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Минулого тижня голова районної ради Олександр Бондаренко провів виїзний прийом
громадян у селі Сахнівщина. Найболючіше питання для жителів сільської ради — не
зданий архів колгоспу «Росія». Більше того, як з’ясувалося, за кілька років документи
взагалі «випали» і з’ясувати, на чиєму сліду, зараз уже неможливо. За довідками ж для
оформлення пенсій люди йдуть у сільську раду. Як говорить сільський голова Тамара
Карацюпа, раді б помогти, та нічим. Доводиться у довідках писати, що документи не
збереглися.

Якраз на момент прийому до сільської ради зайшов Олександр Паржин, колишній
правонаступник колгоспу «Росія». За його словами, передану йому частину документів
здано до районного архіву. Щоб оформити справи і передати решту вцілілих документів,
потрібні 6,5 тисячі гривень. Олександр Олексійович пропонує усім товаровиробникам, які
працюють на території сільради, зробити це вскладчину. Він у свою чергу вже виділяв
гроші на канцтовари, скотч, папір, обіцяє посильну допомогу й надалі. Архів же треба
рятувати разом, бо за ним людські пенсії.

Ще люди цікавляться перспективами газифікації Петрівки, Вовчої Балки, Лизівки.
Згадують, як за головування Миколи Івашини і проект був, і труби були та так усе й
затихло.

Просять посприяти у відкритті каплички. Навіть пригледіли у центрі села приміщення
колишньої шкільної топкової. Згодні внутрішні роботи зробити самотужки. Адже для
сахнівщинців це не лише культовий заклад, а й місце зустрітися, побачитись. Щоправда,
нещодавно сільський голова зібрала літніх жінок в один колектив – сахнівщинське
«Надвечір?я».

Директор Будинку культури Тамара Штонда розповіла, що одну кімнатку привела до
ладу своїм коштом. Але косметичний ремонт закладу не допоможе — протікає дах, треба
замінити шифер.
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До сільської ради люди йдуть постійно, тому й графік прийому – щоденний. У такому
режимі секретарю сільської ради працювати важко, але якщо вже бабуся зайшла у
справах, а заодно й за довідкою, додому її не відправлять. Разом із сільським головою
відвідали дитсадок, школу, ФАП (чисто, тепло, затишно). Школа просить комп’ютер,
адже без нього зараз важко. На уроки інформатики вчитель приносить з дому свій
ноутбук.

Голова районної ради прийом у Сахнівщині підсумував так:

— Пройшло лише два місяці після виборів, а вже дуже помітний контраст між тим, що
було, і тим, що є. Стосовно каплички дане доручення обстежити приміщення, чи
підходить воно за церковними канонами. Якщо так – будемо розглядати можливості його
передачі сільській громаді.

Прийом громадян у Коновалівській сільській раді

Минулого тижня у Коновалівській сільській раді Машівського району приймав громадян
заступник голови районної ради Іван Скорик. Цього ж дня тут працювала виїзна група
апарату районної ради.

На прийом звернулося 12 місцевих жителів. Питання були різні: отримання рішень судів із
виплат дітям війни, ціна на молоко, узаконення житла, ремонт ліній електропередач.

Стосовно дітей війни довелося телефонувати голові районного суду Василю Ряднині. Він
по селекторному зв’язку дав роз’яснення по конкретних випадках звернень. Кілька справ
взяті на контроль.

Щодо ремонту ліній електропередач по сільських вулицях та обрізання дерев, депутат
районної ради Олександр Кривенко запевнив: капітальний ремонт ліній по Коновалівці
включений до плану і незабаром розпочнуться роботи. Заодно спільними зусиллями
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виконкому сільради та філії ВАТ «Полтаваобленерго» приведуться до порядку й дерева
поблизу ліній, щоб гілля не пошкоджувало дроти.

Мешканці 4-квартирного будинку просять допомогти узаконити їх проживання у
квартирах і отримати відповідні документи. Сергію Григоренку, спеціалісту з управління
комунальним майном, дано доручення з’ясувати перелік потрібних документів, щоб
спільно з виконкомом сільради підготувати подання до бюро технічної інвентаризації і
протягом першого кварталу врешті-решт вирішити цю проблему.

Також спільно з сільським головою Валентиною Захарченко та депутатами сільської
ради, які були на зустрічі, радилися про те, як дотриматися соціальної справедливості
при виділенні сінокосів. Це питання буде винесене на сесію сільської ради.

Розмова із багатьох життєвих питань та проблем відбулася принципова, щира.

Головний спеціаліст районної ради Владислав Петля попрацював із комп’ютерами:
старенькі, потребують заміни. Микола Бурлака, головний спеціаліст виконавчого апарату
райради, працював із секретарем сільської ради Наталею Головнею, Сергій Григоренко
– із землевпорядником та надав практичну допомогу у питаннях комунального майна. Всі
зауваження спеціалістів взяті на контроль.

У цілому ж Коновалівська сільська рада успішно вирішує поставлені завдання, бюджет
виконано, сільський голова постійно зустрічається з односельцями, живе їхніми
турботами.

Рясківці звертаються щодо призначення субсидій та виплат дітям війни

У Ряськівській сільській раді працювала група виконавчого апарату районної ради:
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надавали методичну та технічну допомогу (один із комп’ютерів довелося забрати на
профілактику), переглядали документацію, спілкувалися з людьми.

Звернення селян стосувалися призначення субсидій, допомоги малозабезпеченим,
затримки з виплатами дітям війни. Петро Полішко та Михайло Іщенко цю доплату
отримали лише по одному разу. Віталій Конкс має на руках рішення суду ще за 2009 рік,
але жодного разу цієї доплати так і не отримав.

В документації та земельних питаннях по сільській раді відносний порядок, а от із
комунальним майном проблем багато. Саме про його облік ішлося на останньому семінарі
для секретарів сільських рад, але роботи в цьому стосунку по сільських радах ще дуже
багато.

Сільський голова Тютюнник Сергій Григорович та апарат сільської ради щиро дякують
за співпрацю товариству «Компанія «ФАРМКО»: адміністрація господарства іде
назустріч у всьому, дороги розчищаються вчасно, а городи по весні навіть не пайовикам
орються за символічну плату.
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