ПРОТОКОЛ
зборів жителів смт Ворохта
17.11.2013 р.

смт Ворохта

Розгляд питань:
1. Благоустрій селища.
2. Поводження з твердими побутовими відходами.
3. Обговорення питання щодо встановлення міні ГЕС.
4. Різне.
Присутні: - селищний голова Кермощук П.Д.
- заступник селищного голови Жабчук В.В.
- секретар селищної ради Йосипчук М.О.
- представники громадський організацій, підприємств, установ, організацій,
дільничний інспектор та жителі смт Ворохта, всього 129 чоловік.
Виступили: селищний голова Кермощук П.Д., який ознайомив присутніх про перелік
питань, які виносяться на обговорення зборів жителів смт Ворохта.
Селищний голова прозвітував про діяльність селищної ради, про виконані конкретні
заходи як самої селищної ради та її структурних підрозділів, зокрема про виконання
капітальних ремонтів внутрішніх приміщень селищної ради, капітальний ремонт міської
лікарні, дитячого садка. Проведення ремонту вул.. І.Франка та капітальний ремонт та
реставрацію пам’ятника Тарасу Шевченку. Щодо водопостачання та водовідведення у смт
Ворохта протяжністю 27 км, то наразі проводяться роботи по виготовленню проектної
документації. Також селищним головою було проінформовано присутніх про проведену
роботу по вирубці аварійно-небезпечних дерев та території селища.
Селищний голова детально зупинився на питанню благоустрою селища, зокрема про
проблему вивезення сміття на значну відстань – 115 км в одну сторону, що є надто накладним
для селища, так як половина громадян ухиляються від сплати невеликої суми за вивіз сміття –
всього 15 грн у місяць. Наразі обговорюється питання на обласному рівні про облаштування
на 7-му км сортувальної лінії твердих побутових відходів. Селищним головою було звернено
увагу на то, що несвідомими громадянами селища заповнюються сміттєві баки різними
будівельними матеріалами, травою з городів, деревину та паперові ящики, які можна
спалювати у пічках. Селищний голова запропонував складувати роздільне сміття по
господарствах у сміттєві мішки, що буде афективно для подальшої переробки. Багато жителів
викидають сміття де їм завгодно, цим самим засмічують селище та забруднюють навколишнє
природне середовище, що є недопустимим.
За винесену пропозицію щодо створення сміттє-сортувальної лінії, голосували
одноголосно.
Селищним головою винесено на громадське обговорення питання щодо можливості
будівництва міні ГЕС підприємцем Мироняком В.В., якому було надано дозвіл на збір
матеріалів попереднього погодження у 2008 р. без громадського слухання і повідомив про те,
що по міні ГЕС, будівництво якої планується у верхів’ї р. Прут, яке може бути значимим для
нашого регіону. Поданому питанню виступили 6 жителів селища, які наголосили про те, що
спорудження міні ГЕС планується у заповідній зоні, що є недопустимим.
Проголосували одноголосно про необхідність скасування рішення про надання
дозволу на збір матеріалів попереднього погодження і розірвання договору оренди земельної
ділянки з підприємцем Мироняк В.В.
Різне. Було представлено новопризначеного дільничного інспектора, обговорено
проблеми ремонту доріг, благоустрою селища та соціально-економічного розвитку селища.

Протокол вів заступник селищного голови

В.В. Жабчук

