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Із життя міста

РАЙОННИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ: 
АУКЦІОН ЧИ АТРАКЦІОН!

Що стало причиною закриття районного Будинку куль-
тури і що насправді відбувається за зачиненими двери-
ма аварійного об’єкту в центрі міста?

Пристрасті навколо Будинку культури на-
передодні передвиборної кампанії розгорі-
лися з новою силою. Проте, допоки в рай-
онній раді небожителі шукають крайнього, 
страждають звичайні люди. Ми спробували 
з’ясувати, як так сталося, що громадські ор-
ганізації міста опинились на вулиці та хто 
накинув оком на соціальні установи району.

Почнемо з початку, з далекого 2010 року. 
Адже саме тоді Верховною Радою України 
була прийнята постанова про зміну статусу 
міста Обухова на місто обласного значення. 
У свою чергу, Обухівською міською радою 
були створені відділи, управління та інші 
підрозділи, які забезпечують розвиток міста у 
всіх напрямках життєдіяльності, у тому числі 
й у галузі культури.

Наразі на території міста здійснюють свою 
діяльність багато організацій, майстрів деко-
ративно-прикладного мистецтва і творчих 
колективів, для роботи яких не достатньо 
приміщень, що перебувають у власності те-
риторіальної громади міста та приєднаних 
сіл. Тож, постало цілком логічне питання – як 
забезпечити громаду даним ресурсом? 

У зв’язку з тим, що Будинок культури по ву-
лиці Київській, 12 має зручне розташування  
- у центрі міста Обухова та має значний по-
тенціал для використання його за цільовим 
призначенням, у 2016 році з’явилося депу-
татське звернення Обухівської міської ради 
до районної. Депутати просили розглянути 
питання про передачу вищезазначеного 
приміщення в оренду Відділу культури, на-
ціональностей та релігій виконавчого комі-
тету Обухівської міської ради строком на 50 
років.

рена комісія на чолі з заступником голови 
Обухівської районної ради Антоном Карма-
новим. І згідно з актом приймання-передачі 
комісія встановила, що станом на «04» грудня 
2019 року приміщення районного Будинку 
культури знаходиться в належному стані, що 
відповідає істотним умовам договору орен-
ди та призначення майна. Технічний та по-
жежний стан майна також задовільний. 

зазначити, що сьогодні ДРАЦС надає 
понад 13 послуг. Одним із головних за-
вдань віддділу є забезпечення урочистої 
реєстрації шлюбу. Тільки поодинокі сі-
мейні пари проводять свою реєстрацію 
у виконавчих комітетах. Це свідчить про 
те, що жителі району та міста з питань 
державної реєстрації і проведення уро-
чистого обряду звертаються саме до 
відділу, оскільки тут створені всі умови 
для надання такої адміністративної по-
слуги. Якщо продадуть будівлю управлін-
ня соціального захисту, то враховуючи 
фактор приєднання сіл, ми не зможемо в 
даному приміщенні обслуговувати всіх 
мешканців нашої великої громади», – ко-

лося, подавав надії на позитивне рішення 
справи. Але не так сталося, як гадалося. Пані 
Лариса погодилася профінансувати сплату 
комунальних платежів за три місяці і більше 
на зв’язок не вийшла. Як виявилося, справ і 
без того багато.

«Мене не прийняли з причин великої зай-
нятості – тільки сказали в двері треба 
стукати. Проте, я вважаю, що достатньо 
стукав і більше стукати не збираюсь. Ми 
можем зайти на сесію районної ради і по-
стукати, тільки тоді ми прийдемо всі, 
чорнобильці», – стверджує голова спілки. 

Пройшло зовсім трохи часу і нині свої 
зустрічі ветерани спілки інвалідів Чорно-
биля проводять в ТЕР-центрі – тут для них 
Обухівська міська рада виділила відремон-
товане приміщення. У ветеранів прохання 
одне: просто щоб їх чули і пам’ятали про 
подвиг, адже це той мізер, яким ми можемо 
віддячити їм за нинішнє існування планети.

Серед громадських організацій, які опини-
лися у подібній ситуації, і Рада ветеранів рай-
ону. Вони й досі не можуть змиритися з тим, 
що у свій поважний вік змушені проводити 
зустрічі та справлятися з документацією у 
власних квартирах чи просто на вулиці.

«У мене серце болить, що так з нами по-
водяться. Все, що написано в статуті ор-
ганізації, нічого не виконується, дякуючи 
такому відношенню», – поскаржився Мико-
ла Іванович Зарва, член спілки ветеранів.

Ветерани стверджують, що деякі депутати 
районної ради майже наступали на п’яти, 
чекаючи найшвидшого звільнення при-
міщення. Пенсіонерам, яким до 90 років було 
зручно проводити свою громадську діяль-
ність в облаштованому десятиліттями, ком-
фортному приміщенні Будинку культури. Але 
сьогодні їх тішить лише одна думка – місцева 
влада і особисто міський голова Олександр 
Левченко пообіцяв надати приміщення після 
завершення карантину.

«Ми будемо сподіватися. Він людина сло-
ва», – з надією розповіла нашому кореспон-
денту членкиня ради ветеранів Таїсія Бруснє-
цова.

До переліку об’єктів, які має намір привати-
зувати районна рада увійшли не лише Буди-
нок культури та ДРАЦС. Нажитися вирішили і 
на паливних складах села Дерев’яна, медич-
ній амбулаторії сіл Григорівка і Трипілля та 
інших установах. Тож, побачивши такий пе-
релік об’єктів, згодом частина депутатів рай-
онної ради все ж таки одумалась і відізвала 
свої голоси щодо незаконного привласнен-
ня установ та будівель на територіях району.

Обухівська міська рада і вся громада чека-
ють на законне вирішення питання привати-
зації приміщень. Адже, ще раз наголошуємо 
на тому, що на даний момент вищезазначені 
приміщення не були передані Обухову, як мі-
сту обласного значення при розподілі май-
на і використовуються районною радою не 
ефективно. 

Так, у діжці меду завжди можна знайти лож-
ку дьогтю, але якщо вона там дійсно є. Наразі 
на першому поверсі будівлі Будинку культу-
ри, який начебто закрито через аварійний 
стан, деякі орендарі все одно продовжують 
свою приватну діяльність. Зокрема у звично-
му режимі працює стоматологія. Тож, виникає 
цілком логічне запитання – чому ж для одних 
це приміщення аварійне, а для інших - його 
стан абсолютно дозволяє продовжувати ак-
тивну діяльність? Невже черговий ласий лот 
і цього разу піде з молотка і чому Обухівській 
районній раді так до смаку такі атракціони з 
нерухомістю? Питань багато! Найголовніше 
– хто буде нести відповідальність, якщо ста-
неться трагедія…?

Цю інформацію підтвердив і секретар Обу-
хівської міської ради Сергій Клочко:

«Ми мали намір взяти в оренду приміщен-
ня Будинку культури, в чому районні депу-
тати нам відмовили. В результаті нами 
було укладено договір оренди терміном на 
два роки і одинадцять місяців».

Сергій Миколайович зізнався, що опален-
ня в приміщенні Будинку культури на 90%  
вичерпало свій ресурс, електрика також не 
витримувала великих навантажень.

«Через тимчасову оренду ми лише мали 
право зробити поточний ремонт, а вла-
сне саме приміщення потребує великого 
капітального ремонту».

Обухівська районна рада звинуватила місь-
ку раду у недбалості і жадібності. Начебто не 
лише поточного ремонту не спромоглися 
зробити, будівлю майже завалили, ще й під-
креслили – орендували приміщення лише за 
1 ГРИВНЮ!

На підставі ст. 776 ЦК капітальний 
ремонт майна повинен здійснювати 

орендодавець, а поточний – 
обов’язок орендаря. Проте сторони 

мають зазначити це заздалегідь 
в договорі оренди.

Хоча при закінченні оренди, була ство-

Але, напевно, Лариса Ільєнко також не зна-
ла, що мінімальна орендна плата була вста-
новлена, як і передбачено законом для бюд-
жетних організацій відповідно до

п. 10 Методики розрахунку орендної 
плати за державне майно
та пропозиції її розподілу, 

що затверджена постановою
Кабінету Міністрів України 
від 04.10.1995 року № 786

Оскільки нині у державі активно продов-
жується процес децентралізації і сьогодні 
вже відбулося укрупнення районів області, 
до яких входить і Обухівський – гостро по-
стало питання щодо повноцінного функціо-
нування соціальних установ, розташованих 
у місті та приведення їх до належного стану. 
Проте, районна рада знову не подумала за 
майбутню велику громаду і вирішила піти 
шляхом привласнення соціальних об’єктів. 

Відповідно до цього, все майно, яке знахо-
диться в комунальній власності районів буде 
передано в комунальну власність велико-
го створеного Обухівського району, в який 
увійдуть: Кагарлицький, Миронівський і Бо-
гуславський. Тож, через те, що це найбільша 
об’єднана територіальна громада Обухова, 
до складу якої входять 24 населених пун-
кти і власне місто Обухів, виникла проблема 
забезпечення її приміщеннями в достатній 
кількості. Відтоді Обухівська міська рада по-
чала вивчати питання про передачу будівель 
комунальної власності району в комунальну 
власність Обухівської міської об’єднаної те-
риторіальної громади.

ментує секретар Обухівської міської ради.
Питання №47 до проекту порядку 

денного 50-ї сесії Обухівської 
районної ради від 27 лютого 2020 року:

про затвердження переліку об’єктів 
комунальної власності, 

що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, 

селища, міста Обухівського району 
Київської області, 

та підлягають приватизації у 2020 році.
До речі, районний Будинок культури також 

потрапив до переліку таких об’єктів, які за-
лучили до процесу незаконної приватизації, 
порушення законів про самоврядування, пу-
блічної інформації і продаж майна комуналь-
ної власності.

Нині ж приміщення Будинку культури по-
рожні – сім громадських організацій виму-
шені у авральному режимі шукати собі при-
хистку, де б вони мали змогу продовжувати 
свою діяльність. Так вирішила районна рада, 
спираючись на те, що Будинок культури в 
аварійному стані. Хоча, як ми уже зазначили, 
стан Будинку культури згідно акту прийман-
ня-передачі від «4» грудня 2019 року був за-
довільний. До того ж, в інформаційну війну 
районна влада втягла всіх, хто не погодився 
з такою думкою. Ми вирішили почути правду 
із перших вуст і зустрілися з головою гро-
мадської організації «Спілка інвалідів Чорно-
биля».

«Прочитали статтю «Будинок культу-
ри: куди поділися громадські організації» на 
інформаційному порталі «Наша Київщина», 
її напевно всі читали. Там звучить, що ні ми 
ні я особисто не звертався до Лариси Олек-
сандрівни Ільєнко на предмет того, щоб 
займати офіс у Будинку культури. Я не 
один раз бував там, хоч кажуть, що я не 
був, але результат рівний нулю», – розпо-
вів Олександр Бритвін.

Чоловік додав, що йому таки вдалося 
зустрітися з невловимою головою Обухівсь-
кої районної ради. Діалог відбувся і, здава-

«Ми з’ясували, що в лютому 2020 року 
на 50-й сесії районної ради було прийня-
то рішення про приватизацію чи продаж 
об’єктів комунальної власності Обухівсь-
кої районної ради об’єктів спільної кому-
нальної власності сільських населених 
пунктів, в тому числі об’єктів, на які має 
право і Обухівська міська рада. Якщо сьо-
годні продадуть, наприклад, ДРАЦС? Хочу 
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Про користь музичної освіти

Богданович Т.І., начальник 
відділу культури, національ-
ностей та релігій виконавчого 
комітету Обухівської міської 
ради:

«Кожен з нас, мешканців міста, 
зіткався з таким фактом: люди, які 
приїздять до нас вперше, або ті, 
хто давно не був в місті, не можуть 
стримати свого захоплення сучас-
ним, надзвичайно чарівним вигля-

дом Обухова! Та і ми, обухівці, не 
можемо не оцінити переміни, що 
відбулися в нашому місті, які зроби-
ли його затишним та комфортним 
для проживання! Справжньою окра-
сою і візитівкою міста є його цент-
ральна вулиця Київська. Серед спо-
руд, розташованих на ній, яскрави-
ми фарбами виділяється оновлена 
будівля Дитячої Школи Мистецтв, із 
затишним подвір`ям, дбайливо за-
садженим яскравими літніми квітами».

Як і зазвичай, 2019-2020 навчаль-
ний рік був успішним, і в очікуванні 
нового навчального року ми вирі-
шили розказати про життя та досяг-
нення цього мистецького закладу.

Богданович Т.І., начальник від-
ділу культури, національностей
та релігій виконавчого коміте-
ту Обухівської міської ради:

«Дитяча Школа Мистецтв у всі ча-
си була свого роду оазою духовнос-
ті, доброго смаку, високого куль-
турного потенціалу. За умов ста-
ранного навчання з школи вихо-
дили молоді люди, які або вміли 
грати на музичному інструменті, 
співати, добре триматись на сцені, 
або малювати справжні картини, 
були при цьому обізнані у історії 
мистецтва і виховані на кращих 
зразках світової художньої куль-
тури. Беззаперечним є той факт, 
що рівень загальної вихованості 
наших випускників є на порядок 
вищим, ніж у тих дітей, які мистець-
кої освіти не одержали. Це завжди 
розуміли батьки наших учнів. І спа-
сибі державі, що оплата навчання 
у початкових спеціалізованих на-
вчальних закладах не перевищує  

ШКОЛА жИТТя ТА МИСТЕЦТВА
6-10% від мінімальної заробітної 
плати, а багатодітні малозабез-
печені сім`ї, так само, як і родини 
учасників АТО/ООС користуються 
ще й пільгами по оплаті, тому вчити 
своїх дітей можуть практично всі – і 
бізнесмени, і представники інтелі-
генції на свої досить скромні стат-
ки. Всі ці фактори сприяють тому, 
що рейтинги нашого початкового 
спеціалізованого мистецького за-
кладу досить високі, і бажаючих на-
вчатися більшає з кожним роком. 
Міською радою було прийнято рі-
шення щодо надання можливості 
отримувати естетичну освіту всім, 
хто цього прагне, у зв`язку з чим до 
штатного розпису закладу було за 
останні 2 роки додатково уведено 
7 одиниць, внаслідок чого контин-
гент учнів збільшився в останні 
роки майже вдвічі, і станом на сьо-
годні складає більше 300 учнів.

Очолює Дитячу Школу Мистецтв 
талановитий музикант, досвідче-
ний педагог Анна Володимирівна 

Косенко, яка зуміла об`єднати учнів 
та викладачів у справжній колектив 
творчих однодумців». 

Директор ДШМ Косенко Анна 
Володимирівна: 

«Показники навчання учнів школи 
мистецтв є традиційно високими. 
Це відбувається завдяки талано-
витим неординарним вихованцям, 
професійному педагогічному ко-
лективу, який поповнюється мо-
лодими креативними фахівцями, і, 

найголовніше, підтримці та турботі 
влади міста. У тепле та оновлене 
приміщення до новеньких інстру-
ментів діти завжди поспішають, бо 
знають – їх зустрінуть з любов’ю, 
завжди вислухають та  навчать но-
вому і цікавому. В стінах нашої шко-
ли діти навчаються грати, співати, 
малювати, залюбки відвідують ре-
петиції творчих колективів, у складі 

рік у школі діють наступні дитячі 
колективи:

• Хор учнів молодших класів «Стру-
мочок» – керівник Булах Т.М.

• Хор учнів старших класів «Золотий 
ключик» – керівник Кравченко С.С.

• Ансамбль домристів «Першоцвіт» –
керівник Шевченко Л.С.

• Ансамбль народної пісні «Паня-
ночка» – керівник Косенко А.В.

• Ансамбль гітаристів «Настрій» – 
керівник Волошко С.В.

• Ансамбль гітаристів – керівник 
Бандура А.А.

• Духовий оркестр – керівник Лит-
вин В.А.

• Дует бандуристів – керівник Фа-
люш А.О.

• Тріо духових інструментів – ке-
рівник Пастушок І.А.

ченко Л. С. (музичний інструмент 
домра), Булах Т. М., Світлакової О. М. 
(вокально-хорове мистецтво), Шмідт
К. Д., Рябченко Л. В., Галузи М. (обра-
зотворче мистецтво), Литвина В. А. 
(духові інструменти) вивчається на 
семінарах обласних мистецьких 
об`єднань».

Сьогодні у школі мистецтв можна 
опановувати гру на скрипці, форте-
піано, гітарі, бандурі, домрі, баяні та 
акордеоні, духових інструментах, 
навчитися співати, а також ово-
лодіти навичками образотворчо-
го мистецтва, яке включає в себе і 
ліплення, й живопис, і рисунок, і ще 
багато цікавого. Школа живе своїм 
насиченим багатим життям: прово-
дяться конкурси та концерти, най-
популярніші з них «За ширмою», 

«Музичні сходинки», влаштовують-
ся свята «Посвячення у музиканти», 
«Посвячення у художники», наші ви-
хованці разом з викладачами відві-
дують музеї та виставки, бувають на 
концертах. Так здійснюється ком-
плексне виховання гармонійної ду-
ховної особистості.

Богданович Т. І., начальник 
відділу культури, національ-
ностей та релігій виконавчого 
комітету Обухівської міської 
ради:

«Учнівсько-педагогічний колектив
Дитячої школи мистецтв є актив-
ним учасником соціально-культур-
ного життя нашої громади: своїми 
виступами юні артисти постійно 
прикрашають великомасштабні куль-
турно-мистецькі заходи, що прово-
дяться у нашому місті: народознав-
чі свята «За тиждень – Великдень», 
«Три празники в гості», «Колодій», 
свято Купала, концерти з нагоди 
Дня міста.

Важливим для нашої майбутньої 
об`єднаної територіальної громади  
є і той факт, що вже сьогодні творчі 
колективи та окремі юні виконав-
ці виступають перед жителями сіл 

Нещерів, Дерев`яна, Григорівка, 
Германівка.

Розуміючи важливу роль мистець-
кого навчання для виховання май-
бутнього покоління, влада здійсни-
ла цілу низку заходів на підтримку 
матеріально-технічної бази Дитячої 
школи мистецтв, а саме:

- проведено капітальний ремонт, 
санацію та утеплення приміщення;

- проведено внутрішній капіталь-
ний ремонт;

- встановлено новий каналізацій-
ний колектор;

- замінено опалювальні електрич-
ні котли;

- встановлено пандус;
- придбано комплект учбових ме-

блів, глядацькі крісла для актової 
зали, інше обладнання;

- постійно оновлюється оргтехніка;
- постійно поповнюється склад му-

зичних інструментів та звукоапара-
тури: придбано духові інструменти, 
класичні гітари, пюпітри оркестрові; 

- винайдений кращий варіант роз-
міщення у будинку по вул. Кашта-
нова, 4 відділу образотворчого мис-
тецтва школи.

За 52 роки свого існування Дитя-
чу Школу Мистецтв закінчило май-
же 800 чоловік, і, навіть якщо зовсім 
невеличка частина з них обрала 
мистецтво своєю професією, для 
кожного окремого випускника есте-
тичне навчання, беззаперечно, при-
несло неабияку користь. Статистич-
ними дослідженнями доведено, що 
серед людей, яких було позбавле-
но волі, відсоток людей, що мали 
початкову мистецьку освіту, є мі-
німальним. Є ще один важливий 

аспект позитивного впливу на фор-
мування людини майбутнього ми-
стецької освіти: вона протистоїть 
завдяки розвитку творчих та емо-
ційно-сенсорних здібностей утво-
ренню так званого «кліпово-хаотич-
ного» мислення, яке формується 
під впливом швидкісного розвитку 
інформаційних технологій, витіс-
няючи собою звичне логічно-пос-
лідовне.   

Не все вдається вирішити одразу:  
залишається проблема відсутності
у густонаселеному мікрорайоні міс-
та закладу мистецької освіти – скіль-
кох дітей ми естетично недовихо-
вали через незручне розташуван-
ня та невідповідність нормам при-
міщення! І це питання перебуває 
на постійному контролі у міського 
голови. Але водночас можемо го-
ворити про те, що умови існування 
Дитячої школи мистецтв значно і 
суттєво покращено, що станом на 
сьогодні зроблено все можливе 
для того, щоб наші маленькі грома-
дяни вчилися грати, співати, малю-
вати, збагачувалися духовно і отри-
мували мистецьке виховання для 
подальшого гармонійного життя».

яких беруть участь у престижних 
Міжнародних, Всеукраїнських та 
обласних фестивалях-конкурсах му-
зичного мистецтва. З кожним ро-
ком кількість переможців та лауре-
атів серед наших вихованців зрос-
тає. Звісно, підготовка до участі 
нелегка й кропітка, але смак пере-
моги та нові враження й знайом-
ства під час поїздок відновлюють 
сповна сили юних талантів. 

Станом на 2019-2020 навчальний 

• Ансамбль викладачів «Колорит» 
– керівник Косенко А.В.

Дуже приємно констатувати і той 
факт, що досвід наших викладачів 
Татаурової Л. І, Стадницької Л. М. (му-
зично-теоретичні дисципліни), Шев-

Духовий оркестр Дитячої школи мистецтв, керівник 
Литвин В. А., концертмейстер Гаврилова Л.Ф. та Захожай І.М.

Хор учнів старших класів “Золотий ключик”,
керівник Мельніченко А.М.,  концертмейстер Пастушок І.А
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Із життя міста

1. Про визначення уповноваженого органу 
управління комунальним майном Обухівсь-
кої міської об’єднаної територіальної грома-
ди в частині оренди майна.

2. Про внесення змін до Плану діяльності 
з підготовки та затвердження регулятор-
них актів у сфері господарської діяльності 
Обухівської міської об’єднаної територіаль-
ної громади Київської області на 2020 рік зі 
змінами.

3. Про виконання заходів Плану місцевого 
економічного розвитку Обухівської терито-
ріальної громади на 2019-2020 роки за І-е 
півріччя 2020 року.

4. Про внесення змін до Програми управ-
ління майном комунальної власності Обу-
хівської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік зі змінами.

5. Про зарахування фізичній особі – під-
приємцю Хрустальовій Олесі Олександрівні 
коштів, витрачених на проведення ремонт-
них робіт орендованого нежилого приміщен-
ня за адресою: м.Обухів, вул. Каштанова, 23, в 
рахунок орендної плати.

6. Про внесення змін до цільової Програми 
розвитку та фінансової підтримки закладів 
охорони здоров’я, що надають медичну 
допомогу на території Обухівської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 
рік (з наступними змінами).

7. Про внесення змін до цільової Програми 
підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей 
«Назустріч дітям» на території Обухівської 
міської об’єднаної територіальної громади 
на 2020 рік (з наступними змінами).

8. Про внесення змін до цільової Програми 
розвитку молодіжної політики, фізичної куль-
тури і спорту на території Обухівської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.

9. Про внесення змін до цільової Програми 
культурно-мистецьких заходів на території 

Обухівської міської об’єднаної територіаль-
ної громади на 2020 рік.

10. Про внесення змін до цільової Програ-
ми енергозбереження і енергоефективності 
та реформування і розвиток житлово-кому-
нального господарства на території Обу-
хівської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік (з наступними змінами).

11. Про внесення змін до Програми співфі-
нансування робіт з реконструкції, капіталь-

об’єднаної територіальної громади на 2016-
2020 роки (з наступними змінами).

15. Про внесення змін до рішення Обухівсь-
кої міської ради від 20.12.2019 №1324-57-УП 
«Про бюджет Обухівської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік» (з на-
ступними змінами).

16. Про внесення змін до рішення Дерев’ян-
ської сільської ради від 19.12.2019 року 
№592-44-УП «Про місцевий бюджет на 2020 
рік» зі змінами.

17. Про затвердження Переліку першого 
типу об’єктів майна Територіального центру 
надання соціальних послуг Обухівської місь-
кої ради для передачі комунального майна в 
оренду на аукціоні.

18. Про передачу вільних приміщень Те-
риторіального центру надання соціальних 
послуг Обухівської міської ради Київської 
області у користування закладів освіти, куль-
тури, соціального захисту, що перебувають у 
комунальній власності.

19. Звіт постійної комісії з питань регулю-
вання земельних відносин, екології та охоро-
ни навколишнього природного середовища.

20. Про передачу з балансу виконавчого 
комітету Обухівської міської ради Київської 
області у господарське відання на баланс КП 
«Міське господарство» причіпної підміталь-
но-прибиральної машини.

21. Про відзначення Почесною грамотою 
Обухівської міської ради.

22. Про затвердження коригування деталь-
ного плану території мікрорайону №3 в ме-
жах вулиць Проектна 1 та Проектна 11 у місті 
Обухові Київської області.

23. Про затвердження детального плану те-
риторії земельних ділянок для будівництва
житлового комплексу з приміщеннями гро-
мадського та соціально-побутового призна-
чення за адресою: м. Обухів, вул. Київська, 99
(кадастрові номери ділянок 3223110100:01:
102:0303, 3223110100:01:102:0042).

24. Про надання дозволу на розробку де-
тального плану території на земельну ділян-
ку, запроектовану для будівництва житлово-

го комплексу будинку, господарських буді-
вель і споруд за адресою: с. Дерев’яна, м. Обу-
хів, Київська область.

25. Про розгляд питань з регулювання зе-
мельних відносин.

26. Про внесення змін до Міської цільової 
Програми «Безпечне місто Обухів» на 2017-
2020 роки (наступними змінами).

27. Різне.
Перед початком засідання було представ-

лено нового очільника Обухівського район-
ного відділу поліції. Петренко Олег Григоро-
вич був призначений на посаду нещодавно. 
До цього працював в Ірпінському відділі поліції 
в департаменті стратегічних розслідувань та на 
посаді голови Броварського відділу поліції.

Перейшовши до питань порядку денного, в 
ході обговорення безпеки на вулицях міста, 
було наголошено на збільшенні чисельності 
камер вуличного спостереження. А також 
оснащенні відділу поліції відповідним прог-
рамним забезпеченням.

Були прийняті рішення про внесення змін 
до цільових програм у сфері господарської 
діяльності міста, розвитку та фінансової під-
тримки закладів охорони здоров’я, підтрим-
ки сім’ї та забезпечення прав дітей.

Також зміни були внесені і до програм з 
благоустрою, реконструкції та будівництва 
інженерно-транспортної інфраструктури і 
соціальної сфери. Серед питань важливих 
для Обухівської міської об’єднаної тери-
торіальної громади – реконструкція та ре-
монт інженерних мереж прибудинкових те-
риторій а також дитячих майданчиків.

Окрім, внесення змін до цільових програм 
у порядку денному депутати прийняли про-
ект про відзначення Почесною грамотою 
Обухівської міської ради. Також у ході сесії де-
путати затвердили детальний план території 
земельних ділянок для будівництва житлово-
го комплексу з приміщеннями громадського 
та соціально-побутового призначення.

Детально з проектами прийнятих рішень 
можна ознайомитись на офіційному сайті 
Обухівської міської ради obcity.gov.ua

Сесія Обухівської міської ради
23 липня  відбулась 66-та сесія 

Обухівської міської ради сьо-
мого скликання, на якій були 
присутні 22 депутати, керівни-
ки комунальних підприємств 
та організацій структурних під-
розділів Обухівської міської 
ради та її Виконавчого коміте-
ту. Для розгляду про прийнят-
тя відповідних рішень було ви-
несено 26 проектів:

ного ремонту та технічного переоснащення 
багатоквартирних житлових будинків міста 
Обухова на 2018-2020 роки (з наступними 
змінами).

12. Про внесення змін до Міської цільової 
Програми з питань благоустрою на території 
Обухівської міської об’єднаної територіаль-
ної громади на 2020 рік (з наступними змінами).

13. Про внесення змін до Міської цільової 
Програми реконструкції та будівництва інже-
нерно-транспортної інфраструктури та со-
ціальної сфери Обухівської міської об’єднаної 
територіальної громади Київської області на 
2019-2020 роки (з наступними змінами).

14. Про внесення змін до Комплексної про-
грами охорони навколишнього природного 
середовища на території Обухівської міської 

Коли і як підвищуватимуть 
мінімалку?

Уряд за дорученням Президента винайшов ресурс для підвищення 
мінімальної заробітної плати вже з 1 вересня 2020 року та спланував гра-
фік такого підвищення.

Передбачається, що підвищення мінімальної заробітної плати відбудеть-
ся вже з 1 вересня – до 5 000 грн, з 1 січня 2021 року – до 6 000 грн, а з 1 
липня 2021 року – 6 500 грн.

У Кабінеті Міністрів зазначають, що підвищення мінімальної заробітної 
плати є важливим, оскільки це підвищує рівень життя, у першу чергу, 
працюючих людей, які отримують найменші доходи; боротьба з бідністю; 
боротьба з нерівністю за статками у суспільстві; детінізація «зарплат у кон-
вертах».

22 липня 2020 року відбулася зустріч керівників сільських громад, які ма-
ють увійти згідно з перспективним планом до Обухівської міської ОТГ. Темою 
обговорення був стратегічний розвиток об’єднаної громади та бачення про-
ведення майбутніх виборів.

Розвиток Обухівської міської об’єднаної 
територіальної громади
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та не несе відповідальності за достовірність 
наданої автором інформації 

Засновник – ПП «Редакція газети «Обухівські вісті»

громадсько-політична газета

Свідоцтво про державну реєстрацію КІ № 1745 від 24.01.2019 року

Із життя міста

Відновлення діяльності 
закладів дошкільної ос-
віти Обухівської міської 
об’єднаної територіаль-
ної громади в період ка-
рантинних обмежень.

З 25 травня набула чинності постанова 
Головного державного санітарного лікаря 
України №25 «Про затвердження тимчасових 
рекомендацій щодо організації протиепіде-
мічних заходів у закладах дошкільної освіти 
на період карантину у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (СОVID-19)».

За оперативною інформацією департа-
менту освіти і науки Київської обласної дер-
жавної адміністрації з 01 червня 2020 року 
в Київській області відкрилися 114 закладів 
дошкільної освіти, до яких прийнято 2589 ді-
тей, з них 7 закладів дошкільної освіти міста 
Обухова, в яких щоденно займається більше 
500 вихованців.

Інформаційне 
повідомлення

КП «Обухівводоканал» повідомляє про 
розміщення проекту інвестиційної про-
грами підприємства на 2020 рік на сайті 
Обухівської міської ради та інформує, 
що порядок подання до нього пропози-
цій є наступний:

Строк, протягом якого від споживачів 
приймаються пропозиції – 14 календар-
них днів з момента публікації на сайті 
міської ради.

Щодо надання пропозицій контактній 
телефон 04572-726-56

voda_obuchov@ukr.net 
Пропозиції споживачів до проекту ін-

вестиційної програми, подані у процесі 
відкритого обговорення, будуть розгля-
нути КП «Обухівводоканал».

Київським КПК розроб-
лено Проект інвестицій-
ної програми у сфері цен-
тралізованого водовід-
ведення на 2020 рік

Інвестиційна програма ПрАТ «Київсь-
кий картонно-паперовий комбінат» 
розроблена відповідно до «Порядку 
розроблення, погодження та затверд-
ження інвестиційних програм суб’єктів 
господарювання у сфері централізова-
ного водопостачання та водовідведен-
ня», затвердженого наказом Міністерст-
ва регіонального розвитку, будівництва 
та житлово – комунального господарст-
ва України від 14.12.2012 р. № 630, пос-
тановою Національної комісії, що здій-
снює державне регулювання у сфері 
комунальних послуг від 14.12.2012 р. 
№381 та зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 11.01.2013 р. за 
№ 98/22630.

Повний текст Проекту інвестиційної 
програми у сфері централізованого во-
довідведення на 2020 рік розміщено на 
сайті Київського картонно-паперового 
комбінату за ел.адресою https://www.
papir.kiev.ua 

Необхідну інформацію, щодо даного 
питання та пропозиції щодо проекту ін-
вестиційної програми у сфері централі-
зованого водовідведнення на 2020рік 
можна отримати та подати за адресою: 
м. Обухів вул. Київська 130, у ВПіАФГД 
ПрАТ “Київський картонно-паперовий 
комбінат”, тел. 76-243 протягом 14 днів 
– до 14.08.2020 року.

ВИСЛОВЛЮЄМО 
ЩИРІ СПІВЧУТТЯ

На 63-му році 27 липня 2020 року піс-
ля довготривалої хвороби пішов з жит-
тя Дмитро Петрович Строгий, депутат Обу-
хівської міської ради сьомого скликання. 

Здійснюючи повноваження депутата, 
він був членом постійної комісії з пи-
тань планування, бюджету та фінансів, 
активно представляв інтереси мешкан-
ців свого виборчого округу, жителів мі-
ста та допомагав їм у вирішенні важли-
вих питань. 

Колектив Обухівської міської ради, чле-
ни виконавчого комітету та особисто 
міський голова Левченко Олександр Ми-
колайович висловлюють щирі співчуття 
рідним з приводу тяжкої втрати.

Поділяємо ваше горе, сумуємо разом 
з вами, підтримуємо вас у годину скор-
боти.

реєстру, розробка відповідних графіків про-
ведення прибирань, дезінфекції приміщень 
та проведення температурного скринінгу. 
В свою чергу керівниками дитячих садочків 
була зібрана інформація про стан здоров’я 
працівників та вихованців закладів дошкіль-
ної освіти. Розроблені спеціальні анкети з 
питань стану здоров’я дітей під час пере-
бування вдома.

«Працівниками закладів дошкільної 
освіти були визначені маршрути вихо-
ванців, педагогів з метою забезпечення 
найменшого контакту між групами уча-
сників, визначені місця проведення тем-
пературного скринінгу з дотриманням їх 
дистанціювання не менше ніж 1,5 метри 
один від одного. Відмовилися на цей пе-
ріод від килимів з довгим ворсом, м’яких 
іграшок, багаторазових рушників, було 
переобладнано кімнати для організа-
ції занять і харчування, та забезпечено  
максимально можливе фізичне дистан-
ціювання для дітей», – проінформувала на-
чальник управління освіти Олена Коломієць.

Також повідомили, що під час карантину 
проводити масові заходи не будують, а бать-
ківські збори при необхідності організовува-
тимуть дистанційно. І ще однією важливою 
умовою стало застереження – у випадку 
якщо у працівників та дітей при проведені 
температурного скринінгу будуть виявлені 
температуру тіла 37,2 і вище або ознаки ре-

рекомендацій. Батьки не хвилюються 
і не панікують, віддаючи дитину до са-
дочка, адже бачать нашу відкритість 
і відповідальність. Ми намагаємося 
максимально висвітлювати всю свою 
діяльність через соціальні мережі, щоб 

БЕЗПЕЧНИЙ ПРОСТІР ДЛя МАЛЕЧІ

Відповідно до протокольного рішення по-
зачергового засідання Київської обласної 
комісії з питань техногенно-екологічної без-
пеки та надзвичайних ситуацій від 25 травня 
2020 року № 16 р у Київській області, рішен-
ня засідання комісії з питань ТЕБ та НС Вико-
навчого комітету Обухівської міської ради 
Київської області від 25 травня 2020 року 
№ 23, розпорядження Обухівського місько-
го голови було затверджено склад робочої 
комісії з питань обстеження  7 закладів до-
шкільної освіти щодо відновлення діяльності 
в період карантинних обмежень.   

 «У ході обстеження встановлено, що всі 
перевірені ДНЗ відповідають санітарно-
технічним нормам. Міська рада виділила 
кошти на придбання всього необхідного 
для дотримання протиепідемічних за-
ходів. А саме: дезінфікуючі, миючі засоби, 
засоби особистої гігієни, безконтактні 
термометри, антисептичні засоби для 
обробки рук, одноразові рушники, тощо», 
– прокоментувала заступник міського голо-
ви Антоніна Шевченко.

Особливістю роботи дошкільних навчаль-
них закладів стали рекомендації керівникам 
щодо правил приготування та використання 
дезінфікуючих засобів згідно Державного 

спіраторних захворювань, такі особи не бу-
дуть допущені до дитячого садка та до вико-
нання обов’язків. 

Для об’єктивного висвітлення інформації 
щодо діяльності дитячих садочків ми вирі-
шили завітати до дошкільного навчального 
закладу комбінованого типу «Рушничок». На 
території закладу нас зустріла завідувачка 
садочку Герасимчук Оксана Василівна, яка 
поділилася тим, як їй доводиться працювати 
в період послабленого карантину.

«Працювати в умовах пандемії важ-
ко, складно та відповідально, але ціл-
ком можливо. Адже ми це вже робимо. 
Кількість дітей в групах не перевищує 
норму, збільшена фізична активність. 
Тобто з’явилося більше часу для дослід-
жень навколишнього світу, праці на при-
роді, нетрадиційних технік малювання, 
виготовлення поробок з вживаного 
матеріалу. Учасники освітнього про-
цесу з розумінням дотримуються всіх 

батьки були ознайомлені з усім, що від-
бувається в закладах».  

Оксана Герасимчук також зізналася, що 
всіх лякає невідомість, але коли щось разом 
починаєш робити та займатись улюбленою 
справою, це обов’язково приносить добрий 
результат. Таку думку також розділила коле-
га, завідувачка дошкільним навчальним за-
кладом комбінованого типу «Зірочка» Ольга 
Балдич.

Вона зізналася, що хоч карантинні виклики 
і висувають перед педагогами нові вимоги, 
але й надають можливість реалізувати нові 
ідеї в роботі з дітьми.

«Під час прогулянок приділяємо увагу 
мовленню. Вчимо багато віршів, скла-
даємо оповідки, казки, граємо в мовлен-
нєві ігри, повторюємо назви тварин, 
професій. Пропонуємо завдання пошу-
кового характеру, квестові завдан-
ня, які потрібно виконувати виключно 
індивідуально. І хоч ми чекаємо, коли 
знову працюватимемо у звичному ре-
жимі, зараз наш пріоритет – зберегти 
здоров’я дітей, їхніх батьків та праців-
ників дитячого садочка»,- розповіла Оль-
га Миколаївна.

Ми також сподіваємося, що ці зміни тимча-
сові і все з часом стане на свої місця і світ 
запрацює у звичному режимі. Як кажуть 
– «попереджений – значить озброєний». 
Дуже приємно, що всі причетні до дошкіль-
ної освіти чітко проінформовані і, головне, 
підготовлені, аби негативні наслідки панде-
мії жодним чином не торкнулись малень-
ких мешканців нашої громади. Однозначно 
відкриттю закладів в умовах карантину пе-
редувала велика і кропітка робота, яка не 
припиняється і зараз. Садочки відкрили свої 
двері для малечі, створивши безпечні умови 
для вихованців та працівників. Будьте відпо-
відальними, бережіть себе і один одного!


