Невидимий ремонт
Перевірка тендерної документації та її оприлюднення дозволяє контролювати
українцям не лише закупівлі товарів, а й якість проведених робіт або їх відсутність. Саме
тому важливо, щоб навіть в невеличких громадах були чиновники або депутати місцевого
самоврядування, які готові сприяти прозорості.
Такий приклад відповідального громадського контролю стався у селищі Есхар
Чугуївського району Харківської області[i]. Місцеві активісти через депутатів,
опозиційних до діючого місцевого голови, дізнались про його намір відремонтувати
будинок культури. Завдяки підконтрольній голові більшості рада прийняла таке рішення,
тим більше у селищі всі розуміли нагальність проблеми – аварійний стан будівлі.
Договір між Есхарівською селищною радою Чугуївського району Харківської
області в особі сільського голови Легкошерста А.В. та ТОВ «УМВ» в особі директора
Уварова В.М. було укладено 10.02.2016. Серед завдань - виконання ремонтно-будівельних
робіт (капітальний ремонт частини ІІ поверху та санвузлів будинку культури в смт. Есхар
за адресою: Харківська область Чугуївський район, смт. Есхар, вул. Миру, 6).
Але, коли активісті порівняли тендерні умови та документацію та реальну якість
ремонту вони з’ясували, дійсність не відповідає документації. А саме, санвузол не працює
і не освітлюється, необхідні протипожежні засоби - не передбачені, лінолеум, розетки та
світильники – відсутні.

При цьому акти щодо виконання робіт були підписані та скріплені
печатками з обох сторін та згідно платіжних доручень на суму 415 808
гривень. Про якість ремонту голова, який підписував акти не міг не знати – у
клубі працює його дружина. Пізніше, вже у 2018 році Есхарівської селищної
ради було складено акт перевірки робіт приміщень II поверху будинку
культури на предмет виконання договорів по ремонту, де зафіксовано, що
роботи проведені не в повному обсязі, є зауваження щодо освітлення(яке
взагалі в приміщенні відсутнє), на підлозі частково відсутній лінолеум,
відсутня пожежна шафа; в приміщенні туалету відсутнє: освітлення, 2
змивних бачка та комплектуючі до них. Загальної сумою розтрати було
названо 38 333,52 грн, якою, на думку правоохоронців, заволоділи чиновники
разом з підприємцями. А їх дії підпадають під кваліфікацію статті 364 КК
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України (Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з
корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх
осіб, використання службовою особою влади чи службового становища
всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду
охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян або
державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб) та
статті 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом
зловживання службовим становищем) КК України
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