Олексій Каспрук розповів про те, коли суд розгляне його заяву про поновлення на посаді міського
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Також він повідомив і про те, що схожі заяви представникам Феміди передали і деякі
громадські діячі та представники громадських організацій

Також він повідомив і про те, що схожі заяви представникам Феміди передали і деякі
громадські діячі та представники громадських організацій. Окрім цього Олексій
Павлович розповів про своє бачення ситуації, що відбувається в міській раді.
Олексій Каспрук розповів, що всі роботи, які зараз виконуються в місті були заплановані
до виконання раніше і висловив своє обурення деякими планами чинного керівництва
міста.
Олексій Каспрук: «Роботи, які відбуваються в місті, більше частина з них, була
запланована ще раніше. Щербанюка вони збираються ремонтувати. Ви бачили цю
вулицю, чого вона така? Бо там накопано як після бомбардування. А те. що протягом
наступних 3 – 4 років знову розриють і там не лишиться нічого ні від асфальту, ні від
чого. Бо на глибині 6 метрів гнила труба каналізаційна – про це навіть ніхто не думає».
Каспрук також розповів і про те, чому ні з ким з політичних діячів ні про що не
домовлявся.
Олексій Каспрук: «У нас говорять: «Він з нами не домовлявся». Немає про що нам
домовлятися, у нас світогляди різні. У мене завдання згідно закону України, згідно моєї
передвиборчої програми берегти комунальне майно і розвивати. У них психологія бариг.
Усе має бути приватизоване, причому приватизоване нами. І так буде з усім. І буде це
виглядати так, як це виглядає сьогодні. Тобі це, а тобі це, Бурбак, Каспрук, кулявлоби, а
ти давай сюди це, а тобі підприємство, а тобі сміттєвози. Це ще не пішли їхні рішення
земельні, вони тільки зараз підуть».
Олексій Павлович переконаний, що деякі депутати міської ради саботували роботу ради,
коли Каспрук був при посаді.
Олексій Каспрук: «Конкретний випадок – це виділення КП 60 мільйонів гривень
фінансової допомоги, за пів хвилини чи за хвилину було прийняте це рішення це при
тому, що раніше мене роками, кожне таке рішення, треба було заплатити за
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електроенергію водоканалу, чи за газ теплокомуненерго. Це розтягувалося на місяці, з
криками, воплями, соплями, криками керівників, розповідями про не ефективне
управління, тут мене немає і 60 мільйонів виділили КП моментально, це був наш проект
рішення».
Перед тим, як депутати проголосували за відсторонення від обов’язків міського голови,
на одному з місцевих телеканалів вийшов матеріал про те, що Каспрук начебто взяв
хабар квартирою.
Олексій Каспрук: «Звернувся до прокурора області, щоби була проведена ретельна
перевірка по цьому випадку, знаю що поліція вже відібрала свідчення, відкрила
кримінальне провадження».
На рахунок поновлення Каспрука на посаді, то вже 14 вересня відбудеться перше
слухання по цій справі у суді.
Олексій Каспрук: «Що стосується поновлення? Перше слухання призначене на 14
вересня, ті, кого цікавить, прошу звертатись до мене. Перше засідання буде ознайомче».
Також Олексій Павлович сказав, що йому потрібна підтримка громади, а якщо у когось
з’явиться бажання поспілкуватись з ним, то Олексій Павлович чекає небайдужих
чернівчан в своєму новому офісі, який запрацював за адресою : місто Чернівці, вулиця
Капеланська, будинок 2.
{youtube}NARZKqkVJ9w{/youtube}
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