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У вівторок 25-02-2015р. у Бориславі відбулись збори громади на яких піднімалось
питання, щодо ефективнсоті функціонування бориславського водоканалу та ймовірних
шляхів вирішення проблеми водопостачання Борислава. Оголошення про проведення
зборів було опубліковано на сайті Бориславської міськради, але за свідченням активістів
це повідомлення провисіло один день і пропало, а зявилось на сайті лише за в останній
день.Активісти організацій "Воля", "Правий сектор", "Радикальна партія" та ін.
самотужки обходили Борислав, як кажуть від хати до хати, про це говорила Руслана
Мельник та Олег Дергун. На підтримку громади міста приїхали також і представники
громадського активу Дрогобича, Трускавця, Стебника, Львова. Зокрема Сергій Розора,
Лідія Надкернична, Микола Горончук, Святослав Грабовський, п.Віктор, п.Ігор Бурик та
інші..

Від міської ради Борислава були присутні: секретар ради Ігор Яворський та заступник
Роман Дурбак. Збори які формально організовували представник міської ради були
організовані "слабенько": Озвучкою залу не забезпечили і лише після вимог громади
забезпечити якісним звуком приміщення, "..щоб усіх було чути..", представники міськради
організували доставку техніки з клубу народного дому м.Борислав.

Депутат Хауляк Володимир говорив про те, що питання водопостачання міста значно
більше цікавить громаду міста, ніж їх представників і сказав що у залі присутніми є лише
близько 8 депутатів Бориславської міської ради.

Виступаючи по питанню роботи існуючого водоканалу представники міськради заявили,
що ця організація є в стадії ліквідації та має "купу" боргів більше 8 мільйонів, а тому є
необхідність створити нове підприємство,яке .... увага .. вже створено і має необхідні
ліцензії, а лише немає керівника та бухгалтера??!! Представник "Люстраційної колегії"
запропонував керівником п.Шмегельского за умови, якщо громада погодиться на запуск
комунального підприємства "вододар" і запропонував створити колегіальний орган
управління з представників громади м.Борислав.

Виступив один з присутніх і представившись інженером Микола Халус, запевнив, що
існують інженерні рішення які скоротять споживання електроенергії в кілька разів. А
також сказав про те, що міг б очолити водоканал Борислава і першу економію люди б
отримали практично відразу, окрім того вода була б постійно.
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Виступили також Олег Дергун та Руслана Мельник, які запропонували написати заяви
про складення повноважень Роману Дурбаку (через його нефективну роботу та
допускання розкрадання труб водогону) та поставили на вимогу Романа Дурбака це
питання на голосування, люди в залі практично одностайно підтримали звільнення
Романа Дурбака.

Завершив збори Олег Дергун який сказав(не дослівно передаю прим.авт.): "для того щоб
були позитивні зміни в країні не потрібно ложити душу і тіло, достатньо буде виділити
бодай одну годину для громадських справ"

Були і інші виступи більшість з яких можемо побачити на відео під статтею.

Учасники зборів від політичних сил: Руслана Мельник - член партіі партіі ВОЛЯ,
координатор осередку в м.Бориславі! Горончук Микола - член партіі ВОЛЯ, координатор
осередкум.Борислава, Яцуляк Ирина член партіі ВОЛЯ, координатор патріі ВОЛЯ міської
організації, Дергун Олег - координатор го "Правий сектор" в м.Бориславі, громадськи
активісти Руднів Віктор, Просяновський Віталій, а також багато членів го "Правий
сектор" та кандидатів політичної партії ВОЛЯ

Автор: Святослав Грабовський
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