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Красноградському 
району — бути!
ПІД ТАКИМ ГАСЛОМ ШОСТОГО ЛИПНЯ ВІДБУЛАСЯ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 
РАЙОННОЇ РАДИ ЗА УЧАСТЮ ШИРОКОГО КОЛА ГРОМАДСЬКОСТІ 

Про дороги, 
проблемне 
перехрестя 
і «Посад» 
на мікрорайоні
Міський голова —Міський голова —
про важливе в житті про важливе в житті 
громадигромади

5 с.

Децентралізація 
у питаннях
і відповідях
Чому не варто боятисяЧому не варто боятися
реформи реформи 

4 с.

До уваги
отримувачів
соціальної
допомоги
11 с.

Íàãàäàºìî, ùî ó ïîïåðåäíüîìó 
íîìåð³ ãàçåòè éøëîñÿ ïðî óðÿäîâèé 
ïëàí, çã³äíî ç ÿêèì ó Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ 
ïåðåäáà÷àºòüñÿ óòâîðèòè ñ³ì ðàéîí³â, 
çîêðåìà ³ Êðàñíîãðàäñüêèé. Â³äïîâ³äíå 
ð³øåííÿ ìàâ áè óõâàëèòè Ïàðëàìåíò 
ï³ä ÷àñ íàñòóïíîãî ïëåíàðíîãî òèæíÿ. 
Îäíàê ïðîô³ëüíèé êîì³òåò äíÿìè íå ï³ä-
òðèìàâ ïëàíó Êàáì³íó ùîäî ïåðåðîçïî-
ä³ëó ðàéîí³â ñàìå â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³. 
Çà ð³øåííÿì êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè 
ç ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ äåðæàâíî¿ âëàäè, 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-
íàëüíîãî ðîçâèòêó òà ì³ñòîáóäóâàííÿ, 
íà Ñëîáîæàíùèí³ ìàº ñôîðìóâàòèñÿ 
ëèøå ÷îòèðè óêðóïíåí³ ðàéîíè. À öå 
çíà÷èòü, ùî Êðàñíîãðàä ïîâèíåí óâ³éòè 
äî íîâîñòâîðåíîãî Ëîç³âñüêîãî ðàéîíó. 
Î÷åâèäíî, òàêèé ï³äõ³ä íå âëàøòîâóº àí³ 
ì³ñöåâó âëàäó, àí³ æèòåë³â Êðàñíîãðàä-
ñüêîãî êðàþ. Òîæ ðàéðàäà ï³äãîòóâàëà 
çâåðíåííÿ äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè. Òåêñò çà÷èòàâ î÷³ëüíèê ðàéîí-
íî¿ ðàäè Âîëîäèìèð Ïòèøíèê, ÿêèé ³ 
ïðîâ³â ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ.

Ïðîäîâæåííÿ íà 2 ñ. Ïðîäîâæåííÿ íà 2 ñ. 

Âîëîäèìèð Ïòèøíèê ³ Îëåêñàíäð Êàéäàø

Вихідними 

до міської зони 

відпочинку 

ходитиме 

маршрутка
Ïåðøèé ðåéñ â³äáóäåòüñÿ 
10 ëèïíÿ. 

Ìàðøðóò ðóõó: ì³êðîðàéîí 3 — çîíà 
â³äïî÷èíêó — ïëàòôîðìà ¹ 1 àâòîâîê-
çàëó. ×àñ â³äïðàâëåííÿ: 09.00; 12.00; 
17.00. Âàðò³ñòü ïðî¿çäó — 10 ãðèâåíü,  
ïîâ³äîìèëè ó ÒÎÂ «Ôåí³êñ», ÿêå 
çä³éñíþº ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ â 
Êðàñíîãðàäñüêîìó ðàéîí³.

— ²ç ïðîïîçèö³þ çàïðîâàäèòè òàêèé 
ðåéñ äî êåð³âíèöòâà ï³äïðèºìñòâà 
çâåðíóâñÿ ãîëîâà ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð Êàéäàø, — 
ðîçïîâ³â çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÒÎÂ 
«Ôåí³êñ» Îëåêñàíäð Øòåïà. — Íåäàâ-
íî â íàïðÿìêó çîíè â³äïî÷èíêó â³äðå-
ìîíòóâàëè äîðîæíº ïîêðèòòÿ, ùî çà-
áåçïå÷èëî â³ëüíèé ïðî¿çä òðàíñïîðòó. 
Öå òàêîæ ñòàëî âàãîìèì àðãóìåíòîì 
íà ï³äòðèìêó ³í³ö³àòèâè. 

Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ìàðøðóòêà äî 
ì³ñüêîãî ïëÿæó êóðñóâàòèìå ó âèõ³äí³. 
Ç ïîòðåáè ðåéñ ìîæíà çðîáèòè ùî-
äåííèì. Öå çàëåæàòèìå â³ä ê³ëüêîñò³ 
îõî÷èõ ñêîðèñòàòèñÿ òðàíñïîðòíèì 
çàñîáîì.

Çàñòóïíèê êåð³âíèêà ÒÎÂ «Ôåí³êñ» 
òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî íåùîäàâíî ï³ä-
ïðèºìñòâî ïðèäáàëî ñó÷àñíèé êîì-
ôîðòàáåëüíèé ïàñàæèðñüêèé àâòîáóñ 
íà 21 ì³ñöå. Éîãî âèêîðèñòîâóþòü íà 
ìàðøðóò³ Êðàñíîãðàä — Õàðê³â àáî 
íà  çàìîâëåííÿ äëÿ äàëåêèõ ïî¿çäîê. 
Ïåðåâ³çíèê ïðàãíå íàäàâàòè ÿê³ñí³ ïî-
ñëóãè ëþäÿì. Öå ñòîñóºòüñÿ íå ò³ëüêè 
îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè, à é ðîçøèðåí-
íÿ àâòîïàðêó.

Íàòàë³ÿ ËÀÏÒªÂÀ


