий сектор –
Донецьк»
Громадська організація «Бахмутська
організація учасників бойових дій в АТО»
Громадська організація «Бахмут український»
Відокремлений підрозділ громадської
організації «Всеукраїнський Комітет Народного
Контролю» «Група Комітету Народного
Контролю у Мар`їнському районі Донецької
області»
Громадська організація «ГРОМАДА.
ДРУЖКІВКА»
Громадська організація «ШКОЛА РЕАЛЬНОГО
БІЗНЕСУ»
Громадська організація «ДОНЕЦЬКЕ
АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО»
Громадська організація «КОМФОРТНА
ДРУЖКІВКА»
Релігійна громада ЦЕРКВИ БОЖОЇ «ДОБРА
ЗВІСТКА» м. Слов’янська Донецької області
Благодійний Фонд «ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА –
УКРАЇНІ»
Громадська організація «ЗЕЛЕНА СТРІЧКА»
Громадська організація «ЦЕНТР ПРАВОВОЇ
ДОПОМОГИ ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ»
Донецька обласна організація Всеукраїнської
громадської організації КВУ
Відокремлений підрозділ громадської
організації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР
ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ АТО» у Донецькій
області
Всеукраїнська Благодійна Фундація «ПРАВО
НА ЗАХИСТ»
Красноармійська міська благодійна організація
«КОБЗАР»
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19.
20.
21.

Турура
Ольга Володимирівна
Черногор
Станіслав Анатолійович
Шостир
Кристина Олександрівна

Громадська організація «ІНВАЛІДИ ЗА
СОЦІАЛЬНУ РІВНІСТЬ»
КМГО «ФОНД РОЗВИТКУ ГРОМАДИ»
Громадська організація «УКРАЇНСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ФРІЛАНСЕРІВ»

Список відсутніх на засіданні
громадської ради при Донецькій ОДА
27.05.2017
№

ПІБ

Назва інституту громадського суспільства

1.

Гаков
Сергій Олександрович

Краматорський центр громадянських ініціатив
при ДДМА «С.Л.О.Н.»

2.

Грудкін
Андрій Володимирович

Громадська організація «ТВОЄ НОВЕ МІСТО»

3.
4.

Драгель
Наталія Миколаївна
Дудник
Петро Анатолійович

5.

Зонтов
Олег В’ячеславович

6.

Зубенко
Олександр Іванович

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Зуяков
Андрій Іванович
Курільчук Ігор
Геннадійович
Мараховський
Олександр
Володимирович
Сбєжнєв
Тимур Олександрович
Серебрянников
Марк Владиславович
Ткачов
Віктор Васильович
Хайнус
Олександр Стефанович
Чередник
Олена Володимирівна

Громадська організація «НАША СПРАВА 2»
Громадська організація «Центр допомоги
молоді «ТВОЯ ПЕРЕМОГА»
Недержавний засіб масової інформації
регіональний щотижневик «Газета оголошень/
Слов’янські відомості», приватне
підприємство «СЛАВІНФО»
Громадська організація «Асоціація фермерів
та приватних землевласників
Краснолиманського району Донецької
області»
Громадська організація «ЕКОЛОГІЯ
ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ»
Громадська організація «АДВОКАТОРА СОС»
Громадська організація «ГРОМАДСЬКА
ІНІЦІАТИВА «МИ»
Громадська організація «ВІДРОДЖЕННЯ
АВДІЇВКИ»
Громадська організація ХРИСТИЯНСЬКИЙ
ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ЦЕНТР «ЛОГОС»
Краматорська міська громадська організація
інвалідів «ФЕНІКС»
Громадська організація «УСПІШНА
ГРОМАДА»
Громадська організація «Молодь Сходу
України»
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ДОДАТОК 2
ЗВЕРНЕННЯ ДО ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
при Донецькій облдержадміністрації
В Україні відбувається чергове підвищення цін на централізоване холодне
водопостачання.
Якщо підрахувати середню зміну вартості води по областях, то більшості
сімей в Україні доведеться платити в середньому на 90 коп. більше за кожен
кубічний метр ніж зараз При цьому слід зазначити, що вартість води в Донецькій
області найдорожча в Україні зі всіх областей та складає 18,44 грн./куб.м,
тобто вже давно більша, ніж буде після подорожчання в усіх інших областях
України.
Для прикладу приведена таблиця цін по областях після здороження.
Область України
Донецька
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Львівська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

Вартість подання води
до будинку, грн.
22,36
6,76
5,54
7,25
5,6
10,93
7,2
8,43
6,84
6,04
9,76
8,29
8,18
5,66
4,79
8,74
8,29
5,5
6,7
9,09
9

Ціна за водовідведення,
грн.
16,68
4,2
7,06
5,2
7,04
5,74
5,03
9,31
6,93
4,45
7,2
6,47
6,16
5,44
6,69
4,72
7,26
5,99
5,17
4,55
8,03

Але й такі високі тарифи не задовольнили непомірні апетити КП «Компанія
«Вода Донбасу». Компанія заявила про намір здійснити підвищення тарифів
централізованого водопостачання та водовідведення в цілому до 39,04 грн. за
куб. м, пояснюючи таке рішення своїми величезними збитками. Здійснивши
документальне розслідування, була встановлена причина – занижена вартість
води на окупованих територіях.
Для прикладу взято м. Горлівка.
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Коммунальные тарифы «ДНР» на воду для населения в городе Горловка
ТАРИФЫ в 2016-2017 годах
на услуги централизованного холодного водоснабжения и водоотведения,
которые предоставляет Горловское ПУВКХ
КП «Компания «Вода Донбасса»
(Согласно Указу главы ДНР № 329-1 от 31.08.2015)
Потребитель

Единица
измерения

Водоснабжение

Водоотведение

Население

рос. руб.
за 1 куб.м

8,33

5,62

ТАРИФЫ в 2016-2017 году
на услуги по водоснабжению и водоотведению,
которые предоставляет КП по ТС «Уголёк» для пгт Пантелеймоновка
(Согласно Распоряжению главы администрации г. Горловка № 433-р от
02.09.2015)
Потребитель

Единица
измерения

Водоснабжение

Водоотведение

Население

рос. руб.
за 1 куб.м

8,60

6,56

Вважаємо такі дії Компанії неприпустимими. Це буде сприяти соціальній
напруженості, зубожінню українського населення, підриву довіри до влади в очах
населення. Це вигідно хіба що пропагандистам «ДНР».
Керівництво КП «Компанія «Вода Донбасу» в повному складі фактично
знаходиться в окупованому Донецьку і звідти диктує цінову політику для
українських районів Донецької області. Таким чином КП «Компанія «Вода
Донбасу» за рахунок різниці в цінах на воду перекачує кошти з України в
ОРДО приховано фінансуючи тероризм, дискредитуючи чинну владу
України, фактично стає агентом впливу «ДНР» на території України.
Сумнівними є і втрати компанії на транспортування води, заявлені по м.
Селидовому у розмірі 63,6 відсотків від всієї поставки, та завищена потреба в
електроенергії на транспортування води.
Тому ГО «Селидівська спілка ветеранів АТО», разом з громадськістю міст
Селидового та Українська при підтримці громадської ради при Селидівській міській
раді вимагає:
– СБУ: перевірити діяльність КП «Компанія «Вода Донбасу» щодо порушення
законодавства України, а саме: фінансування тероризму ( ч.1 ст. 258-5 КК
України), тому що кошти, зібрані з українських районів Донецької області, або
матеріали, придбані на ці кошти, частково надходять в ОРДЛО, фінансуючи та
заохочуючи таким чином терористичну структуру «ДНР»;
– НКРЕКП України, Голові Донецької ОДА, керівнику Донецької військовоцивільної адміністрації Жебрівському П.І.:
не підтримувати злочинне
рішення
20

КП «Компанія «Вода Донбасу» про підвищення цін на воду для Донецької
області;
– Антимонопольному комітету України: перевірити діяльність монополіста КП
«Компанія «Вода Донбасу» щодо порушення законодавства України стосовно
останньої пропозиції компанії про підвищення цін на воду до 39,04 грн./куб.м;
– Провести незалежний аудит КП «Компанія «Вода Донбасу» з залученням
громадських активістів.

Уповноважена особа від
ГО «Селидівська спілка ветеранів АТО»

С.А. Ясиновський
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