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Тариф на послуги з утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій (квартплата) стано-
вить для багатоквартирних будинків – 1,68 грн. Роз-
глянувши складові тарифу, у нас виникло багато пи-
тань: чому, наприклад, у будинку по вул. Кварталь-
на, 5/9 «прибирання сходових кліток» коштує 12 
коп/м2, а в будинку по пров. Квартальний, 6/13 – 31 
коп/м2? Вони що, більше смітять? Інший приклад: 
вивезення «твердих побутових відходів» для меш-
канців будинку по в-д Набережний, 10 коштує 23 
коп/м2, а для будинку по вул. Квартальна, 5/9 – 39 
коп.? Невже сміття забирають прямо з квартири? 
Загалом же за всіма складовими квартплати різни-
ця між максимальною й мінімальною вартістю по-
слуг, що надаються КП «Пісочинське ВУЖКГ», 
становить 78 копійок. За рік, за нашими підрахун-
ками, набігає не менше 1,5 млн грн. Це гарний капі-
тальний ремонт багатоповерхового будинку. Хто 
«освоює» ці гроші?

Тож цим матеріалом «Альтернатива» почи-
нає серію статей з повним розбором кожної 
складової квартплати. 

Після звернення мешканців Пісочина до Антимо-
нопольного комітету України зі скаргою на необґрун-
тованість тарифів на утримання будинків та прибу-
динкової території КП «Пісочинське ВУЖКГ» було 
оштрафовано на 17 тис. грн. Після цього керівництво 
КП «Пісочинське ВУЖКГ» розробило, а Пісочинська 
селищна рада затвердила нові тарифи на квартплату. 
Здавалося, що після втручання Антимонопольного 
комітету нові тарифи дійсно будуть обґрунтованими 
та справедливими. Але сталося не так, як гадалося. 

Зупинимося на новій послузі в квартплаті – це 
«Чергова диспетчерська служба». 

У першій частині Постанови Кабінету Міністрів 
України № 529 від 20.05.09 р. надається «Типовий 
перелік послуг з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій», проте в ній послуги 
«Чергова диспетчерська служба» не знаходимо – 
такої послуги немає! 

Отже, Кабінет Міністрів України не передбачає 
надання такої послуги. Але для КП «Пісочинське 
ВУЖКГ» та Пісочинської селищної ради, які розро-
били й затвердили тариф, Кабінет Міністрів – не 
«указ»! Нехай мешканці платять! 

Що ж це за послуга? До цього часу чітко з’ясувати 
це так і не вдалося, оскільки КП «Пісочинське 
ВУЖКГ» та Пісочинська селищна рада тримають цю 
інформацію в таємниці, хоча згідно до Наказу Мініс-
терства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України № 390 
від 30.07.12 р. до відома споживачів повинна доводи-
тися інформація про складові тарифу, як до затвер-

дження, так і після його затвердження. Ця інформація 
повинна бути повною, змістовною та достовірною і 
розміщуватися на офіційному веб-сайті органу місце-
вого самоврядування. 

На жаль, крім проекту тарифу на послуги, які надає 
КП «Пісочинське ВУЖКГ», надрукованого в «Пісо-
чинських вістях» (липень 2012 р.), жодної інформації 
ні на сайті, ні в газеті селищної ради нема. На сайті Пі-
сочинської с/р взагалі розміщені старі тарифи від 
26.05.11, де такої послуги теж не передбачено (http://
pesochin.org/municipal-enterprises/rates/ost-approved-
tariffs-on-all.html).

ГО «Альтернатива» звернулася до начальника 
КП «Пісочинське ВУЖКГ» І. Тараненка з прохан-
ням надати калькуляцію тарифу послуги «Чергова 
диспетчерська служба». У відповіді № 353 від 
19.11.12 р. зазначено, що тариф послуги складається 
з «зарплати ліфтера, відрахувань на соціальні захо-
ди» та «улюбленої» статті Пісочинської с/р та КП 
«Пісочинське ВУЖКГ», – «накладні витрати», які 
складають 32% від загальної суми. 

Робимо висновок: послуга «Чергова диспетчер-
ська служба» – це таки «диспетчерська служба», яка 
пов’язана з роботою ліфтів, мабуть...  

Порівнявши вартість послуги «Чергова диспет-
черська служба» для різних будинків, ми маємо ще 
цілий рядок загадкових цифр. Так, в одних будинках 
(вул. Квартальна, 14, вул. Квартальна, 16) тариф на 
послугу складає 13 коп/м2, а в інших (пров. Комаро-
ва, 9, вул. Квартальна, 5/9, вул. Набережна, 11) – уже 
17 коп/м2. Чому така різниця? 

Отже, з листопада 2012 р. кожен мешканець бу-
динків, які обслуговує КП «Пісочинське ВУЖКГ», 
отримав додаткову суму до сплати комунальних по-
слуг, але у той же час незрозумілу послугу, яка 
включає в себе незрозумілу чергову диспетчерську 
службу, з незрозумілим порядком зв’язку з цією 
службою (якщо не вважати номер телефону, написа-
ний маркером в ліфті, послугою «секс – по телефо-
ну»), з незрозумілим місцем розташування цієї 
служби, з незрозумілим переліком обов’язків цієї 
служби, з незрозумілим тарифом на цю послугу, 
який включає незрозумілі накладні розходи. І за цю 
послугу КП «Пісочинське ВУЖКГ» упродовж року 
отримує з мешканців близько 300 тис. грн.

Хотілося б, щоб КП «Пісочинське ВУЖКГ» та Пі-
сочинська селищна рада все ж таки виконали Наказ 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України № 390 
від 30.07.2012 та роз’яснили мешканцям Пісочина, 
що ж це за «секретна» послуга і чому вона коштує для 
деяких мешканців дорожче, ніж для інших.  

Олександр Клячин, ГО «Альтернатива»

ТАРИФИ ВІД БАЛДИ?  
«ЧЕРГОВА ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА»
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Останнім часом в інформаційному бюлетені 
«Пісочинські вісті» з’являються коментарі голо-
ви Пісочинської с/р щодо діяльності «опозиції» – 
ГО «Альтернатива» – яка критикує дії влади... 
Хотілося б, прояснити деякі моменти нашої ді-
яльності, нагадавши, ОБРАНИМ народом, голові 
та депутатам селищної ради п’яту статтю Кон-
ституції України: «Носієм суверенітету і єдиним 
джерелом влади в Україні є народ. Народ здій-
снює владу безпосередньо і через органи держав-
ної влади та органи місцевого самоврядування». 

ГО «Альтернатива» – це місцеві мешканці, 
яким небайдужа доля Пісочина. Члени організа-
ції не відносять себе до опозиції місцевій владі, а 
виступають виключно в інтересах пісочинців і 
мають свій особистий погляд на розвиток сели-
ща. Для ефективнішого розвитку Пісочина ми й 
надалі будемо вимагати, аби рішення селищної 
ради були прозорими й законними. 

Згідно Закону України «Про доступ до публіч-
ної інформації» кожен громадянин України має 
право на отримання повної інформації про вико-
ристання бюджетних коштів органами влади 
ВСІХ рівнів, звертаючись із письмовими запита-
ми на інформацію. 

Ми б цього не робили, якби шановний голова 
та депутати не забували доносити до своїх ви-
борців інформацію про те, що планує селищна 
рада, куди і в якій кількості збираються витрати-
ти народні кошти, та проводили громадські слу-

хання, виходили до народу на всіх округах і за-
питували саме у мешканців Пісочина, що є для 
них більш нагальним в той чи інший час, коли, 
де, для чого збираються витрачати бюджетні ко-
шти. 

А надавати відповіді у п’ятиденний термін на 
інформаційні запити ГРОМАДЯН УКРАЇНИ – 
платників податків – та звітувати про витрати 
бюджетних коштів, панове керівники, – це ваш 
посадовий обов’язок. І не потрібно нас звинува-
чувати в тому, що ми закидаємо вас «папірцями» 
та змушуємо виконувати роботу, за яку Ви отри-
муєте заробітну платню.

Крім того, уже набрав чинності Указ Прези-
дента України № 212/2012 від 24.03.12 р. «Про 
Стратегію державної політики сприяння розви-
тку громадянського суспільства в Україні та 
першочергові заходи щодо її реалізації», де за-
значено: «Стратегічними пріоритетами держав-
ної політики сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні є сприяння встановленню 
максимальної відкритості, прозорості та підзвіт-
ності суспільству органів виконавчої влади, ор-
ганів місцевого самоврядування».  

Ми й надалі будемо контролювати владу та 
закликаємо громадян, незалежно від місця 
мешкання, впливати на місцеві органи само-
врядування: чи то селищна рада, чи то районна 
або обласна рада чи адміністрація. 

Запам’ятайте! Без вашого контролю не буде 
якісно виконаних робіт та послуг. 

Кісєльова Людмила, ГО «Альтернатива»

НЕ КОМПЛЕКСУЙТЕ!

Пісочинський селищний голова О. Чернобай 
говорить: «Хочу відзначити, що на сьогодні зла-
годжено працюють депутатський корпус селищ-
ної ради, районна та обласна рада. А це дає свої 
результати» (Пісочинські вісті, 2012. – № 9. – 
С. 7). На жаль, «результати» цієї діяльності не ра-
дують.

25.01.2013 р. відбулася XIX сесія Пісочин-
ської с/р, на якій було затверджено бюджет-2012. 
За доходами бюджет перевиконали, але в селище 
ці гроші «злагоджено» не надійшли. Як ми й пе-
редбачали в №21 «Альтернативи», видаткова 
частина бюджету Пісочина виконана лише на 
74,57%.

Уже традиційно грошей не вистачає саме на 
дітей: 

дитсадки – 83%;
позашкільна робота – 91%;
оздоровлення та відпочинок дітей – 76%;
будинок культури – 64,5%;

музичні колективи та мистецькі заходи – 74%;
навчально-тренувальні збори – 74%. 
Не вистачило коштів і на роботу самої селищ-

ної ради: її профінансовано лише на 87%.
Найбільше пощастило місцевим комунальним 

підприємствам: на їх підтримку виділено – 100% 
від запланованого.

Не вистачило грошей на благоустрій селища – 
76,9% від запланованого.

Хоча грошей і не вистачило, проте вдалося 
відремонтувати кілька доріг у Пісочині. За пові-
домленням селищної ради (лист № 41 від 
03.12.12), були відремонтовані дороги по 
пров. Нагірному (25 062 грн.), вулицях Курорт-
ній (69 197 грн.), Пирогова (13 074 грн.), Моло-
діжній (427 217 грн.), Транспортній (525 523 
грн.), Парковій (124 983 грн.), Чапаєва (296 892 
грн.). Крім того, за рахунок бюджетних коштів 
було виконано ремонт вул. Чехова (лист №35 від 
11.10.12).

ПІДСУМКИ: БЮДЖЕТ ПІСОЧИНА В 2012 р. – 
ЕКОНОМІЯ НА ДІТЯХ?
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Віддаючи належне проведеній селищною радою 
роботі, в ГО «Альтернатива» виникло кілька пи-
тань щодо якості та вартості виконаних робіт: якщо 
після дощу на заасфальтованій дорозі стоїть вода, 
то невдовзі на цьому місці буде яма – це знають на-
віть нефахівці! А вода стоїть на багатьох відремон-
тованих дорогах (Чехова, Чапаєва, Транспортна).

Щодо вартості робіт, то наочним прикладом є 
«поточний ремонт дороги м/р Мобіль розворот 
круга автобуса» (лист Пісочинської с/р № 41 від 
03.12.12), на який було витрачено 43 297 грн. Се-
редня вартість квадратного метру асфальту на 
відремонтованих у цьому році дорогах Пісочина 
становить близько 250-280 грн. Це має становити 
близько 140-150 кв.м нового асфальтного по-
криття. Отже, мешканці м-ну «Мобіль» можуть 
самі переконатися, стоячи на зупинці, чи бачать 
вони 140-150 кв.м відремонтованого асфальту на 
колі розвороту автобуса? Звичайно не бачать! 
Але якщо підключать фантазію, уяву, то можуть 
побачити порожню парковку для таксі. Чому во-
на порожня? Мабуть тому, що коли її робили, за-

були запитати думку самих таксистів.
До речі, на відкриття відремонтованих доріг 

селищний голова привозив тоді кандидата в де-
путати ВР В. Кацубу, який начебто ці дороги до-
поміг побудувати. Проте сьогодні ми можемо 
впевнено сказати, що слова голови про «заслуги» 
вищезазначеного кандидата (зараз – діючого де-
путата ВР) трохи перебільшені, бо дороги відре-
монтовані виключно за кошти бюджету Пісочи-
на (лист № 41 від 03.12.12; лист № 35 від 11.10.12).

Подібна історія трапилася й зі встановленням 
паркану навколо музею Афганістану (Полтавське 
шосе, 159), який нібито «допоміг» спорудити 
В. Кацуба, але лист Пісочинської с/р дає одно-
значну відповідь – 40 460 грн. за огорожу заплаче-
но з розділу «Благоустрій» бюджету селища. За ті 
ж таки бюджетні гроші встановлено й огорожу на-
вколо дитячого майданчика на м-ні Мобіль, який 
побудовано «за ініціативою» В. Кацуби.

Шановні пісочниці, запитуйте владу, куди во-
на витрачає ВАШІ гроші!

Віктор Кисіль, голова ГО «Альтернатива»

Для того щоб сказати правду, як про себе, так і 
про свою країну, нехай і колишню, потрібні аналі-
тичний розум, неупередженість та мужність. Але 
як важко сказати правду, коли значна частина гро-
мадян живе в світі ілюзій, коли правда є гіркою й 
ранить твоє серце.

Як легко було радянським людям усвідомлюва-
ти, що кожен із них – «маленький гвинтик» дер-
жавної машини, якою керує «великий і мудрий» 
керманич, «єдиновірна» партія. І ведуть вони тебе 
в «світле майбутнє», яке ось-ось настане. Хіба ти 
був винен, що на цьому «світлому» шляху були Су-
ецька, Карибська, Берлінська кризи, які ставили 
світ на межу самознищення. Тебе ніхто ні про що 
не питав, бо завдання «гвинтиків» – крутитися, а 
думають інші – «великі й мудрі».

Афганська війна – це агонія радянської імперії, 
остання спроба досягти панування в світі. 

Щиро жаль 14 тис. загиблих громадян СРСР, сотні 
тисяч покалічених, травмованих, кинутих напризволя-
ще в афганському полоні. Щиро жаль і тих, хто й зараз 
носить в душі важку, жахливу правду про ту війну.

Але є й інша сторона цієї війни – 800 тис. заги-
блих громадян Афганістану, сотні тисяч біженців, 
які, рятуючись від «інтернаціональної допомоги», 
покинули власні домівки. Не прийнято згадувати й 
про афганських дітей, які виростали під вибухи 
снарядів та ракет, під звуки автоматних черг, що 

«дарували» їм друзі-«шураві»; про непоправно 
зруйновану економіку та традиційний спосіб життя 
афганців; про утворення за допомогою СРСР ради-
кальної ісламістської течії – Талібану. 

Радянські «цінності» на афганській війні були 
важливішими за моральність та людське життя. 

Своїх загиблих в тій війні має й Пісочин. Світла 
їм пам’ять! 

Діє в нашому селищі й спілка воїнів Афганіста-
ну, зусиллями якої наприкінці жовтня 2012 р. в сел. 
Пісочин на вул. Полтавське шосе було встановлено 
бойову машину й було відкрито пам’ятник.

Символічно, що стоїть вона за парканом, і до-
бре, що до неї немає доступу. Хай вона через заґра-
тований паркан нагадує всім про ті страшні події, 
коли матері не спали ночей, чекаючи своїх синів з 
Афгану, нагадує про завчасно посивілих батьків, 
про наречених і молодиць, яким чоловіків приніс в 
цинкових гробах «чорний тюльпан».

Хай цей монумент нагадує нам, сучасним, що 
слід усім ставати свідомими громадянами, що ми 
не «гвинтики»! 

Контролюйте чиновників та депутатів усіх рів-
нів, впливайте всіма засобами на політику України, 
щоб наші хлопці та дівчата ніколи не гинули на чу-
жій землі за примарні ідеї, ніколи б не стали «роз-
мінною монетою» в чужій грі. 

Павло Нетеса, ГО «Альтернатива»

БЕЗ РОЖЕВИХ ОКУЛЯРІВ
15 ЛЮТОГО ВИПОВНЮЄТЬСЯ ЧЕРГОВА РІЧНИЦЯ ВІД 
ВИВЕДЕННЯ РАДЯНСЬКИХ ВІЙСЬК З АФГАНІСТАНУ
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ГО «Альтернатива» 
Наші контакти: http://pisochin.at.ua

т. 0503025258, 0675776107, 0991171531, 0951911733, 0956711722
помічник депутата Харківської районної ради – к.т.0954021329.

25 січня 2013 року відбулася XIX сесія Пісочинської 
селищної ради, на якій було прийнято багато цікавих та 
важливих рішень.

Школі передали приміщення. Під час сесії було 
прийняте рішення про передання будинку за адресою 
вул. Шевченка №52 (в минулому міліція) ЗОШ № 2 для 
розміщення там їдальні та кабінетів.

Напланували. Затверджено план роботи виконавчо-
го комітету Пісочинської селищної ради, який засідати-
ме кожного другого вівторка щомісячно.

Дитсадок – розвалити! Сесія ухвалила рішення де-
монтувати недобудований дитячий садок на м-ні «Надія».
Таке рішення прийняли на основі експертизи. Під час об-
говорення голова селищної Ради О. Чернобай сказав: «Кто 
вам тот садик строить будет? У государства денег нет». А 
депутатка від Партії Регіонів заявила: «Там вообще на го-
ре детей мало, кто в тот садик будет ходить?»

Забрехалися? Одна депутатка звинуватила активістів 
ГО «Альтернатива» у поданні неправдивої інформації 
щодо будівництва теплої вбиральні, каналізації та водо-
проводу для ЗОШ №2 та звернула увагу депутатів на те, 
що в №23 «Альтернативи» надруковано неправду. 

До відома читачів: в січні місяці 2010 року з ініціативи 
депутата-представника ГО «Альтернатива» Станіслава 
Шапаря при підтримці місцевого депутата та завуча ЗОШ 
№2 Ігоря Власенка було відправлено депутатський запит 
(№2165 від15.12.10) до Пісочинської с/р щодо будівни-
цтва теплих вбиралень в ЗОШ № 2. На цей запит селищна 
рада повідомила, що школи фінансуються з районного 

бюджету. Тож чекати на теплі вбиральні довелося до ви-
борів. До речі, вбиральня працює з 8.00 до 12.00, бо немає 
води для змиву: робили-робили, та не доробили?

З текстом № 23 «Альтернативи» можна ознайоми-
тись на сайті http://pisochin.at.ua. 

Розплющуйте очі! Слухалося питаня про очищення 
доріг в сел. Пісочин та встановлення каналізаційних 
люків. Депутати назвали ті вулиці Пісочина, які, в пер-
шу чергу, потребують очищення від снігу з кригою. На-
приклад, пров. Шевченка, де для автобусів взагалі доро-
га – це шлях з перешкодами. А що ж казати про дітей, 
які йдуть у школу!? 

Після цього заступник голови Михайло Мельник за-
пропонував розплющити очі й переконатися, що дорога 
очищена. Щодо очищення пішохідних тротуарів, то де-
путат Микола Волошко (округ №4), повідомив, що то – 
не дорога, чистити їх не треба. 

Виходить, за уявленням депутата Миколи Волошка, 
пішоходи взагалі не люди? 

Отож, шановні пісочинці, якщо автобус їде в об’їзд 
через Плечову, а не за своїм постійним маршрутом, то 
це нам всім ЗДАЄТЬСЯ! Розплющуймо очі!

XIX СЕСІЯ ПІСОЧИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Гаряча лінія. Якщо вам вчасно не випла-
чують зарплатню, повідомляйте про пору-
шення депутату Харківської обласної ради 
Івану Варченку за телефонами: 

(057)7841727, 0509920267.

Центр підтримки реформ – місцева громадська орга-
нізація, яка створена в грудні 2001 р. До провідних на-
прямків роботи ЦПР належать інформаційно-
аналітична, просвітницька, правозахисна, культурно-
освітня  діяльність.

У 2010 р. ЦПР брав участь у дистанційному навчан-
ні та тренінгах «Інформаційні технології та Мотивація в 
Партнерстві», організованих Католицьким центром 
освіти молоді KANA (м. Глівіце, Республіка Польща).

У 2009-2010 рр. ЦПР надавав організаційну допо-
могу у виданні міжнародного наукового часопису 
«Україна модерна». З 2012 року надає організаційну 
підтримку діяльності Historians.in.ua – Інтернет-

мережі гуманітаріїв України та світу (обидва проекти 
фінансувались Представництвом німецького Фонду 
ім. Гайнріха Бьолля в Україні).

У 2011 р. члени організації брали участь у пілот-
ному українсько-польському проекті «Прозора Укра-
їна», спрямованому на реформування діяльності ор-
ганів місцевого самоврядування. Результатом участі 
є кілька публікацій про реформування місцевого са-
моврядування в Україні та Польщі, навчання двох за-
сновників ЦПР на семінарах у Черкасах та Щецині.

Представники організації є членами Громадських 
рад при Харківській обласній державній адміністрації, 
при Харківській районній державній адміністрації, при 
Головному управлінні МВС України в Харківській об-
ласті, Громадської ради при Державній податковій 
службі України у Харківській області.

Загальними зборами членів організації переобрані 
на 2013 рік Рада ЦПР у складі І.Гончарової, М.Інкіна, 
В.Киселя, О.Яцини та директор ЦПР І. Каневський.

Наша поштова адреса: 61002, м. Харків, а/с 10215.

ГО «Альтернатива» співпрацює з 
громадською організацією «Центр підтримки 

реформ», звіт якої пропонуємо до уваги.
Діяльність Харківської обласної 

громадської організації 
«Центр підтримки реформ» (ЦПР) у 2010-2012 рр.

Фисун Артем, депутат Пісочинської с/р 


