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ЗВЕРНЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Шановні черкащани!
Рік тому відбулися вибори міського
голови Черкас. Я обирався від політичної сили партії «За майбутнє»,
обласну організацію якої нині очолюю. Ще на п’ять років ви довірили
мені керувати нашим містом. Як і
під час першої каденції, я пообіцяв,
що працюватиму чесно і самовіддано на благо територіальної громади, бо вважав тоді і вважаю зараз,
що головною цінністю нашого міста
є його люди.

РЕЙТИНГИ

ЧЕРКАСИ УВІЙШЛИ
В ДЕСЯТКУ НАЙКОМФОРТНІШИХ
МІСТ УКРАЇНИ
Розвиток міської інфраструктури,
якість і доступність надання послуг,
стан соціальної та культурної сфер у
Черкасах постійно виходять на новий
якісний рівень. Внаслідок цього Черкаси піднімаються вгору по щаблях
всеукраїнських рейтингів.
Сьоме всеукраїнське муніципальне опитування, яке було проведено Соціологічною
групою «Рейтинг» від імені Міжнародного
республіканського інституту у вересні 2021
року серед обласних центрів України показало, що у зведеному рейтингу м. Черкаси
за якістю життя, надання послуг і комфортом (всього 22 показники) посіли 9-те місце.
Індекси задоволення жителів Черкас
якістю комунальних послуг, інфраструктурою та гуманітарною сферою, у порівнянні
з попередніми роками, покращились по всіх
напрямках.
Загалом, з усіх показників рейтингового
опитування Черкаси входять у першу10-ку

міст України, маючи достатній рівень підтримки
темпів розвитку міста,
міської влади та наявної
якості життя.
Окрім того, вже у
жовтні 2021 року місто Черкаси посіло 6 місце
у рейтингу найкомфортніших
міст України за версією видання
«Фокус».
Серед критеріїв, за якими оцінювалися міста: економічні показники, наявність
рейтингових навчальних закладів, якість
муніципальних послуг, стан екології, тривалість життя, показники захворюваності на
COVID-19 та ін.
Укладачі списку найкомфортніших міст
відзначили значний прорив Черкас у розвитку інфраструктури: відкриття першої
черги відділення екстреної допомоги у міській лікарні №3, ремонт міжквартальних проїздів тощо.

У нас не сприймаються висловлювання про «рядових» і «пересічних» громадян – у козацьких Черкасах влада завжди
має пам’ятати про тих, хто віддав за неї
голоси, а кожен з громади – не забувати
про спільну відповідальність за майбутнє
міста.
У новій каденції виконавчий комітет
Черкаської міської ради складається з
представників різних політичних сил –
«За майбутнє», «Батьківщина», «Черкащани», «Голос», «Європейська солідарність», «Слуга народу», які відповідають
за певні галузі життєдіяльності та разом з
міським головою несуть відповідальність
за стан справ у місті.
Ви бачили результати моєї діяльності
за попередні п’ять років, роботу по цих
напрямках продовжую і зараз. Одним з
пріоритетів роботи міської влади були і
залишаються комунальні питання, зокрема ремонт доріг.
Вперше за кілька десятків років ми
взялися за капітальний ремонт старого
дорожнього покриття. Новий асфальт
укладаємо і в середмісті, і на околицях.
Двічі, у 2016 та 2019 роках, Черкаси ставали лідерами серед інших українських
міст за кількістю квадратних метрів відремонтованого асфальтного покриття з
розрахунку на одного жителя. За останні роки новий асфальт побачили близько ста черкаських вулиць та проїздів.
Сумгаїтська, Одеська, Чехова, Благовісна, Сурікова – сьогодні нам навіть
складно уявити, що донедавна
ці вулиці були в суцільних ямах
і ледь проїзні. Деякі дороги
ми побудували «з нуля».
Це і вулиця Героїв Дніпра, і Сержанта Жужоми, і Оборонна, про
яку до того жартували,
що вона так названа,
бо постійно готова до
оборони через дорогу,
якою неможливо проїхати...
Вперше за часи
незалежної
України
коштом міського бюджету оновлено парки спеціальної техніки
комунальних
підприємств, які до того лише
знищувалися і розграбовувалися.
Щороку ми намагаємося створювати
все більше нових затишних та красивих
місць для відпочинку.
Кардинально змінився Черкаський
зоопарк, який став відомим далеко за межами міста.
Цієї осені ми разом з вами відкрили
оновлений сквер «Юність», який від моменту відкриття щовечора і щовихідного
заповнений черкащанами.
Черкаські пляжі потрапляють у рей-

тинги одних із найкращих в Україні.
Ми облаштували три комунальних пляжі: «Митницький», «Казбетський» та
«Соснівський» і створили тут всі умови
для комфортного і безпечного відпочинку.
На жаль, торік наше місто, як і весь
світ, зіштовхнулося із абсолютно невідомою до того пандемією коронавірусу.
Флагманом у цій боротьбі стала Черкаська міська інфекційна лікарня, яка виконувала фактично функції обласної, – на
лікування сюди звозили пацієнтів із усієї
Черкащини. Пізніше, щоправда, Держаудитслужба нам це кваліфікує як порушення бюджетного законодавства, але для
нас тоді це було неважливо – ми думали
лише про збереження життя і здоров’я наших громадян будь-якою ціною. До речі,
в зв’язку з вимушеними карантинними
обмеженнями, міський бюджет недоотримав більше ста мільйонів гривень.
Боротьба з коронавірусом продовжується і дотепер, і щодня я свій ранок розпочинаю з контролю за кількістю хворих
та станом «ковідних» відділень.
За останні роки на капітальні ремонти
в закладах охорони здоров’я Черкаська міська рада спрямувала майже 122,6
мільйонів гривень, ще понад 258,5 мільйони – на придбання нового медичного
обладнання та устаткування, яке з’явилося в кожній міській лікарні.
Пандемія COVID-19 змусила закрити
свої двері школи й університети, вчителям довелося впроваджувати альтернативні шляхи донесення знань. Дистанційне навчання стало для всіх нас і
викликом, і нагальною потребою. Аби всі
вчителі могли спокійно проводити уроки у
форматі онлайн, цього року ми придбали
для них 600 нових ноутбуків.
Черкаси – це місто, в якому поважають і дбають про своїх захисників. 138
родин учасників бойових дій на східних
рубежах отримали житло. Для захисників, які не отримали земельну ділянку, ми
передбачили виплату одноразової матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тисяч
гривень.
Для того, аби чітко знати, куди ми
маємо рухатися в найближчі 10 років,
спільно з громадою міста та профільними
фахівцями ми розробили проєкт Стратегії розвитку міста Черкаси. Цей документ
ми невдовзі подамо на розгляд депутатів
Черкаської міської ради.
Нещодавно водночас два авторитетні
всеукраїнські дослідження внесли Черкаси до першої десятки міст України за комфортністю проживання, причому вперше
у подібних рейтингах наше місто випередило навіть столицю держави. Такий
показник – це результат нашої злагодженої роботи з новообраним депутатським
корпусом. Також це підтверджує, що з вашою підтримкою, дорогі черкащани – все
можливо!
Спасибі моїм прихильникам за довіру, опонентам – за критику. І те, й інше
стимулює мене працювати ще краще й
наполегливіше, бо наша мета – вивести
Черкаси в трійку найкомфортніших міст
України.
Черкаський міський голова
АНАТОЛІЙ БОНДАРЕНКО
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БОРОТЬБА З COVID-19

Одним з головних викликів
2021 року для Черкас стало
продовження епідемії коронавірусу.

Для боротьби з епідемією багато було зроблено у попередньому році: закуплене обладнання і
медикаменти, необхідні для лікування хворих на COVID-19, передбачені кошти на виплати медикам.
Важливим досягненням стало
відкриття наприкінці 2020 року
тимчасового інфекційного стаціонару на 150 ліжок у Черкаській міській інфекційній лікарні за
адресою вул.30-річчя Перемоги.
Протягом 2021 року для підготовки до нової хвилі коронавірусу
проведені роботи із монтажу кисневої мережі централізованого
постачання для додаткового забезпечення ліжок киснем. За понад 2 млн грн. бюджетних коштів
придбали та змонтували нову
кисневу станцію з резервуаром

для рідкого кисню об’ємом 5 тонн.
Нова станція дозволяє забезпечити терапію високим потоком кис-

ню, який необхідний для лікування
важких пацієнтів із Covid-19.
Запрацював після капітального

ремонту блок інтенсивної терапії у
Черкаській міській інфекційній лікарні. Наступний крок — проведен-

ня капітального ремонту приміщень
відділу ПЛР-діагностики клініко-діагностичної лабораторії та встановлення сучасного обладнання. Це
дозволить проводити таку діагностику безпосередньо у інфекційці.
У 2021 році додатково до коштів Національної служби здоров’я України на здійснення оплати праці медичних працівників
з міського бюджету передбачено
близько 21 млн грн.
Для проведення щеплення від
коронавірусної хвороби мешканцям у м.Черкаси відкрито Центри
вакцинації від COVID-19: у ТРЦ
«Любава», міському будинку культури ім. І. Кулика, Черкаському
регіональному центрі підвищення
кваліфікації, ТЦ «Епіцентр», ЧНУ
(корп. №3), автостанції №2, дитячій бібліотеці №2 та у п’ятьох
ЦПМСД (колишні поліклініки міста). Також створено мобільні
бригади, які вакцинують колективи підприємств.

МЕДИЦИНА

ЯКІСНА МЕДИЦИНА – ПРІОРИТЕТ КОМАНДИ АНАТОЛІЯ БОНДАРЕНКА
Постійна увага з боку міської влади
приділяється розвитку медицини. Загалом на медичну галузь у 2021 році з
бюджету розвитку міста спрямували
близько 60 млн грн.
Цьогоріч відкрили нове приймальне відділення екстреної медичної допомоги у КНП
«Третя Черкаська міська лікарня ШМД».
Реалізувати цей проект вдалося у рамках президентської програми «Велике будівництво», завдяки активній участі міської
та обласної влади. Так, за рахунок коштів
із державного та міського бюджетів на реконструкцію приймального відділення було
виділено більше 28 млн грн. За ці кошти
здійснена реконструкція приймального відділення з добудовою; капітальний ремонт
оглядового відділення та облаштування
прилеглої території; придбане устаткування, меблі й інвентар. Крім цього, коштом
міського бюджету для відділення придбано
медичне обладнання. Наразі тривають роботи із другої черги реконструкції .
Покращилися умови і для наймолодших пацієнтів. У Першому міському центрі
первинної медико-санітарної допомоги роз-

«Новий рентгенапарат допомагає черкащанам
вчасно виявити небезпечні захворювання.
почали роботу капітально відремонтовані
педіатричні відділення № 1 та № 2. Тепер
у покращених умовах прийматимуть най-

ОСВІТЛЕННЯ

молодших пацієнтів нашого міста 22 сімейні лікарі, 18 педіатрів та 15 профільних
спеціалістів.

Триває капітальний ремонт будівлі Черкаської міської дитячої лікарні (приміщення
консультативно-діагностичного відділення).
На початку осені в педіатричній амбулаторії
(підрозділ КНП «Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»), що за адресою вул. Кобзарська,
40, розпочали капітальний ремонт всередині приміщення.
Будуть лікуватися у кращих умовах і пацієнтки Черкаського міського пологового
будинку. Тут на стадії завершення капітальний ремонт на ІІІ поверсі гінекологічного
корпусу. Триває і благоустрій території біля
«Центру матері та дитини».
Важливим моментом у питанні покращення якості надання медичних послуг є
наявність сучасного обладнання. Серед іншого, цьогоріч для Першої міської лікарні
було придбано: комп’ютерний енцефалограф, ультразвукову систему, низькотемпературний плазмовий стерилізатор. Для
Третьої міської лікарні – ангіограф, мобільну та стаціонарну рентгенівські системи, дефібрилятор. Для міської інфекційної лікарні
– автономне джерело живлення і ємність
для зберігання рідкого кисню.

ПІДТРИМКА

ЧЕРКАСАМ –
БЕЗПЕЧНІ ВУЛИЦІ

Яскравоосвітлені вулиці — і в приватному
секторі, і у спальних районах міста.
У Черкасах дбають про безпеку жителів. Безпека, перш
за все, – освітлені вулиці та
двори.
За останній час у обласному центрі збудували понад 84

об’єкти нових мереж зовнішнього освітлення, модернізували ще
229. Встановили 30 світлофорних
об’єктів, понад 350 пішохідних
переходів на дорогах зі жвавим
рухом облаштували додатковим
освітленням.

МУНІЦИПАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ
Аби
відзначити
зусилля
наших талановитих учнів і
спортсменів, запроваджуємо муніципальні стипендії.
9 22 учні шкіл отримують стипендії за високі досягнення у навчанні, позакласній та позашкільній
діяльності в розмірі 1 000 гривень.
9 26 учнів мистецьких шкіл
отримують стипендії в розмірі
1 000 гривень.
9 10 викладачів мистецьких
шкіл отримали винагороди в розмірі 5 000 гривень.
9 47 найрезультативніших
спортсменів отримують стипендії
в розмірі від 7 200 до 15 000 гривень та 10 тренерів — по 15 000
гривень.
9 6 призерів Паралімпійських
ігор отримують стипендії в розмірі 15 000 гривень.
9 5 спортсменів із інвалідністю отримують премії в розмірі 7
200 гривень.

Міський голова з паралімпійцями, які здобули
призові місця на змаганнях світового рівня.

КОМФОРТНЕ МIСТО
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ВПОРЯДКОВУЄМО ПАРКИ ТА
МІСЦЯ ВІДПОЧИНКУ
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Захищеність
СЕРЕД ПРІОРИТЕТІВ —
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І ПІДТРИМКА
Підтримка незахищених жителів нашого міста: малозабезпечених, осіб з інвалідністю, самотніх людей
похилого віку, учасників АТО, переселенців – важливий напрямок роботи міської влади.

Новий скейтпарк став улюбленим місцем
активного спортивного відпочинку молоді Південно-Західного району. Проєкт був охоче підтриманий жителями міста і став переможцем
Громадського бюджету.

Наша команда прагне, щоб кожен із вас відчував
позитивні зміни в рідному місті. Паралельно з
розбудовою комунальної, освітньої та медичної
інфраструктури ми дбаємо про те, щоб рекреаційні локації Черкас перетворилися на сучасні
громадські простори, в яких усім відвідувачам
буде затишно, комфортно та цікаво.

СКВЕР «ЮНІСТЬ»
Після реконструкції в центральній частині Черкас відкрили оновлений сквер «Юність». Він розгорнувся уздовж
бульвару Шевченка між вулицями Остафія Дашковича та
Байди Вишневецького.
Тут замінили старий потрісканий асфальт на зручне
покриття із тротуарної плитки, облаштували нові світлодіоїдні ліхтарі, встановили перголи для захисту від сонця,
лавочки, збудували фонтани, які ввечері підсвічуватимуться.
У оновленому сквері висадили кущові та дерева
магнолії, ліквідамбар, різні види клену (гостролистий, іспанський, клен Фрімана), спірею японську голд, платан
іспанський, ялівець козацький, дерен білий, шалфей, лаванду, мікс квітів. Загалом тут з’явилося 137 нових дерев,
3737 кущів листяних порід та 620 – хвойних.

НОВИЙ СКЕЙТПАРК
У ПІВДЕННО-ЗАХІДНОМУ РАЙОНІ
Поблизу Палацу молоді, що на вулиці Сумгаїтській,
12, для активної молоді змонтували новий скейтпарк.
Цей проект переміг у Громадському бюджеті. За нього
свої голоси віддали 598 жителів міста.
Матеріал верхнього шару покриття – ламінована
фанера, водостійка та стійка до різних температур.
Відтак, цей скейтпарк доступний для всіх охочих просто неба цілий рік.
Також скейт-майданчик облаштовано біля будинку
на вулиці Нарбутівській, 158/1. Ще один буде змонтовано у Сосновому бору.

БЕЗПЕЧНИЙ ПРОСТІР
ДЛЯ ДІТЕЙ
На центральній галявині в Сосновому бору та в Долині троянд два сучасних дитячих майданчики.
Дитячі комплекси встановили з допомогою ПРАТ
«Черкаське Хімволокно» ВП «Черкаська ТЕЦ». На
обох облаштували гойдалки і каруселі, усе – на спеціальному гумовому покритті для безпеки малечі.
Ще один новий мультифункціональний інклюзивний дитячий майданчик облаштували в дитячому парку,
розташованому на розі бульвару Шевченка з вулицею
Святотроїцькою. Один із найбільших у області – площею 1
800 квадратних метрів.
На майданчику встановили
близько 30 елементів, пристосованих для розваг, розвитку й
відпочинку діток із інвалідністю.
Його змонтували силами
Черкаської ОДА та Черкаської
міської ради.

Черкаський зоопарк – улюблене
місце прогулянок вихідного дня не
лише для черкащан – його вже знають далеко за межами нашого міста,
а оновлений сквер «Юність» став родзинкою відпочинкової зони у центрі
Черкас.

ЧЕРГОВІ ОНОВЛЕННЯ В ЗООПАРКУ
Черкаський міський зоологічний парк став ще красивішим та цікавішим для відвідувачів. Цього року в ньому
завершили реконструкцію вхідної групи.
У ньому оновили штучне озеро та змонтували сучасну
систему очистки водойми, облаштували ще два дитячих
майданчики, звели адміністративну будівлю з дизайнерським рішенням у вигляді нори, збудували простору сувенірну крамницю та затишне кафе.
Кількома роками раніше в зоопарку запрацювали дві
сучасні експозиції: «Земля ведмедів і вовків» та «Олені
та зубри». Особливістю цих локацій є те, що тварини тут
перебувають в умовах, максимально наближених до природніх.

Ювілей Незалежності – це не тільки свято, а й
підтримка як тих, хто потребує захисту держави,
так і тих, хто цю державу сам захищає…
У 2021 році отримають матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань 100 учасників АТО/
ООС в розмірі 100 тис. гривень кожному.
За бюджетні кошти цьогоріч влітку відпочили і оздоровилися на морі у Скадовську та у санаторії «Мошногір`я»
710 дітей пільгових категорій. Різні види соціальної допомоги та субсидій призначили близько 34 тисячам містян.
Готується до відкриття відділення тимчасового перебування при територіальному центрі надання соціальних
послуг м.Черкаси.
Відділення забезпечуватиме надання соціальних послуг
особам похилого віку та особам з інвалідністю, які не мають
постійного місця проживання або проживають самотньо і
не мають рідних, які відповідно до законодавства повинні
забезпечити їм догляд і допомогу, або втратили соціальні
зв’язки з ними. Послуги стаціонарного/цілодобового догляду у відділенні зможуть отримувати 10 осіб одночасно.

Дороги
НЕ ЗНИЖУЄМО ВИСОКИХ ТЕМПІВ
ІЗ РЕМОНТУ ДОРІГ
Команда міського голови Анатолія Бондаренка
впевнено тримає курс на покращення вуличної інфраструктури міста. Цьогоріч капітальним та якісним
поточним ремонтом у Черкасах охопили більше 30 вулиць і провулків.
Завершилася реконструкція вулиці Чехова, бульвару
Шевченка (від вул. Університетської до вул. Можайського), завершується капітальний ремонт вулиць Сумгаїтської та Сержанта Жужоми.

Зокрема, роботи виконувалися на таких вулицях
та провулках:

НА ВУЛИЦЯХ ЧЕРКАС –
НОВІ ДЕРЕВА
У всьому місті впродовж року висаджували нові дерева.
35 молодих сакур висадили уздовж алеї Путейка в
Південно-Західному районі.
А в пам’ять про загиблих захисників сучасної України на алеї уздовж вулиці Святотроїцької між Хрещатиком та бульваром Шевченка висадили 20 кленів та
один платан.
Міські вулиці прикрасили більше тисячі молодих
дерев – клени різних сортів, липи, катальпи, глід рожево-квітковий, платани, ялини й сосни.

9 Гоголя
9 Кобзарська
9 Одеська
9 Байди
Вишневецького
9 Нарбутівська
9 Різдвяна
9 Сурікова
9 Кавказська
9 Святотроїцька
9 Самійла Кішки
9 Вернигори
9 Братів Чучупаків
9 Чигиринська
9 Добровольчих
батальйонів
9 Пушкіна
9 Золотоніська

9 Ціолковського
9 Лупиноса
9 38 Армії
9 Василини
9 Іллєнка
9 Пастерівська
9 Верхня Горова
9 Гуржіївська
9 Сержанта Волкова
9 Бульвар Шевченка
9 Провулок
Ломоносова
9 Провулок
Медичний
9 Провулок Громова
9 Провулок Молоткова
9 Провулок
Залізничний.
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НАПРАЦЬОВАНО ПРОЄКТ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ЧЕРКАС НА 2022-2032 РОКИ
Стратегія спрямована на посилення місцевої громади, розвиток громадянського суспільства і сприяння соціальним інноваціям та інтеграції. Тож визначені
пріоритети розвитку міста дозволять ефективно використовувати існуючий потенціал та створити умови
для сталого розвитку.
Найближчим часом проєкт Стратегії розвитку Черкас на 2022-2032 роки буде внесено на розгляд депутатів для схвалення відповідного рішення сесією міської ради.

Стратегічний комітет погодив проєкт Стратегії розвитку Черкас на 2022-2032
роки. Документ відображає
змістовні та просторові пріоритети міста на найближчі
10 років і є основною передумовою для подальшого
детального планування розвитку нашого міста.
На жаль, до цього часу Черкаси не мали довгострокової стратегії. Тому одним із пріоритетних завдань роботи останніх років було
узгодження думок і формування
стратегічного бачення розвитку
міста.
У ході підготовки узгодженого проєкту структурними підрозділами міської ради проведено
аналіз статистичних даних розвитку міста, вивчено досвід міжнародних експертів, опрацьовано
пропозиції депутатських фракцій,
громадських організацій, проведено десятки опитувань та зібрано коментарі й побажання містян.
Відповідно стратегічним комітетом здійснено десятки онлайн
і офлайн обговорень, зібрано
коментарі й висновки фахівців,
узгоджена позиція яких відображена у підготовленому проєкті.
Адже стратегія – це спільне бачення розвитку нашої громади.
У головному документі розвитку міста міститься коротка
характеристика стану соціально-економічного і просторового
розвитку громади, а також йдеться про стратегічні бачення й місію,
пріоритетні цілі, звітність перед
громадою, фінансові джерела та
інструменти реалізації.
У Стратегії виокремлені 4 головні пріоритети розвитку міста,

по кожному з яких визначені конкретні стратегічні і операційні цілі,
заходи і проєкти, а також очікува-

ні результати й індикатори їх досягнення. Ці пріоритети відображають прагнення створити свій

унікальний стиль міста, розвивати його економічний потенціал,
підтримувати особистісний роз-

виток людини протягом життя та
комфортне, екологічно безпечне
середовище.

ТОЧКА ЗОРУ
Василь ШКЛЯР,

письменник, «батько українського бестселлера»:
Іноді на зустрічах з
читачами чую чудне запитання: «А хіба Ви, пане
Василю, з Києва? Я думав (думала), що Ви живете в Холодному Яру чи
принаймні в Черкасах».
Еге ж, поставив намет під дубом Залізняка і
там живу. Влітку. А взимку в печерах Мотриного монастиря. Клас! Але, повірте, мене
дуже тішить таке запитання і навіть підіймає у
власних очах. Дякую красно! У цьому велика
частка правди.
Адже Черкаси – це не просто назва міста,
це ще й національність, бо саме черкасами
нас називали чужоземці пів тисячоліття тому.
І сьогодні місто на Дніпрі зберігає козацький
дух своїх предків – бунтівний, волелюбний,
пронизаний гаслом «Україна – понад усе!»
Те, що Черкаси вже вдруге вручили булаву
міського голови Анатолію Бондаренку – це не
лише довіра, а насамперед його відповідаль-

ність за будучність козацького краю. Коли постійно живеш у своєму місті, не завжди помічаєш, як воно змінюється, кращає, оновлюється,
удосконалює власне обличчя. Більше того,
нас часто навіть дратують всі оті незручності,
пов’язані з реконструкціями і розбудовою. Там
перекрито дорогу, там зяє розрита канава, а
ген сіріє обридле риштування. Інша річ, коли ти
приїздиш до улюбленого міста через певний
час і раптом бачиш усі його зміни в цілковитій
довершеності. Такими недавно я побачив Черкаси – з новими дорогами, з колоритом давнього міста в гармонії з його модерним шармом. А який тут Дніпро, яка сучасна ваблива
набережна! Я ж її пам’ятаю ще зовсім дикою...
Їй-богу, я вперше їздив і їздив Черкасами майже без мети – лише для того, щоб надивитися,
намилуватися містом, до якого ніколи не був
байдужим. Ех, що тут казати: був би молодшим, переїхав би з Києва до Черкас. Майже до
Холодного Яру. А може, ще й подумаю.
Це місто – моє!

Анатолій ВОЛОШИН,

міський голова Черкас 2002 – 2006 рр:
Незважаючи на те,
що я вже «відійшов»
від місцевого самоврядування, продовжую з
цікавістю слідкувати
за життям міста.
Звісно, це різні періоди і різні можливості, проте хто б що не
говорив про переваги від децентралізації,
але якби не особисті якості мера Черкас, як
господарника, однієї децентралізації було
б замало.
З власного досвіду можу сказати, що
перша каденція будь-якого міського голови не може бути ефективною на 100%,
тому що перші півтора – два роки ти просто
знайомишся зі станом справ в місті, вибудовуєш стосунки з колективом, опановуєш
«культуру компромісів» з депутатами, бо
від цього залежить злагоджена робота і
розподіл фінансів на основні сфери життєдіяльності міста.

А от коли громада тобі довіряє стати
мером вдруге, як Бондаренкові, ти стаєш
суперпрофесіоналом. Тому в другій його
каденції зміни у місті стали більш активними і більш видимими.
Навіть наш син, який навчається за кордоном, друзі, які давно не бували в місті,
гості, які приїздять до нас з різних куточків
України, – всі говорять про те, що Черкаси
поступово стають сучасними: інфраструктура, дороги, тротуари, благоустрій… Це видно
неозброєним оком.
Проте, як колишній міський голова, я
бачу і не настільки явні зміни, які проявляться через рік – два. З впевненістю можу
сказати – сьогоднішні Черкаси не поступаються деяким закордонним містам.
Бажаю Анатолію Васильовичу, досягти
максимальних результатів на благо територіальної громади.
А песимісти, критики, і вічно незадоволені завжди були, є і будуть!
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