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Із життя міста

Продовження на 2 стор.

«Турбота про іншого, щирість в
спілкуванні – є необхідними пос-
тулатами в служінні людям. Ство-
рення Територіального центру на-
дання соціальних послуг та Уні-
верситету третього віку у на-
шому місті є яскравим прикла-
дом цього. Адже це можливість 
зберігати сили та енергію на довгі 
роки» – міський голова Олександр 
Левченко.

Чужої біди не буває… Ми дуже 
часто чуємо цю фразу. І справді, 
існують тисячі людей, які не можуть 
байдуже пройти повз чуже горе, 
чужий біль. Ці люди йдуть назустріч 
тим, кому погано, важко, тим, хто 
в силу недуги, похилого віку або 
певних обставин життя не може 
обійтися без сторонньої допомо-
ги. Вони завжди підставлять своє 
плече, простягнуть руку і знайдуть 
слова розради. Вони – соціальні 
працівники. 

Соціальне піклування має багату 
історію. Перші передумови були ще 
в 14-15 століттях, коли допомогу, в 
основному, здійснювали церкви 
та монастирі. З того часу пройшло 
майже 6 століть і ця сфера діяльно-
сті лише набрала обертів. Сьогодні 
існує безліч притулків, волонтерсь-
ких рухів, закладів соціального 
обслуговування, територіальних 
центрів допомоги родині та дітям, 
соціально-реабілітаційних структур.
І всі вони створені для тих, хто 
справді потребує допомоги. Наше 
місто не є виключенням. Нещодав-
но у нас також було створено Тери-
торіальний центр надання соціаль-
них послуг. Аби розповісти вам про 
всі його переваги, ми вирішили 
поспілкуватися з його представ-
ником.

«Наш Тер-центр налічує 2 від-
ділення. Одне відділення – со-
ціальна допомога вдома, і друге 
відділення – денне перебування. 
Раніше це була структура Управлін-
ня соціального захисту, в 2019 році

Шановні мешканці мальовничого села Нещерів!
Щиро вітаю вас з чудовим святом – Днем села. 

В 2019 році було прийнято історичне рішення про приєднання Нещерівської сільської громади до міста 
Обухів, що дало можливість створити Обухівську об’єднану територіальну громаду, до якої також входять Та-
ценки та Ленди. В цьому році ще приєдналося с. Дерев’яна. На завершальній стадії приєднання Красненської 
сільської громади. А згідно з перспективним планом таких сіл буде значно більше. 

Отже, ми матимемо велику і дружну об’єднану родину. Впевнений, що наша громада має усі можливості для 
всебічного розвитку, а ми – усі разом будемо втілювати це у життя.

День села - це день народження в усіх мешканців: і хто народився тут, і хто приїхав та пустив своє коріння. 
Саме спільними зусиллями жителів створюється неповторний образ села Нещерів, зберігається його історія 

та закладається майбутнє. Адже успіхи села – це перш за все успіхи тих, хто в ньому живе.
Зичу кожному з вас міцного здоров’я, добра, достатку, миру, щедрої долі, сили і наснаги в усіх ваших справах. 
Нехай мрія про краще майбутнє окриляє вас на нові звершення, на нові добрі починання!

З повагою, Обухівський міський голова Олександр Левченко

МОЄ ПОКЛИКАННЯ – СОЦІАЛЬНА РОБОТА
нас виділили в окрему організацію 
і всі соціальні працівники автома-
тично перейшли до новоствореної 
установи. 

На сьогоднішній день у нас на об-
слуговуванні стоїть 111 підопічних. 
Якщо раніше ми були виключно 
Обухівська громада, то зараз до нас 
приєднуються і села. З Нещерова 
додалося кілька підопічних. Неза-
баром додадуться з Дерев’яни. У 
нас невеличкий штат, зараз працює 
19 чоловік. Соціальні працівники 
обслуговують тих людей в Обухові, 
які фізично не справляються в силу 
якихось причин із звичайними по-
бутовими питаннями. І ми їм у ць-
ому допомагаємо. Ці всі люди, хто 
потребує допомоги, молоді душею 
та серцем. Вони просто замкнуті 
в немічному тілі. Думками все б 
зробили, але тіло їх не слухається.  
Елементарні речі, наприклад, піти в 
магазин і купити собі продукти – їм 
це важко. Ви не уявляєте наскільки 
їм самостійно хочеться піти і взяти 
з прилавка те яблуко чи інший про-
дукт, тому вони дуже стараються 
робити самі – з рештою ми допо-
магаємо», – розповіла нам дирек-
тор центру Зоя Короленко.

До роботи соціального працівни-
ка входить закупівля продуктів хар-
чування, приготування їжі, прання, 
прасування, оформлення докумен-
тів, субсидії, супровід до медичного 
закладу. Соціальний працівник – це 
друг, помічник, і психолог. Адже ін-
дивідуальний підхід до кожного – 
основна риса цієї професії. Але не 
дивлячись на ці всі побутові речі, 
головною потребою є спілкування. 
Іноді розуміння та співчуття є саме 
тими діючими ліками. Ми завітали 
до такої людини, яка через певні 
життєві обставини в свої 60 років 
змушена була звернутися за допо-
могою. 

Петро Михайлович здоровий та 
сильний чоловік в минулому ніко-
ли і не міг припустити, що одного 
разу через жарт опиниться в ін-
валідному візку і минуле щасливе 
життя залишиться в минулому на-
завжди. Всьому виною український 
весільний звичай – гойдати батька 
нареченої. Після такого гойдання 
Петро Михайлович прокинувся зі 
зламаним 6 шийним хребцем. За 
його словами дружина вирішила, 
що такий чоловік їй тепер не потрі-
бен. Тож так інвалід І-ї групи почав 
жити самостійно і згодом звернув-
ся до соціальної служби. Чоловік 
зізнається, що всім задоволений і 
навіть жартує: «Друзья и любовни-

ца приходящее и уходящее, а соци-
альная служба вечная»! 

В силу свого віку чоловік три-
мається і продовжує жити: будує 
плани на майбутнє, працює вдома, 
і навіть, сів в авто. За своє повер-
нення до життя завдячує друзям та 
соціальним працівникам, і вірить 
в світле майбутнє. Вірять в добро і 
ті, кому вже далеко за 90. Такі люди 
особливо ранимі і потребують на-
віть більшої уваги. Коли наші жур-
налісти побували вдома у ветерана 
війни, прийшовши разом з соціаль-
ним працівником, став очевидним 
факт важливості даної професії. 

Ми зустрілися заздалегідь. Со-
ціальний працівник призначила 
зустріч на місцевому ринку. Ми 
зайшли до магазинчику, де всі її вже 
знали, напевне через те, що вона 
частенько купувала у них продукти. 
Вона обирала овочі і фрукти, щора-
зу перепитуючи на скільки свіжі 
продукти. Саме так, не поклавши 
в сумку перший, що трапився під 
руку, чи найдешевший помідор, а 
стиглий і соковитий. Потім вийшов-
ши з ролету, повернула до кіоску, в 

коли на його обличчі щира посміш-
ка. Коли ми вже прощалися, він зіз-
нався, що в боргу на все життя пе-
ред своєю помічницею.

Одним словом, спеціалісти в цій 
галузі вирішують різні питання: по-
чинаючи від медицини і психології, 
і завершуючи юриспруденцією і пе-
дагогікою. Багатьох дивує той факт, 
що люди пенсіонного віку можуть і 
хочуть вчитися.

Саме через побажання людей по-
важного віку в Територіальному 
центрі надання соціальних послуг 
було відкрито денний факультет – 
«Університет третього віку».

якому придбала улюблений яблуч-
ний сік свого підопічного. Нарешті 
ми на місці. Галина Василівна (ред. 
соціальній працівник) подзвонила 
в двері. Ми всі чекали на ту зустріч, 
але найбільше – Василь Михайло-
вич. Зайшовши до скромної холо-
стяцької квартири, здивувалися 
порядку: все на своїх місцях, всю-
ди світлини, які нагадують покійну 
дружину, газети і книги. Галина Ва-
силівна зізналася, що вони часто 
проводять час за чашкою чаю і 
просто спілкуються. Часом чоло-
вік розповідає одну ту саму історію 
разів 5, але то вже не має значення, 

«Сюди звертаються люди, які 
вийшли на пенсію, яким хочеться 
активного життя, але які вже не 
працюють. І наша задача зробити 
життя цих людей цікавим, соціалі-
зувати їх. На сьогоднішній день наш 
університет відвідує 119 чоловік. За 
два роки існування у нас було від-
крито 13 факультетів», – розповіла 
директор центру Зоя Короленко.

Життя на пенсії існує, і воно, вияв-
ляється, може бути дуже цікавим. 
В свої 60+ зовсім не пізно почати 
вивчати англійську мову, або за ба-
жанням вдосконалити рідну україн-
ську. 
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Соціальний захист населення – 
один з найважливіших напрямків 
соціальної політики країни, який 
полягає в становленні та підтримці 
суспільно необхідного матеріаль-
ного та соціального становища всіх 
членів суспільства. В нашому місті 
реалізацію даного напрямку за-
безпечує Управління соціального 
захисту населення виконавчого ко-
мітету Обухівської міської ради під 
керівництвом Ніни Антонівни Цига-
нок. 12 серпня ця тендітна і, водно-
час, цілеспрямована жінка відсвят-
кувала свій 60-річний ювілей. 

Ніна Циганок починала свою тру-
дову кар’єру в якості фінансиста, в 
КРУ. Робота з людьми, звітності, ро-
бота з документацією та різні пере-
вірки. Саме останні завдають най-
більшого клопоту і навантаження, 
адже коли морально виснажений, 
то робота стоїть на місці і, головне, 
вже не приносить минулого за-
доволення. У випадку з Ніною Ан-
тонівною стреси та напруга через 
постійний контроль та перевірки 
змусили задуматися про зміну ро-
боти. Наявність компетентності, 
досвідченості та ініціативності по-
сприяли швидкій появі нового ро-
бочого місця. Вона змінила роботу, 
але не відмовилася від спілкування 
з людьми. Завжди привітна та усміх-
нена, щаслива мати, дружина та ба-
буся трьох онуків присвячує себе 
тим людям, які найбільше потребу-
ють допомоги. 

Адже сьогодні соціальний захист 
в результаті розвитку та вдоскона-
лення представляє собою службу, 
яка супроводжує людину по життю 
від народження до останніх днів.

Їй вдалося створити творчий, 
продуктивний мікроклімат та 
сформувати команду однодумців, 
яка успішно рухається вперед про-
тягом багатьох років.

В соціальній сфері працюють пе-
реважно жінки. І все тому, що саме 
вони найбільше схильні до такої 
морально нелегкої роботи, адже 

60 ЧУДОВИХ РОКІВ!

вона пов’язана з постійним догля-
дом, увагою за тими, кому складно 
обслуговувати себе самостійно. 
Управління соціального захисту 
населення охоплює різноманітні 
категорії: людей похилого віку, лю-
дей з обмеженими можливостями, 
неповнолітніх та сім’ї з дітьми, які 
переживають труднощі. Аби якісно 
надати допомогу соціальні праців-
ники повинні володіти певними 
професійними навичками та знан-
нями. За словами Ніни Антонівни 
головне в роботі – піклування про 
людей. Така позиція виражається 
в наданні державних послуг у виг-
ляді соціальної підтримки відносно 
діючого законодавства. А саме:

- призначення та виплата соціаль-
ної допомоги, компенсацій, надан-
ня субсидій та пільг для відшкоду-
вання витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та рід-
кого пічного побутового палива 

за рахунок субвенції з державного 
бюджету;

- виплата пільг, компенсацій та 
інших видів соціальних допомог за 
рахунок коштів бюджету Обухівсь-
кої міської об’єднаної територіаль-
ної громади;

- забезпечення соціальної інтег-
рації осіб з інвалідністю, сприяння 
створенню умов для безперешкод-
ного доступу осіб з інвалідністю до 
об’єктів соціальної інфраструктури;

- здійснення нагляду за дотриман-
ням вимог законодавства під час 
призначення (перерахунку) та ви-
плата пенсій органами Пенсійного 
фонду України;

- проведення інформаційно-роз’яс-
нювальної роботи.

Цього року Управління соціаль-
ного захисту населення надало 
субсидії майже 3 тисячам осіб на 
загальну суму більше 15 млн. грн. 
та пільг понад  2 тисячам осіб у сумі 
близько 4 млн. грн.

Станом на 2020 рік на обліку 
Управління перебувають:

- більше 2 тисяч одержувачів усіх 
видів соціальної допомоги, яким 
за рахунок субвенції з державного 
бюджету виплачено понад 20 млн. 
грн.;

- 1700 внутрішньо переміщених 
осіб, яким надається допомога для 
покриття витрат на проживання, в 
тому числі на оплату житлово-ко-
мунальних послуг;

- 1665 осіб, які постраждали вна-
слідок аварії на ЧАЕС, серед яких 
295 осіб І категорії, в тому числі 170 
осіб з інвалідністю внаслідок війни, 
які забезпечуються санаторно-ку-

рортним лікуванням, отримують 
відшкодування допомоги на оздо-
ровлення та відшкодування витрат 
на продукти харчування;

- більше 1 тис. осіб з інвалідністю 
загального захворювання та інва-
лідів з дитинства, які забезпечуються 
санаторно-курортним лікуванням, 
діти з інвалідністю направляються 
на проходження реабілітації та дані 
особи забезпечуються технічними 
засобами реабілітації;

- 385 учасників АТО, які забезпе-
чуються санаторно-курортним лі-
куванням, отримують послуги з пси-
хологічної реабілітації та професій-

ної адаптації. 
Крім того, за рахунок коштів бюд-

жету Обухівської міської об’єднаної 
територіальної громади діє ком-
плексна програма «Турбота» на 
2016-2020 роки, згідно якої на-
дається матеріальна допомога:

- соціально незахищеним катего-
ріям населення на лікування та 
скрутне становище;

- сім’ям військових, призваних та 
демобілізованих учасників АТО, УБД,
ліквідаторам аварії на ЧАЕС, багато-
дітним сім’ям та іншим;

- покриваються витрати на пільго-
ве перевезення пасажирів та на-
даються пільги на оплату житлово-
комунальних послуг членам сімей 
загиблих (померлих) учасників АТО, 
яким з початку року виплачено 
близько 6 млн. грн.

Всі ці досягнення були б неможли-
ві без кропіткої попередньої робо-
ти. Адже якісне виконання обов’яз-
ків починається з ретельної органі-
зації, яку Ніна Циганок вдало облаш-
товує протягом 8 років. Своїм жит-
тєвим кредо вважає народну муд-
рість, в якій сказано: «Не вчи дере-
во рости, а створи умови для його 
росту».

Життя – це книга. Є люди, які її пи-
шуть. Є ті, які читають і живуть так, 
як хтось прописав… ми бажаємо 
Вам написати «свою книгу» – яскра-
ву, повну вражень, любові, щастя 
та розуміння. Таку, щоб було що зга-
дати та іншим розповісти. До при-
вітань приєднується міський голо-
ва та бажає, щоб у Вашому домі 
завжди панували мир і злагода, 
у серці – доброта, а у справах – муд-
рість та виваженість.

Із життя міста

МОЄ ПОКЛИКАННЯ – СОЦІАЛЬНА РОБОТА
Студенти  створили навіть групу в 
Вайбері, де спілкуються виключ-
но англійською. Одна зі студенток 
поділилася своїми навичками і роз-
повіла, що тепер обов’язково збе-
реться з дітьми за кордон і точно 
зможе замовити собі чашку кави. 
Але найбільшим попитом кори-
стується факультет йоги. Викладач 
Мисан Наталя Іванівна розвіяла 
міф, що йоги це ті, хто виключно 
зав’язує ноги над головою. Вона на-
вчила правильно дихати, показала 
кілька асанів і, головне – основи 
здорового способу життя.

«Це не звичайна йога. Можна ска-
зати, що вона для початківців – ко-
ректний підхід до хребта. З віком 
у людини з’являються проблеми 
зі спиною, суглобами, ногами і все 
це заважає спілкуватися, рухатися 
і людина починає відчувати себе 
старшою за свій вік. За 4 місяці 
тренувань відновлюється гормо-
нальний статус, і людина легше фі-
зично переносить навантаження», 
– поділилася секретом викладачка 
з йоги.  

На йозі Університет не зупиняєть-
ся. Бажаючих багато, тож і видів 

занять повинно бути на будь-який 
смак. До вподоби відвідувачам ста-
ли українські та латиноамерикансь-
кі танці. А для тих, хто все ж таки 
вирішив відмовитися від рухливих 
уроків, проводять навчальні лекції. 
Історію Обухова та, власне, України 
читає відомий місцевий краєзна-
вець Олена Василівна Артюшенко. 
Відвідуючи аграрний факультет, 
можна навчитися, як правильно до-
глядати, розводити, пересаджувати 
та обрізати рослини. І головним бо-
нусом – є практичні заняття.

Українці завжди славилися майс-
трами з декоративно-прикладного 
мистецтва. Тож, тут також вирішили 
не зраджувати традиціям і пропо-
нують навчити азам малювання та 
рукоділля. Незвичні та оригіналь-
ні техніки викладають знавці своєї 
справи. І вже за кілька уроків на-
вчають вишивати стрічками та 
допомагають оволодіти технікою 
фунтиком.  

Найбільшим нашим здивуван-
ням було побачити студентів за 
комп’ютером. Виявляється центр 
має факультет комп’ютерної гра-
мотності. Тут проходять навчання 
майже 80 чоловік на рік. Викладач 

Продовження. Початок на 1 стор.

з інформатики розповіла, що на 
першій зустрічі зі студентами ніх-
то не знав де знаходиться кнопка 
аби просто увімкнути пристрій 
та як правильно тримати мишку. 
Наразі дехто не лише може наді-
слати електронного листа, а ще й 
має сторінку в соціальних мере-
жах, здійснює оплату комунальних 
послуг за допомогою спеціальних 
додатків та записується на прийом 

до лікаря онлайн. Далі більше! На 
наступний рік планують відкрити 
кулінарний факультет, щоб навчи-
тися як харчуватися не тільки смач-
но, але й корисно.

Тож, якщо ви самотні, бажаєте 
спілкування чи потрапили у склад-
ну ситуацію і вам потрібна допомо-
га – не мовчіть! Щоб потрапити на 
обслуговування чи приєднатися до 
дружньої родини Університету тре-

тього віку, вам просто треба звер-
нутися до центру або Управління 
соціального захисту. Тішить те, що 
немає жодної людини, якій би від-
мовили у допомозі. Навчання для 
студентів та допомога соціальних 
працівників є абсолютно безкош-
товними – все фінансується за 
рахунок міського бюджету. Адже 
міська влада не стоїть осторонь со-
ціальних проблем. 
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Нарешті під час періоду послаблення 
карантину спортсмени нашого міста 
можуть таки вдихнути на повні груди, 
хоча і в масках, звісно, адже попереду 
на них чекає довгоочікувана та корисна 
подорож. 11 серпня зранку близько 100 
вихованців дитячих спортивний секцій 
пакують валізи - на них вже чекають 
два комфортабельні автобуси. Що від-
буватиметься  та за яких умов ми діз-
налися у директора КЗ ОМР «Центр фі-
зичного здоров’я населення «Спорт для 
всіх» Дмитра Шевченка.

ВАЖЛИВО ПАМ’ЯТАТИ! 
COVID-19 – це інфекційне захворю-

вання, спричинене останнім виявле-
ним коронавірусом (SARS-CoV-2). Ним 
можна заразитися від людей, які мають 
вірус, вдихаючи дрібні крапельки рідин 
від людей із COVID-19, які кашляють та 
чхають, або через дотик до забрудне-
них поверхонь.

Багато людей, які заражаються, відчу-
вають легкі симптоми і одужують, але 
деякі можуть переносити хворобу до-
сить складно. Симптоми включають поєд-
нання: лихоманки, кашлю, ускладнено-
го дихання, втоми та болю у м’язах. 

На даний момент на Обухівщині 
станом на 10 серпня загальна кіль-
кість інфікованих становить 209, з 
яких нині хворі 31 особа, одужали – 
174 та померло – 4.

Попри все, ви можете уникнути 
інфікування, дотримуючись певних 
правил:

- ретельно мити руки;
- уникати контакту з хворими людьми, 

зокрема людей з кашлем;
- не торкатися обличчя, носа та очей;
- уникати зустрічей, подій та інших со-

ціальних зборів;
- використовувати засоби індивіду-

ального захисту;
- дотримуватися дистанції не менше 

півтора метри від інших людей у пу-
блічних місцях.

У разі виявлення будь-яких симптомів 
респіраторного захворювання обов’яз-
ково зверніться до свого сімейного лі-
каря!

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  №  86
від 11 серпня 2020 року

Про скликання шістдесят восьмої
сесії Обухівської міської ради сьо-
мого скликання      

У відповідності до ст. ст. 26, 42, 46  Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»

1. Скликати шістдесят восьму сесію Обухівсь-
кої міської ради сьомого скликання 27 червня 
2020 року (четвер) о 10:00 годині в примі-
щенні міської ради (вулиця Київська, 10, зала 
засідань).

2. На розгляд сесії міської ради винести нас-
тупні питання:     

1. Про хід виконання Програми соціаль-
но – економічного і культурного розвитку  
Обухівської міської об’єднаної територіаль-
ної громади Київської області на 2020 рік за 
перше півріччя 2020 року.

2. Про хід виконання міської цільової Про-
грами з питань благоустрою на території 
Обухівської міської об’єднаної територіаль-
ної громади на 2020 рік за перше півріччя  
2020 року.

3. Про хід виконання міської цільової Про-
грами енергозбереження і енергоефектив-
ності та реформування житлово-комуналь-
ного господарства на території Обухівської  
міської об’єднаної територіальної громади    
на 2020 рік за перше півріччя 2020 року.

4. Про хід виконання міської цільової прог-
рами реконструкції та будівництва інженер-
но-транспортної інфраструктури та соціаль-
ної сфери Обухівської міської об’єднаної те-
риторіальної громади Київської області на 
2019- 2020 роки за перше півріччя 2020 року.  

5. Про хід виконання Комплексної програ-
ми «Турбота» на 2016-2020 роки Обухівської 
міської об’єднаної територіальної громади  
за перше півріччя 2020 року.

6. Про хід виконання цільової програми роз-
витку та фінансової підтримки закладів охо-
рони здоров’я, що надають медичну допо-

могу на території Обухівської міської об’єд-
наної територіальної громади на 2020 рік за 
перше півріччя 2020 року.

7. Про хід виконання цільової Програми 
розвитку системи освіти на території Обухів-
ської міської об’єднаної територіальної гро-
мади на 2020 рік за перше півріччя 2020 року.

8. Про виконання бюджету Обухівської місь-
кої об’єднаної територіальної громади Київ-
ської області на 2020 рік за перше півріччя 
2020 року.

9. Звіт про виконання сільського бюдже-
ту Дерев’янської сільської ради за перше 
півріччя 2020 року.

10. Про внесення змін до міської цільової
Програми розвитку молодіжної політики, фі-
зичної культури і спорту на території Обу-
хівської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік.

11. Про внесення змін до комплексної про-
грами «Турбота» на 2016-2020 роки Обухівсь-
кої міської об’єднаної територіальної грома-
ди із наступними змінами.

12. Про внесення змін до Положення про 
управління соціального захисту населення ви-
конавчого комітету Обухівської міської ради.

13. Про створення Комунальної установи 
«Центр професійного розвитку педагогічних 
працівників» Обухівської міської об’єднаної 
територіальної громади Київської області та 
затвердження його Статуту.

14. Про затвердження Положення про умо-
ви та порядок надання платних послуг Тери-
торіальним центром надання соціальних пос-
луг Обухівської міської ради Київської області.

15. Про затвердження переліку тарифів плат-
них послуг, які надаються Територіальним 
центром надання соціальних послуг Обухів-
ської міської ради на 2020 рік.

16. Про передачу нежитлового приміщення 
№105, яке знаходиться за адресою: м. Обухів, 
вулиця Каштанова, 14, з балансу виконав-
чого комітету Обухівської міської ради у го-
сподарське відання та на баланс Комуналь-
ного підприємства Обухівської міської ради 
«Обухівський ринок».

17. Про передачу нежитлового приміщення 
№84, яке знаходиться за адресою: м. Обухів, 

вулиця Каштанова, 28, з балансу виконавчо-
го комітету Обухівської міської ради в опера-
тивне управління та на баланс Комунального 
закладу Обухівської міської ради «Центр фі-
зичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

18. Про повернення із господарського ві-
дання Комунального підприємства Обухівсь-
кої міської ради «Обухівтеплотрансбуд» на 
баланс виконавчого комітету Обухівської 
міської ради нежитлового приміщення (скла-
ди), розташованого за адресою: м. Обухів, ву-
лиця Каштанова, 23Д. 

19. Про надання дозволу Комунальному 
підприємству «Міське господарство» на спи-
сання з балансу шляхом продажу автомобіля  
ЗІЛ модель 431410 Сміттєвоз–С.

20. Про передачу в оперативне управлін-
ня Комунальному підприємству Обухівської 
міської ради «Обухівська міська варта» при-
міщення по вулиці Київська,148 г.

21. Про передачу Комунальному підприєм-
ству Обухівської міської ради «Обухівтепло-
трансбуд» у господарське відання та на ба-
ланс невід’ємних покращень КТЕП №15.

22. Про передачу Комунальному підприєм-
ству Обухівської міської ради «Обухівтепло-
трансбуд» у господарське відання та на ба-
ланс необоротних активів.

23. Про внесення змін до рішення Обухівсь-
кої міської ради від 27.09.2012 року № 387-
28-VI «Про надання в оперативне управління 
відділу культури виконавчого комітету Обухів-
ської міської ради двох кімнат загальною пло-
щею 15,60 квадратних метрів, що знаходять-
ся за адресою: м. Обухів, вулиця Малишка, 6».

24. Про передачу в оперативне управління 
відділу культури, національностей та релігій 
виконавчого комітету Обухівської міської ра-
ди нежитлового приміщення за адресою: міс-
то Обухів, мікрорайон Сосновий, будинок 3, 
квартира 1.

25. Про безоплатну передачу Комунальним 
некомерційним підприємством Обухівської 
міської ради «Обухівський міський центр пер-
винної медико-санітарної допомоги» в опе-
ративне управління та на баланс Комуналь-
ному підприємству Обухівської міської ради 
«Обухівська міська варта» обладнання для 

відеонагляду, яке знаходиться за адресою: 
м.Обухів, вул. Київська, 148 (Обухівська амбу-
латорія загальної практики сімейної медици-
ни № 5).

26. Про відзначення Почесними грамотами 
Обухівської міської ради.

27. Про започаткування обов’язкового вико-
нання учнями, вихованцями, педагогічними 
працівниками у закладах загальної середньої 
освіти Державного Гімну України.

28. Про надання згоди на прийняття у ко-
мунальну власність територіальної громади 
міста Обухова позамайданчикових інженер-
них мереж водопостачання житлового ком-
плексу з приміщеннями обслуговування (ме-
дичного, оздоровчого, освітнього та комер-
ційного призначення) на території третього 
мікрорайону в місті Обухів Київської області.

29. Про зменшення (шляхом зарахування) роз-
міру пайової участі ТОВ «НОВИЙ ДІМ КВАР-
ТАЛ» у створенні та розвитку інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури 
міста Обухова на суму кошторисної вартості 
будівництва зовнішніх мереж водопостачан-
ня житлового комплексу з приміщеннями 
обслуговування (медичного, оздоровчого, 
освітнього та комерційного призначення) 
на території третього мікрорайону в місті 
Обухів Київської області.

30. Про погодження проєкту Положення про 
ландшафтний заказник місцевого значення 
«Гора Педина» площею 4,9998 га, що розта-
шований в місті Обухів Київської області.  

31. Про затвердження генерального плану 
села Таценки Обухівської міської ради Київсь-
кої області.

32. Про надання дозволу на розробку де-
тального плану території на земельну ділянку 
запроектовану для будівництва та обслуго-
вування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за адресою: ж.м. Лукавиця, 
м. Обухів, Київська область.

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

34. Різне.

Міський голова  О.М. Левченко    
Вик. С.М. Клочко

«Сьогодні ми відправили 110 дітей разом з 
тренерами до села Карапиші Миронівського 
району на тренувальні збори до табору «Зо-
ряний». Цей табір повністю пройшов пере-
вірку і має всі дозволи аби прийняти певну 
кількість спортсменів, дотримуючись проти-
епідемічних норм».

Дмитро Анатолійович також запевнив, що 
батьки можуть не хвилюватися, адже протя-

ПОСТПАНДЕМІЙНИЙ СПОРТ
гом всього перебування на території табору 
там чергуватимуть і лікарі. До речі, спортком-
плекс, де тренуватимуться діти, є найбільшим 
комплексом на Київщині. Його площа дозво-
ляє організовувати тренування з міні-футбо-
лу, баскетболу, волейболу, гандболу та інших 
видів спорту. Метою зборів стало оздоров-
лення дітей, введення  в активну роботу пі-
сля періоду паузи та підготовка до найближ-
чих змагань. За словами Дмитра Шевченка в 
кінці серпня та на початку вересня всі з не-
терпінням чекатимуть на відкриття Чемпіо-
нату України та Київської області. А одразу по 

завершенню чотириденного перебування у 
таборі, на спортсменів чекатимуть 19 міських 
спортивних заходів, які стануть справжнім 
випробовуванням на міць. 

Побажати удачі та гарного відпочинку при-
їхав і голова міста Обухів Олександр Левчен-
ко. Адже саме, в першу чергу, завдяки його 
ініціативі, депутатському корпусу та профіль-
ній комісії, діти з 9 спортивних секцій (плавці, 

футбол, теквондо, карате, зендокай карате, 
бокс, кіокушинкай карате, кікбоксинг та ка-
рате) нарешті зможуть відновити тренуван-
ня та комфортно відпочити.

«Діти протягом тижня проходитимуть реа-
білітацію. На них чекає 4-х разове харчуван-
ня, 4-х разовий медичний огляд та чудова, 
професійна база», – пообіцяв усім міський 
голова.

Діти не менш задоволені поїздкою, адже 
багато хто зізнався, що скучив за трену-
ваннями. Онлайн-заняття в жодному разі 
не замінять живого спілкування та реальну 
спортивну підготовку. Радісні та усміхнені 
обличчя дітей свідчать про те, що дана по-
дорож є довгоочікуваною та необхідною. 
Впевнені в собі, справжні спортсмени взяли 
з собою найнеобхідніше – шоломи, рука-
виці, тренувальний захист та, власне, все, 
щоб підготуватися до змагань. Решту взяли 
з собою у якості побажань, яких зранку було 
чимало!
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Свідоцтво про державну реєстрацію КІ № 1745 від 24.01.2019 року

Із життя міста

Дитинство – це казковий та незабутній період в житті, сповнений  відкрит-
тів, пригод та чудес. Це період  розвитку маленької особистості. Період, коли  
малеча вперше вчиться розуміти навколишній світ. Адже всі діти мріють 
бути частиною дорослого світу і, якщо до них відноситися з повагою та під-
тримкою, вони виростуть емоційно стійкими. Усі батьки завжди бажають 
своїм дітям щастя, впевненості в собі, здоров’я і добра. Щасливе дитинст-
во – це наше успішне майбутнє. Зараз багато батьків задають собі одне пи-
тання:  чи варто віддавати дитину до дитячого садочка? Адже перший по-
хід дитини до дошкільного закладу – це насправді  великий стрес. Садочок 
– перший соціум, в який потрапляє малеча. З’являються незнайомі дорослі, 
багато однолітків і кожен з них зі своїм характером, з різним ставленням до 
вимог вихователів. Сьогодні ми розвіємо усі сумніви і хвилювання батьків 
за своїх дошкільнят, побувавши у невеличкому, казковому місці – Дитячому 
навчальному закладі «Пролісок». 

Найголовніше для подальшого 
успішного перебування дитини в 
садочку задати позитивний тон з 
перших хвилин. Діти приходять з 
різним настроєм та враженнями, 
особливо в період карантину, коли 
всі вже звикли знаходитися в до-
машній атмосфері. Тож не встигла 
малеча сказати мамі: «Не хочу до 
садочка», – як одразу бачить при-
вітне обличчя з посмішкою старшої 
медсестри Крипчак Ольги Мико-
лаївни. Незважаючи на свій добрий 
і лагідний характер, вона дуже 
пильно слідкує за порядком. Кожен 
ранок з моменту відкриття садочка 
після карантину вона вимірює діт-
лахам температуру і ретельно спіл-
кується з батьками.

«У нас діти не бояться спілкування 
з медициною. Ідуть до мене, наче 
знають вже давно. Коли дитина не 
плаче, а батьки спокійно ідуть на 
роботу – ми дуже раді», – зізналася 
Ольга Миколаївна.

Багатьох батьків цікавить питан-
ня харчування в закладах. Дійсно, 
спробувати нагодувати «вибагли-
вих відвідувачів» дуже непросто, 
але не для ДНЗ «Пролісок». Тут 
за смачну їжу відповідає кухар із 
45-річним стажем, яка знає всі се-
крети смачної і корисної їжі.

 «Кожен день я по дорозі на робо-
ту думаю, яку ж сьогодні приготува-
ти для малят страву на сніданок, 
обід і вечерю. Що зробити таке, 
щоб дітки їли із задоволенням», – 
переживає Наталя Романівна.

Щодня з медичною сестрою вона 
дуже уважно продумує меню і ста-
ранно дотримується технології при-
готування. Адже працювати легко 
коли є для цього всі умови – а за 
них працівники завдячують міській 
раді. 

«Був зроблений капітальний ре-

«Щасливі діти – щасливі батьки»

монт харчоблоку, все виклали ка-
хлем, закупили нове обладнання, 
столи, стелажі та посуд. Цього року 
замінили всі кухонні блоки в гру-
пах.  Одним словом, завдяки увазі 
та піклуванню депутатів Обухівсь-
кої міської ради мрія стала реаль-
ністю», – радіє завідувачка закладу.

Також нашу увагу привернув сен-
сорний кабінет з різноманітним 

обладнанням. Виявилося, що це 
кімната для дітей з особливими по-
требами. Цього року садочок отри-
мав дуже багато матеріалу для мак-
симального розвитку дошкільнят. 

Вихователі запевняють, що забез-
печені всім необхідним в повному 
обсязі і батьки задоволені, що є з 
чим працювати. Цей момент дуже 
важливий, адже заклад відвідують 
три дитини з інклюзивною формою 
навчання. І цей кабінет дуже необ-
хідний для них. А взагалі, за слова-
ми завідуючої, цей обладнаний ка-
бінет за потреби в доступі для всіх 

дітей садочка.
Всім відомо, що більшість часу ми 

і наші діти проводимо поза будин-
ком, тож найважливіша і найвідпо-
відальніша роль залишається саме 

вихователям. Після батьків це пер-
ший вчитель, який зустрічається 
дитині на життєвому шляху. І їх за-
вдання не лише навчити не бояти-
ся контактувати з іншими, адапту-
ватися в соціумі, але й підготувати 
до школи. ДНЗ «Пролісок» працює 
за експериментальною програмою 
«Інтелект України», мета якої до-
помогти знаходити рішення само-

стійно. Вихователі самі зацікавлені 
працювати за такою програмою, 
тож власне так і почалась співпра-
ця з ліцеєм № 4. В свою чергу він 
став яскравим прикладом того, як 
насправді діє ця програма на пра-
ктиці. Але для того, щоб дітям було 
легше навчатися за нею в школі, 
підготовку необхідно починати вже 

в садочку. Сказано – зроблено. За-
вдяки співпраці з Харковом, курсам 
підвищенню кваліфікації, дошкільно-
му закладу вдалося засвоїти і взяти 
за основу в навчанні таку програму. 
Наразі ДНЗ «Пролісок» вважається 
опорним в місті по впровадженню 
методики Марії Монтесорі. За сло-
вами завідуючої саме завдяки ре-
зультативності в роботі за цією ме-
тодикою батьки приводять малечу 
в заклад з інших мікрорайонів. За  
останні три роки вихователі при-
ділили увагу розвитку логіко-мате-
матичного мислення дітей в різних 
видах діяльності. Використовують 
інноваційні технології, працюють над 
дидактичними іграми, проводять се-
мінари і методоб’єднання для міста, 
садочка і батьків. І, як говорить заві-
дуюча закладу Надія Григорівна: «Це 
вихователі з великої літери. Це люди, 
які дуже люблять свою роботу, які 
по-справжньому віддаються своїй 
справі».

Наразі всі мріють аби якнайшвид-
ше закінчився карантин і всі по-
вернулися до звичного буденного 
життя. Колись обов’язково так і 
буде, але сьогодні вони впевнено і 
сумлінно виконують свої обов’язки, 
від яких залежить життя та здоров’я 
дітей. 


