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Шановні виборці, минув рік з моменту обрання мене депутатом Таїровської селищної
ради. Хочу ознайомити Вас зі своїм звітом про виконану в 2016 році роботу.
Я є членом ГО «Нове Таїрове», яка створена для допомоги жителям ж/м «Радужний» у
вирішенні проблем, пов’язаних з соціальною інфраструктурою, проблемами ЖКГ та ін..

Робота в Таїровській селищній раді
Протягом звітного періоду прийняв участь в роботі всіх 15-ти сесій Таїровської селищної
ради. Приймав участь в спільних засіданнях депутатських комісій.
Як секретар постійної комісії Таїровської селищної ради з питань бюджету, фінансів,
економіки, інвестиційної діяльності, розвитку підприємництва та регуляторної політики брав
участь у всіх її засіданнях. На комісії підіймались й обговорювались багато проблем таїровської
громади, зокрема й проблеми нашого масиву, які входять до компетенції профільної комісії, а
також аналізувались можливі шляхи їх вирішення.
Був присутній на засіданнях комісії з ЖКГ, на яких розглядалися тарифи на комунальні
послуги в ж/м «Радужний». В більшості випадків не підтримував ці питання, оскільки вважаю,
що якість надання послуг не відповідає цінам, які встановлюють обслуговуючі організації.
В 2016 році на сесіях Таїровської селищної ради розглядались питання, які мають велике
значення для розвитку інфраструктури нашого мікрорайону, зокрема:
1. Про передачу в комунальну власність територіальної громади Таїровської селищної ради мініфутбольного майданчика площею 553 м, який розташований за адресою: Одеська обл.,
Овідіопольський район, с.Лиманка, ж/м «Радужний» та майнові права на приміщення №13 та
№14, загальною площею 26,5 м, які розташовані за адресою: Одеська обл., Овідіопольський
район, с.Лиманка, ж/м «Радужний», а також будинок №5 для розташування дільничного пункту
поліції.
2. Про передачу до комунальної власності територіальної громади (внеску) паю ТОВ «Руніком
Інвест» у вигляді приміщень 1-го поверху будинку 15/1 (площею 510 кв.м), які розташовані за
адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с.Мізікевича, ж/м «Ульянівка», ділянка №25.

Також в звітній період селищна рада схвалила гарантійний лист директора ТОВ «Руніком
Інвест» щодо прийняття на себе зобов’язання за власний рахунок провести реконструкцію
першого поверху житлового будинку 15/1, який розташований за адресою: Одеська обл.,
Овідіопольський район, с.Мізікевича, ж/м «Ульянівка», ділянка №25. під амбулаторію сімейної
медицини та передати її у комунальну власність територіальної громади Таїровської селищної
ради.
3. Про затвердження плану поділу земельної ділянки площею 8,00 га, розташованої за адресою:
Одеська обл., Овідіопольський район, с.Мізікевича, ж/м «Ульянівка», розробленого на підставі
технічної документації.
4. Про затвердження містобудівної документації «Внесення змін до детального плану території
населеного пункту с. Лиманка (ж/масиву «Ульянівка»), Овідіопольського району Одеської
області, у зв’язку з необхідністю уточнення положень генерального плану с. Лиманка та
вирішення проблемних питань розвитку соціальної інфраструктури ж/м «Радужний».

Робота у виборчому окрузі
Оскільки я теж є жителем ж/м «Радужний», то чудово розумію проблеми мешканців нашого
мікрорайону. Я завжди на стороні народу, тому постійно намагаюсь відстоювати інтереси своїх
виборців.
Так, у 2016 році я займався вирішенням наступних проблем (в тому числі надсилав депутатські
звернення до профільних інстанцій):
1. Встановлення світлофору біля зупинки «Продмаг» на проспекті М.Жукова
Вирішенню цього наболілого питання було присвячено дуже багато часу, адже це проблема в
першу чергу наша – мешканців «Радужного», а встановлювати світлофор потрібно було на
території м.Одеса.
Разом з головою Овідіопольської районної ради Маклашевським О.В., депутатом районної ради
Матюшенко К.А. та депутатом ТСР Бородай О.В. були на прийомі у голови Київської районної
адміністрації м. Одеса Кірєєва В.А., на якому обговорювало питання встановлення світлофора.
Мною були надіслані депутатські звернення до:
- Одеського міського голови;
- голови Київської районної адміністрації м.Одеса;
- голови Таїровської селищної ради.
У вересні депутатами ГО «Нове Таїрове» була організована акція протесту. Завдяки підтримки
жителів та уваги засобів масової інформації на цю проблему нарешті звернули увагу.
Після чого, разом з депутатами Матюшенко К.А., Бородай О.В. були запрошені на нараду за
участі начальника Департаменту транспорту Ілько О.В., заступника голови Київської
райадміністрації Калініна Ю.В. і заступника начальника КП «СМЕП».

Дещо пізніше, спільно з депутатом Бородай О.В., відбулась зустріч з керівництвом КП
«СМЕП», на якій обговорювались важливі питання організації дорожнього руху.
Завдяки вагомій підтримці Таїровського селищного голови Хасаєва Х.Г. питання фінансування
світлофора було вирішене. Зараз світлофори встановлені та працюють у попереджувальному
режимі.
2. Організація дорожнього руху в ж/м «Радужний»
Ця проблема вже давно потребує вирішення, тому ми працюємо в цьому напрямку.
Депутатами від ГО «Нове Таїрове» була проведена зустріч з в.о. начальника патрульної служби
Овідіопольського району, на якій було прийняте рішення про патрулювання району. На
превеликий жаль, керівник залишив свою посаду, тому ми були змушені звертатися повторно,
однак зміни керівництва відбулися не лише в поліції, а й в районній адміністрації, що викликало
низку перешкод. Але у 2017 році ми продовжимо відповідну роботу і сподіваємось на її успіх.
Зараз на опрацюванні ГО «Нове Таїрове» знаходиться схема дорожнього руху на території ж/м
«Радужний». Вона була відкоригована відповідно до побажань і пропозицій автомобілістів
нашого мікрорайону, які приймали участь в обговоренні. Наступним кроком буде розробка
відповідного проекту та його затвердження.
3. Тарифи на комунальні послуги
Для визначення економічної обґрунтованості та прозорості формування тарифів, рішенням сесії
ТСР, за ініціативою депутата Бородай О.В., була створена робоча комісія, в яку увійшов і я.
До керівництва ТОВ «Житлово-комунальний сервіс» мною були надіслані депутатські
звернення, в яких я вимагав надати копії договорів зі сторонніми організаціями, що надають
послуги з диспетчеризації, обслуговування ліфтів, копії звітів до ПАТ «Одесагаз»,
обґрунтування позицій, з яких складається тариф на опалення та гаряче водопостачання для
будинків мого виборчого округу.
Після отримання листа від ТОВ «ЖКС», в якому не містилося відповідей на поставлені мною
запитання, я надіслав депутатське звернення до керівництва ПАТ «Одесагаз» з проханням
надати інформацію про фактичні витрати газу. На жаль, і від цієї установи я не отримав
запитувану інформацію, оскільки ця інформація становить комерційну таємницю
обслуговуючого підприємства. Тобто, на жаль, державна система побудована таким чином, що в
першу чергу захищає комерційні інтереси бізнесу, а не простих громадян.
Виходячи з цього, ГО «Нове Таїрове» прийняла рішення про надання допомоги мешканцям
будинків у створенні ОСББ. Власникам, які проявили зацікавленість до створення ОСББ,
депутатами від ГО «Нове Таїрове» надавалась юридична допомога, а також допомога у
проведенні інформаційних загальних зборів.
Зазначу також, що я направляв депутатське звернення до керівництва ТОВ «Житловокомунальний сервіс» щодо перерахунку за опалювальний сезон 2015-2016 для будинків № 6 та
7а. ТОВ «ЖКС» відмовило в проведенні перерахунку, аргументуючи це тим, що наші будинки
не підпадають під визначення «централізоване теплопостачання», хоча АМКУ пізніше
спростував це твердження та направив рекомендацію здійснити перерахунок.

До мене, як до депутата від будинків № 6 та 7а, звертались мешканці, що встановили
індивідуальні теплові лічильники, однак зіткнулись з проблемою – обслуговуюча організація
нараховувала плату за опалення відповідно до нормативів, а не за їхніми показаннями. ГО
«Нове Таїрове» відреагувала на цю ситуацію і направила звернення до відповідних організацій з
проханням перевірити законність дій ТОВ «Житлово-комунальний сервіс».
4. Закупівля ОО «Нове Таїрове» спеціальних баків для прибирання за тваринами
В ж/м «Радужний» існує проблема з вигулом домашніх тварин. Жителі зверталися до
громадської приймальні з пропозицією відвести спеціалізоване місце для їх вигулу.
На жаль, вільної території у нас в мікрорайоні немає, тому ми, як депутати громадської
організації, закупили 6 спеціальних скриньок для прибирання відходів життєдіяльності
домашніх улюбленців мешканців, які зараз встановлені на території масиву.
5. Питання монополізму інтернет-провайдера «Сохо нет»
Після отримання відповіді від голови АМКУ, в якому зазначалось про відсутність монополізму
в ж/м «Радужний», оскільки будь-які інші компанії не доклали жодних зусиль, щоб надавати
інтернет-послуги, ГО «Нове Таїрове» ініціювала збір підписів під колективним зверненням
жителів до Південної телекомунікаційної компанії «Сохо нет». Відповідь, що надійшла, дещо
розчарувала, але дане питання знаходиться у процесі вирішення.
6. Допомага у отриманні пільг та матеріальної допомоги жителями, котрі цього
потребують
Протягом року ГО «Нове Таїрове» проводила благодійний збір речей, іграшок та подарунків для
одеського притулку №1, що розташований на вул. Терешкової, 12 А, організовувала святкові
новорічні ялинки для дітей нашого мікрорайону, а також проводила конкурс малюнків
«Радужна осінь» для підтримки юних талантів.
Детальну інформацію щодо моєї діяльності можна отримати на сайті ГО «Нове Таїрове» –
www.novetairove.org.
Шановні виборці, чекаю на Ваші питання, пропозиції та побажання за адресою громадської
приймальні: ж/м «Радужний», буд. № 8в (цокольний поверх, вхід зі сторони спортивного
майданчика).
Мій контактний телефон – +38(099) 966- 68-78.
З повагою, депутат Таїровської селищної ради

Марущак С.Г.

