ТЕМА НОМЕРА

Оцінки для влади

Скільки балів та з яких «предметів»
отримала міська влада від рівнян,
про це читайте на с. 3.
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Чи справді МАФія
безсмертна?

працює цими днями у водному універси
теті. Фахівців навчають правилам і зако
номірностям взаємодії бізнесу і суспіль
ства, а також нормам корпоративної відпо
відальності бізнесу. Навчання проводять
досвідчені тренери, бізнесмени та пред
ставники мережі Глобального договору
представництва ООН в Україні.

На полігоні стріляли
На Рівненському загальновійськовому
полігоні відбулися заняття з вогневої підго
товки для понад 200 військовослужбовців.
Захід був плановим та проводився під ке
рівництвом командирів військових частин
13го армійського корпусу.

П’ятеро рибалок провалилися під лід
Минулих вихідних на Басівкутському
озері троє потопельників «зміряли темпе
ратуру» льодяної води. Сталося це близь
ко берега, то вони змогли вибратися з опо
лонки самостійно. Двом іншим, які пішли
під лід у неділю, знадобилася допомога
рятувальників.

Отримав дохід – заплати податок
Податківці нагадують, що з 1 січня 2012
року розпочалася кампанія декларування
громадянами своїх доходів, отриманих
торік. Декларацію про майновий стан і
доходи треба подати до органу ДПС за
місцем проживання платника податку
(відповідно до реєстрації в паспорті) до 1
травня.

«Волинь)Цемент» готується до
використання альтернативного палива,
виготовленого з побутових відходів. Пере
обладнання підприємства обійдеться в 2,6
мільйона євро. Загалом планують заміни
ти альтернативним паливом 40 відсотків
енергоресурсу. Це знизить собівартість
продукції, а також дозволить вирішити про
блему утилізації побутових відходів. Пали
во виготовлятимуть на сміттєсортуваль
ному заводі, що будується в передмісті
Рівного.

Малі архітектурні форми (МАФи)
понад півроку були практично
поза рамками закону: старі
правила щодо їх розміщення
втратили чинність, а нових ще не
створили. Але цей законодавчий
вакуум майже не заважав
власникам кіосків у Рівному не
лише торгувати «на повну», але
й встановлювати на вулицях нові
самовільні об’єкти. Чи скоро
запрацює законодавство про
МАФи, а по)новому ТС –
тимчасові споруди? Ми
перейнялися цим питанням з
огляду на те, що в Рівному вже
годі пройти тротуарами через
засилля отих малих
архітектурних форм.

П

овідомлення про бойові дії влади і
підприємців, які незаконно повста
новлювали торгові кіоски, раз по разу
сколихують громадську думку в Україні.
Війна з кіоскерами регулярно то розпа
лювалася, то пригасала у Вінниці, Івано
Франківську, Чернівцях. А в Києві та
Львові протистояння влади і кіоскерів

потрапили у всеукраїнські випуски новин
уже в новому році.
А от у Рівному – тихо. Хоча за межами
офіційного формату нам не раз доводило
ся чути нарікання рівненських посадовців
щодо кіосків, які годі побороти, навіть якщо
поставили їх без жодного дозволу посеред
тротуару чи на інженерних комунікаціях.

Нема закону – нема управи!
Досі обурюються ситуацією й під
приємці, виснажені безперестанними за
конодавчими змінами, «вилками» і колі
зіями. Що ж у нас відбувається з МАФа
ми? Саме це і намагався з’ясувати наш
кореспондент.

МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
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ПИТАННЯ РУБА

ОСББ відчули
смак зробленої справи
У Рівному все активніше створюються ОСББ, бо ця
прогресивна форма роботи з мешканцями будинків,
які дбають про збереження їхнього стану, поліп)
шення своїх житлово)побутових умов, уже добре
себе зарекомендувала. А влада допомагає таким
об’єднанням завдяки Муніципальній програмі ста)
лого розвитку, головне завдання якої – забезпе)
чення належної якості життя на місцевому рівні.
Саме на реалізацію цієї
програми протягом трьох
років бюджет міста виділяє
по 3,5 мільйона гривень.
Торік втілено в життя 31
проект, що дало можливість
поліпшити життя 10 тисячам
рівнян. Така ж сума коштів
закладена в бюджеті на
нинішній рік, а вже подано
на конкурс 82 заявки на ре
алізацію різноманітних ре
монтних проектів.
Отож, як заявив на семі
нарі для 150 керівників
ОСББ і ЖБК нашого міста
заступник міського голови
Сергій Васильчук, конкурс
буде серйозний. Дорадчий
комітет скрупульозно виз
начатиме переможців, адже
заявок набагато більше, ніж

Для мешканців ОСББ
«Дружба» послуги
опалення подешевшали
з 400)500 до 90)140
гривень на місяць. А все
тому, що в рамках
Муніципальної програми
сталого розвитку
в кожній квартирі цього
будинку встановили
автономне опалення.
грошей. І вони ще надходи
тимуть до 1 березня.
Щирий прихильник ОСББ
міський голова Володимир
Хомко назвав Муніципаль
ну програму сталого розвит
ку за участю громади однією

з кращих у місті й пообіцяв,
що влада зробить усе для
того, щоб вона процвітала.
Міський голова висловив
свої міркування з приводу
недоліків, які заважають
розширювати програму й
залучати до неї все більше
громад. Найперший із них –
у програмі не бере участі
держава. Якби вона допо
магала, то місто вдвічі мог
ло б збільшити фінансуван
ня програми. Крім того,
немає градації проектів і
соціального захисту найбід
ніших. На думку Володими
ра Хомка, енергозберігаючі
проекти влада повинна
фінансувати до 90 відсотків,
бо вони дорогі. А допомогти
їх втілити в життя повинна
була б держава через суб
сидії бідним. «Якби це було,
– зауважив Володимир Хом
ко, – ми могли б Муніци
пальну програму довести до
ідеалу й багато зробити для
міста та його мешканців».
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Навіщо сміттєвозу
навігатор?
Унікальний інтернет)ресурс
для публічного моніторингу
роботи підприємства зі збо)
ру сміття презентувала ком)
панія «Санком)Рівне».
– Проблеми підприємств нашо
го профілю приблизно однакові, –
розповів директор «Санкому»
Святослав Євтушенко. – Це ве
личезні витрати пального і пост
ійне непорозуміння між керівницт
вом і водіями та робітниками на
лініях. Тому приблизно рік тому ми
запровадили в себе систему GPS
моніторингу. Відразу ж зрозуміли:
знати про місцезнаходження кож
ної машини, пробіг і час її роботи
недостатньо.
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