ОЛЬГА МАТЮШИНА:

«Ми згуртували громаду і готові разом працювати»

Шановні коцюбинці!

Навіть після того, як раду було розпущено парламентом
України, я і моя команда продовжуємо працювати.
Ось що нами було зроблено за останні місяці:
• Відремонтовано виїзд з вулиці
• Відстояли дитячий садок по
Пономарьова до Окружної. Зараз вулиці
Пономарьова
2/2.
Зараз
розпочинається капремонт ремонт вулиці розробляємо
проект,
щоб
зробити
Робітнича.
тут приміщення, в якому будуть працювати
з дітьми.

• Ми поклали край підняттю тарифів на
тепло, вигравши позов проти «МастерЕнерго» на суму 1,5 мільйони гривень.
Це перша перемога громади над
монополістом.
• Зараз ремонтуємо каналізацію по вул.
Чапаєва.
• Скасували незаконне приєднання
до Ірпеня. Суд визнав бездіяльність
селищного голови Вадима Садовського.
Активісткка Наталія Коломієць була
адвокатом громади.

• Ми не дали прийняти сільраді жодного
дерибанного рішення чи рішення на
користь забудовників.

• Долучили прокуратуру до справи
по каналізації на вул. Бакала, і зараз
тривають суди за майже 2 мільйони гривень
бюджету. Решту фіктивного боргу «злила»
в суді Главацька.
• 7 червня ухвалою Господарського
суду області порушено провадження у
справі за позовом Київводоканалу до
УЖКГ «Біличі» про стягнення заборгованості
1 млн 753840 грн. Я знайшла команду
фахівців разом з Олександрою Куцан. Вони
контролюють діяльність ЖЕКу.

• У селищі стерилізуються десятки собак.
В тому числі і завдяки активістці Тетяні
Щербаковій. Попередня влада ігнорувала
цю проблему.

• Завдяки нам прокуратура склала
протокол про корупцію, внаслідок якого
суд визнав винним попереднього голову
селища Садовського у правопорушенні.
• У селищі діє безкоштовна sms-розсилка,
яка попереджає про відключення води,
світла і т д. Підписатися на розсилку можна
на сайті kotsubynske.com.ua
• Ведемо переговори з Кабміном
про надання трансферних субвенцій на
інфраструктурні проекти селища.
• Парки, паркани, поштові скриньки
– пряма заслуга активістів, бо Ірпінь
всі ці роки навіть не дивився в
наш бік. А тільки відчув, що втрачає
владу в селищі – почав фінансувати.
• Нас почули в Верховній Раді. Після
розпуску
коцюбинських
депутатів
антикорупційний комітет Верховної Ради
провів в Коцюбинському своє засідання
24 червня.
• Активісти селища ініціювали акцію
«Не продаємось». Заклик не продавати

голоси на виборах підтримує Комітет
виборців України.
Найголовніше, що ми зробили, – це
згуртували коцюбинців. Ми провели
низку свят до Нового року, організували
Масляну, без політичних брендів провели
святкування до Дня захисту дітей.

• Громада має своє видання «Громада
Коцюбинського», яке люди фінансують
з власних кишень, бо вже втомилися від
недостовірної інформації в анонімках та
газетах з Ірпеня.
• Скоро вибори. Мені потрібна
потужна команда сильних депутатів, а
не маріонетки дерибанників, якими була
попередня рада. Тільки спираючись
на депутатську більшість, я зможу
ефективно працювати для селища і
робити більше. Чи буде така більшість –
залежить від вас.

Прийдіть на вибори 17 липня і
підтримайте команду, яка підтримує
селище.
P.S. (Прошу всіх свідомих громадян поширити
цю інформацію в будь-який доступний спосіб).

З повагою, Ольга Матюшина,
селищна голова Коцюбинського

