
2 Кожного разу, коли перевізниками здійснюється неналежне 
надання транспортних послуг, громадяни висловлюють 
багато нарікань на адресу керівництва району та органів 
місцевого самоврядування, що в значній мірі підриває Події, факти, коментарі 
довіру до влади. 

З А П О Д І Є Ю 

Коли співпраця корисна для всіх 
МИНУЛОГО тижня у приміщенні Полтавсь-

кої райдержадміністрації відбувся семінар 
"Еко-фішка для отельєра: органічний вибір". 
Цей захід став продовженням серії подібних 
семінарів що за підтримки Німецького Товари-
ства міжнародного співробітництва (СІ2) про-
водяться в різних регіонах України. Організа-
торами виступили Міжнародна благодійна ор-
ганізація "Інформаційний центр "Зелене 
досьє" у співпраці з Полтавським обласним 
благодійним фондом "Фонд розвитку громад 
"Ініціатива" та Сертифікаційним органом "Ор-
ганік Стандарт". 

Органічне сільське господарство поки ще 
перебуває на початковій стадії розвитку, хоча з 
кожним роком додаються нові сертифіковані 
господарства, на полицях наших супермар-
кетів з'являється нова продукція. Нарешті 
прийнято Закон України "Про виробництво та 
обіг органічної сільськогосподарської про-
дукції та сировини", який набрав чинності на 
початку січня 2014 року. Все це стимулює роз-
виток сектору. Хоча основним рушієм будь-
якого ринку є попит. Саме тому туристичний 
сектор може відігравати важливу роль в роз-
витку органічного ринку в Україні. Адже він мо-
же збільшити попит на органічні продукти хар-
чування, запропонувавши такі продукти своїм 
відвідувачам. З іншого боку, багато туристів 
вже знайомі з органічним харчуванням і самі 
спонукають туристичний сектор розширювати 
асортимент. 

Представники громад району, власники ту-
ристичних об'єктів та виробники сільськогос-
подарської продукції з ряду інших районів об-
ласті разом з експертами обговорили питання 
можливості запровадження органічної про-
дукції, яка є в регіоні в готелях, ресторанах, са-
дибах сільського туризму, а також про основні 
принципи екологічного менеджменту. 

В семінарі взяв участь перший заступник 
голови Полтавської райдержадміністрації, де-
путат обласної ради Олександр Іваніна. 

її Ну вийдіть у рейс! Ну, бууь ласка! ї ї 

А н д р і й Ф І А П К О В С Ь К И И , 
"Вісті" 

ПОГОДЬТЕСЯ, трохи дивно у 21 столітті, в 
епоху товарно-грошових відносин, чітко регла-
ментованих правил надання послуг і 
відповідальності за їх ненадання, слухати про 
те, що чи не такими словами голови сільських 
рад мають вмовляти перевізників, які вибороли 
право займатися перевезеннями мешканців 
очолюваних ними громад і виконувати взяті на 
себе зобов'язання. 

А як свідчать їхні виступи на нараді, що дня-
ми була проведена в Полтавській райдерж-
адміністрації, ситуація подекуди виглядає саме 
так. "Вісті" вже неодноразово звер-
талися до теми пасажирських пере-
везень, яка, згідно з проведеним 
моніторингом є однією з найбо-
лючіших для мешканців району, ве-
лика кількість з яких навчається і 
працює в обласному центрі. Повто-

лодимиру Павленку і Василю Степенку зверну-
тися до голови Полтавської облдер-
жадміністрації Олександра Удовіченка із прохан-
ням передачі у район необхідних повноважень 
щодо визначення перевізників, які обслуговува-
тимуть маршрути, що знаходяться у його межах. 
Як запевнили Володимир Іванович та Василь 
Іванович, райдержадміністрація та райрада, ра-
зом із сільськими головами, готові взяти на себе 
повну відповідальність за вирішення проблем із 
транспортним сполученням мешканців Пол-
тавського району і невідкладно звернуться з 
відповідним листом до облдержадміністрації. 

Цей лист ми друкуємо повністю. 

Голові Полтавської обласної державної адміністрації 
О.В. Удовіченку. 

ДО ПОЛТАВСЬКОЇ райдержадміністрації та районної 
ради постійно надходять численні звернення від меш-

рюватися, мабуть, немає сенсу. Де- к а Н ці в району та виконкомів сільських рад щодо неза-
талі, що оприлюднили на нараді го-
лови більше десятка сільських рад, 
справді, кричущі. Творчий колектив 
"Вістей", який теж користується ав-
тотранспортом, може дещо додати і 
від себе. Але проста констатація 
фактів — невиходів у рейс, заміни 
автобусів великої пасажиромісткості 
на маленькі маршрутки, стан самих 
транспортних засобів (чого варта, 
наприклад, маршрутка, сидячи в 
якій через підлогу можна спостеріга-
ти за дорогою?), відмова від переве-
зення пільговиків, недотримання 
розкладу тощо — навряд чи допомо-
же вирішити проблему. 

Справа в тому, що якось вплинуш 
на проведення конкурсів, за підсум-
ками яких приватні підприємці отри-
мують той чи інший маршрут, нині не 
можуть не лише сільські громади, 
але й райдержадміністрація та 
районна рада, на території якої ці пе-
ревезення здійснюються. І, що пара-
доксально, на вищезгаданій нараді, в 

довільного здійснення пасажирських перевезень на 
приміських маршрутах. 

Кожного разу, коли перевізниками здійснюється нена-
лежне надання транспортних послуг, громадяни вислов-
люють багато нарікань на адресу керівництва району та 
органів місцевого самоврядування, що е значній мірі 
підриває довіру до влади. Оперативно реагувати, а тим 
паче, вплинути на вирішення цих питань, районна держав-
на адміністрація не може. 

Відповідно до змін до Закону України "Про авто-
мобільний транспорт", організацію здійснення паса-
жирських перевезень на приміських автобусних маршру-
тах загального користування, що не виходять за межі 
району, покладено на районні державні адміністрації, 
а фактично цю функцію виконує обласна державна 
адміністрація. 

Конкурсною комісією з організації перевезення паса-
жирів обласної державної адміністрації не враховуються 
зауваження та пропозиції сільських голів, які навіть не 
завжди запрошуються на її засідання. 

З лютого проведено нараду з питань здійснення паса-
жирських перевезень у Полтавському районі за участю 
керівництва району, представників обласних структур, 
сільських голів та приватних перевізників. 

За результатами наради вирішено порушити клопотання 
" і керівники району, і перед обласною державною адміністрацією про передачу 

—. , ппганізації пасажироперевезень на 
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Апаратна хроніко 
НА ЧЕРГОВІЙ щотижневій нараді, яку про-

водив голова районної державної адміністрації 
Володимир Павленко, обговорювалося ряд 
важливих питань. 

Зокрема, про роботу Центру надання 
адміністративних послуг поінформувала на-
чальник відділу економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації Юлія Малько. З 
початку 2014 року функції Центру виконує сек-
тор з надання адміністративних послуг відділу 
економічного розвитку і торгівлі райдерж-
адміністрації. На сьогодні надається 7 адмі-
ністративних послуг за принципом "єдиного 
вікна": 5 — відділу містобудування та архітек-
тури райдержадміністрації та 2 — сектору у 
справах сім'ї, молоді та спорту райдерж-
адміністрації. У період з 8 по 31 січня 2014 року 
до Центру надання адміністративних послуг 
звернулося 27 громадян. Одна з основних 
проблем роботи Центру — відсутність норма-
тивно-правової бази, що затверджує перелік 
адміністративних послуг. 

Головний лікар центральної районної 
лікарні Олег Мехедько доповів про хід вико-
нання Закону України "Про затвердження за-
гальнодержавної програми боротьби з онко-
логічними захворюваннями на період до 2016 
року. З метою реалізації в районі завдань Пре-
зидента України Віктора Януковича щодо за-
безпечення доступності медичної допомоги та 
медичного обслуговування для населення, 
зокрема, у напрямку профілактики та лікуван-
ня онкологічних захворювань, сформований та 
практично реалізується план необхідних за-
ходів. Особлива увага приділяється спостере-
женню за особами з прередпухлинними і доб-
роякісними ураженнями, декретованими кате-
горіями та особами, віднесеними до груп ри-
зику щодо розвитку онкологічних захворю-
вань. Саме діагностування на ранніх етапах 
розвитку хвороби унеможливлює подальше 
прогресування та забезпечує проведення 
ефективного лікування в спеціалізованих ме-
дичних закладах. Для виявлення на ранніх 
стадіях онкологічних захворювань, зокрема, 
одних з найбільш поширених, таких, як ура-

-••• планових профілактичних 


