
М инулої середи, 2 вересня 2020 року, 
відбулося велике зібрання жителів 
міста Обухова та представників 24 при-

леглих сіл, які відповідно до реалізації державної 
реформи місцевого самоврядування увійдуть 

до майбутньої Обухівської міської об’єднаної 
територіальної громади. На зустріч із місцеви-
ми жителями прибув народний депутат України 
по 94-му виборчому округу, керівник Київської 
обласної організації політичної партії «Слуга 
Народу» Олександр Дубінський. Він привітав 
присутніх та висловив їм подяку за активну 
участь у заходах щодо формування майбутньої 
ОТГ та планування її перспективного розвитку. 

Народний депутат України Олександр Дубін-
ський коротко охарактеризував позитивні зміни, 
які відбудуться в громадах у результаті реалізації 
реформи місцевого самоврядування та створен-
ня об’єднаних територіальних громад. Зокрема, 
наголосив він, держава сьогодні все робить 
для того, щоб людям жилося краще, щоб добре 
було мешканцям усіх населених пунктів. Завдя-
ки своїй активній позиції вони братимуть участь 
у плануванні розвитку громад, щороку на подіб-
них зборах отримуватимуть звіти, куди і яким 
чином розподіляються кошти, самі визначати-
муть пріоритети і даватимуть оцінку зробленому. 

Олександр Дубінський представив дію-
чого обухівського мера Олександра Лев-
ченка, який працює на виборній посаді вже 
12 років, як кандидата на голову Обухівсь-

кої ОТГ на місцевих виборах 25 жовтня 2020 
року від політичної партії «Слуга Народу». 

Олександру Миколайовичу Левченку є що 
сказати своїм землякам. У своїй промові він 
зупинився на нових перетвореннях у Обухові 
за останні роки. Такі ж поліпшення у всіх сфе-
рах чекають на жителів сіл, що увійдуть до 
складу ОТГ. Виступаючий окреслив межі но-
вого Обухівського району з входженням до 
його складу нових територій та подякував на-
родному депутатові за його підтримку Обухо-
ва і Обухівського району на державному рівні. 

Реформа місцевого самоврядування сьогод-
ні потребує коригування і внесення пропози-
цій від громад із метою їх успішної реалізації. 

Зокрема, на цьому етапі, коли ще не завершено 
визначення статусів і функцій нових адміністра-
тивних одиниць, ходять чутки, сказав Олександр 
Левченко, що 20 відсотків зібраних податків на 
доходи фізичних осіб начебто передаватимуть-
ся на утримання нових районів. Він наголосив, 
що такий підхід не буде підтриманий, адже люди 
чекають саме на позитивні перетворення своїх 
населених пунктів, де є багато проблем і невирі-
шених питань. Він прямо звернувся до Олексан-
дра Дубінського, який входить до профільного 
фінансового комітету Верховної Ради, донести 
цю думку при прийнятті рішень і формуванні 
бюджету на наступний 2021-й фінансовий рік.  

Обухівська об’єднана територіальна грома-
да розпочала свою історію в червні 2019 року, 
коли за рішенням зборів до Обухова приєдна-
лося село Нещерів, у грудні – Дерев’яна, зага-
лом 14 сільських рад та 24 населених пункти. 
Існуюча територія площею 2,5 тисячі квадратних 
кілометрів збільшується до 39 тисяч квадратних 
кілометрів, відповідно на 10 тисяч збільшується 
і кількість населення. Так, сьогодні формується 
велика дружна родина, і кожен мешканець має 
відчути позитивні зміни в якості надання послуг, 
поліпшенні рівня життя. А для цього потрібні ко-
шти. В минулому 2019 році бюджет міста Обухо-
ва в частині власних надходжень становив 327,7 
млн грн, а видатки становили 540 млн грн. Бюд-
жет розвитку становив 180 млн грн. Запланова-
ний на 2020 рік бюджет у сумі 385 млн грн має 
бути перевиконаний. Сукупний бюджет 24 сіл, 
що входять до ОТГ, становить 57 млн грн, чого за-
кономірно не вистачатиме для сталого розвитку. 

Міський голова Олександр Левченко вдру-
ге звернувся до народного депутата з прохан-
ням почути пропозицію з місця при формуванні 
державного бюджету за формулою на 1 лю-
дину, враховуючи збільшення населення, яке 
користується соціальною інфраструктурою: 
школами, дитячими садками, медичними за-
кладами, державними установами тощо, та пе-
реглянути реверсну дотацію з метою залишен-
ня коштів на місцях, оскільки нинішні бюджетні 
відносини не гарантують надходження коштів 
на розвиток територій, як того очікують люди. 

Олександр Левченко поділився з присутніми 
позитивними перетвореннями, що відбулися в 
місті за останні роки. Головна увага міської вла-
ди приділялася закладам освіти, дошкільним 
закладам, об’єктам спортивної інфраструктури, 
закладам культури і позашкільного виховання. 
Шість загальноосвітніх закладів та сім дошкіль-
них навчальних закладів за матеріально-техніч-
ною базою і оснащенням відповідають сучасним 
вимогам. Побудовано інклюзивно-ресурсний 
центр. У місті створено КНП «Обухівський місь-
кий центр медико-санітарної допомоги», за 
кошти міського бюджету існує чи не єдине в 
області відділення невідкладної медичної допо-
моги, є рентген-апарат і апарат УЗД, функціонує 

п’ять міських медамбулаторій. 19 серпня цього 
року фонд «Трипільська культура» придбав і без-
платно передав портативний мамограф нового 
покоління та неінвазивний аналізатор крові для 
проведення діагностики на безоплатній основі. 

Для надання якісних послуг населенню ство-
рено ЦНАП, функціонування якого набагато 
спрощує життя обухівчанам. Ось один із неба-
гатьох прикладів: за 15 хвилин за невеликі кошти 
(було 63 гривні, зараз 75) заявник може отрима-
ти витяг із Державного земельного кадастру та 
інші довідки. Звичайно, зазначив Левченко, ці 
послуги будуть наближені до користування всіх 
жителів ОТГ через створення філіалів або об-
лаштування пересувних. У нормальних умовах 
функціонують управління освіти, соціального 
захисту, Пенсійного фонду, відділ Державного 
реєстру нерухомого майна тощо. За сучасни-
ми програмами працює РАГС, минулого року 
міністр юстиції демонстрував в Обухові програ-
му «опен спейс». «Ми знаємо, що робити, як 
формувати цільові програми, і будемо це роби-
ти для людей», – завірив Олександр Левченко. 

За останні два роки розробили і вико-
нали всі заходи за програмою «Безпечна і 
розумна школа», встановили протипожеж-
ну звукову сигналізацію, запровадили про-
пускну систему, для підтримання громадсь-
кого порядку в місті створили комунальне 
підприємство «Обухівська міська варта», яке 
забезпечує патрулювання до другої години ночі і 
тісно співпрацює з правоохоронними органами. 

Два роки працює в Обухові університет третьо-
го віку для літніх людей, що прагнуть залишатися 
активним і бути корисними громаді. Функціонує 
13 факультетів, на яких навчається 119 студентів. 

Усі ці напрацювання і набутий досвід будуть 
поширені на розвиток інфраструктури і надання 
якісних послуг мешканцям усієї ОТГ. Олександр 
Левченко запевнив, що жоден з існуючих загаль-
ноосвітніх закладів, дитячих садків на території 
населених пунктів не буде закритий, усі вони от-
римають шанс стати сучасними і привабливими. 

Найбільша цінність для держави, міста, 
села – це люди, які тут живуть, працюють, 
створюють достаток і планують майбутнє. 

Представники майбутньої ОТГ взяли ак-
тивну участь у презентації плану перспектив-
ного розвитку Обухівської ОТГ, ставили за-
питання народному депутатові Олександру 
Дубінському, вносили пропозиції, зверталися 
за допомогою у вирішенні нагальних проблем. 

Так стартувала передвиборна кампанія ЗЕ!ко-
манди на місцевих виборах в одному з мальов-
ничих і успішних міст Київщини – місті Обухові.
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ПЕРЕВІРКА ПОКАЗАЛА:  
НАВЧАЛЬНІ ТА ДОШКІЛЬНІ  
ЗАКЛАДИ ГОТОВІ РОЗПО-
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ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ. НА ІВАНКОВОМУ ПОЛІ  В ОБУХОВІ ПРЕДСТАВЛЯЛИ КАНДИДАТА

У першу неділю вересня в Україні традиційно відзначають ваше професійне свято.
Підприємці великого, середнього та малого бізнесу нашого міста – це рішучі, ініціативні 

люди, які за різних часів та обставин розпочали свою справу, а нині досягли значних резуль-
татів на благо своїх підприємств та в цілому для розвитку і добробуту нашого міста.

Адже знайти і міцно зайняти своє місце в економіці міста, сміливо втілювати в життя нові ідеї та 
проекти –  
це талант і одночасно велика щоденна праця, гідна поваги та підтримки.

Я щиро вітаю усіх підприємців нашої Обухівської громади з професійним святом!
У цей святковий день хочу побажати вам міцного здоров’я, витримки, оптимізму і невичерпної 

наснаги у праці. Нехай кожна започаткована справа буде вдалою та успішною.
Миру, добробуту, злагоди вам та вашим родинам, здійснення усіх мрій і задумів!

З повагою  Обухівський міський голова

     Шановні підприємці  
міста Обухів та громади!

ОСВІТНЯ КОНФЕРЕНЦІЯ:   
ПІДБИЛИ ПІДСУМКИ,  
УЗГОДИЛИ ПЛАНИ 

Стор. 2

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАН-
НЯ БЮДЖЕТУ ОБУХІВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ  
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
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ВІДКРИТТЯ МЕМОРІАЛЬНИХ 
ДОШОК ГЕРОЯМ ВІЙНИ АТО
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О світню галузь міста Обухова коротко мож-
на охарактеризувати кількома словами: 
вона наближена до ідеальної. В місті не 

існує черги на місце в садочку, навпаки дві групи 
чекають на маленьких обухівчан. Це по-перше. 
По-друге, попри всі сучасні економічні трудно-
щі цього року стартував проєкт нова школа на 
1700 місць загальною вартістю 447 мільйонів 
гривень з відповідним фінансуванням з місько-
го (30) і державного (70) відсотків.  Тобто проєкт 
на перспективу. По-третє, майже всі дошкільні 
заклади і Академічні ліцеї (такий статус сьогод-
ні мають усі колишні загальноосвітні школи І-ІІІ 
ступенів) мають відповідні ліцензії та надійну 
матеріально-технічну базу, спортивні об’єкти, 
душові кімнати і навіть власні басейни. Тому 
зустрічі освітян і керівництва міста завжди про-
ходить у теплій,  майже родинній обстановці, де 
спілкуються колеги-однодумці і діляться плана-
ми на майбутнє.  

Традиційна конференція освітян міста Обу-
хова зібрала вчителів, вихователів, керівництво 
шкіл, дошкільних, позашкільних навчальних за-
кладів і почесних гостей в Академічному ліцеї 
№3.  Перед присутніми виступив Обухівський 
міський голова             О.М. Левченко. Говорив 
очільник міста про те, що зроблено в закладах 
до початку нового навчального року, наскіль-
ки зручними і безпечними вони стали для учнів 
і вчителів останнім часом. З виступу міського 
голови без попередньо заготовленої доповіді 
відчувалося: міський керманич знає всі “вузькі “ 
місця кожного закладу, володіє ситуацією щодо 
виконання запланованого і тим, що ще потрібно 
зробити невідкладно і в  найближчій перспективі. 

  Левченко О.М.  наголосив на тому, що міська 
влада вважає розвиток освітньої галузі пріори-
тетним, тому весь час була поруч з освітянами і 
працювала над вирішенням їхніх нагальних про-
блем.  Спільними зусиллями вдалося зробити 
багато. Яка перспектива чекає місто Обухів вза-
галі і галузі міської освіти зокрема? Звичайно, 
очікуються великі зміни і перетворення. Відомо, 
що набирає чинності закон України про об’єд-
нання територіальних громад, у результаті чого 
на Обухівщині їх буде три: Козинська, Україн-
ська й Обухівська ОТГ. До складу Обухівської 
ввійдуть місто Обухів і 24 села. Сьогодні мова 
піде виключно в площині розвитку освіти. Щодо 
стратегії і розвитку майбутньої Обухівської 
ОТГ     предметна розмова відбудеться пізніше. 

Коли ми на нинішній рік затверджували наші 
цільові програми і кошти під їх виконання від-
повідно з міського бюджету, – підкреслив висту-
паючий, – я звернувся до депутатів з пропози-
цією уважно та з максимальним фінансуванням 
підійти до розвитку міських освітніх об’єктів. Тому 
що майбутня об’єднана ОТГ змушена буде дбати 
про всі інші населені пункти. Для розуміння ситу-
ації варто озвучити фінансові надходження. Так, 
наше місто Обухів протягом року наповнює місь-
кий бюджет у сумі 480 мільйонів гривень, тоді як 
сукупний бюджет решти 24 сіл, що увійдуть до 
ОТГ складає 57 мільйонів. Це означає, що кожна 
територія для мінімального існування потребує в 
середньому біля двох або більше двох мільйонів 
гривень. Зрозуміло, що цього буде недостатньо, 
щоб реалізувати державну програму об’єднан-

ня територіальних громад, як буде складатися 
ситуація складно уявити. В майбутній ОТГ  буде-
мо мати 15 закладів загальної середньої освіти, 
16 дошкільних закладів. Ось така в нас буде 
велика сім’я, ось така в нас буде галузь освіти. 

Якщо  проаналізувати фінансуванян освіти 
міста Обухова за останні три роки, то видатки з 
року в рік зростали і  об’єкти оновлювались, ста-
вали привабливими, сучасними і безпечними. 
Чому така увага саме освітній галузі? Відповідь 
проста: освітні заклади, починаючи з дошкільно-
го,  сьогодні формують  і виховують майбутнє по-
коління, людину третього тисячоліття. Тож, яким 

ми хочемо бачити майбутнє, такими мають бути і 
вкладення. Адже, які б позитивні зміни не відбу-
валися в місті, які б нові виробництва не відкри-
валися, які б алеї не прокладалися, які б будинки 
не будувалися, без того фундаменту, який за-
кладають педагоги міста, без сучасних умов ви-
ховання цього б не відбувалося. Тому Обухів має 
чудову освітянську галузь, якою варто  пишатися. 

Кілька аспектів минулого і сьогодення. Не 
секрет, що всі освітні заклади мають поважний 
вік експлуатації. При виборі школи батьки і діти 
віддають перевагу оновленим сучасним об’єк-
там, які мають ширші можливості у порівнян-
ні з іншими. Перед депутатським корпусом і 
виконавчим комітетом міста Обухова постало 
завдання звернути увагу і привести у відповід-
ність до сучасних вимог загальноосвітні школи 
№1 і №4, яким, на жаль,  приділялося менше 
уваги.    Упорядковані і шкільний майданчик, і 
коридори, і класні кімнати, їдальня і харчоблок, 
туалети. На часі ремонт найстаріших приміщень  
школи, де навчався класик української літерату-
ри Андрій Малишко, адже це збереження істо-
рико-культурної спадщини Трипільського краю. 

За останні п’ять років докорінно змінилася 
ЗОШ №2. З’явився новий спортивний май-
данчик, обладнані зони відпочинку. В най-
ближчій перспективі —  створення  спортзалу. 

Більше 30 років функціонує школа №3. Але 
завдяки плановим ремонтам за рахунок бюд-
жетних коштів заклад вважається одним з пре-
стижних. Відремонтовано мережі, коридори, 
класні приміщення, підмостки, реконструйовано 
басейн в дитячо-юнацькій спортивній школі. Ве-
ликі плани з реконструкції мереж, будівництву 
спортивного майданчика, великого футболь-
ного поля у школі №5. А на масиві Яблуневий з 

реконструкцією школи №4 фактично з’явилася 
нова школа, ремонтом якої 45 років майже ніх-
то не займався. За три роки планових перемін 
тут реконструйована сучасна їдальня, спор-
тивні зали, душові, встановлено бойлери. Ще 
один реконструйований об’єкт здали на Яблу-
невому — спортивний зал. Як результат — по-
вернення престижу даному об’єкту: замість 
навчання 18 учнів у попередні роки, цього року 
тут набрано два перших класи по 30 учнів. Тут 
функціонує Центр допризивної підготовки  і па-
тріотичного виховання, який є гордістю міста. 

Школа №5 у ході бюджетних вкладень отрима-

ла шкільний басейн, цього року на 1,5 млн. вико-
нано вентиляцію до нього, оновлено харчоблок, 
мережі. Сучасне кухонне обладнання харчобло-
ку, парти, комп’ютерні класи, предметні кабінети. 

До  приміщень ліцею імені Володимира 
Мельника було чимало зауважень і приписів 
ДСНС. Так, з’явився проєкт, підкріплений 
міськими коштами “Розумна і безпечна шко-
ла”. Запрацювала пропускна система, май-
же у всіх загальноосвітніх закладах вже функ-
ціонує, а до кінця року буде встановлено і в 
дитячих дошкільних закладах автоматична по-
жежна сигналізація з звуковим оповіщенням. 
У проєкті буде задіяно програму “Щоденник”, 
“Домашнє завдання”, “Робота з батьками” . 

Гордістю міста стало будівництво інклю-
зивно-ресурсного центру для дітей з осо-
бливими потребами, яких у місті 481 
особа. На реалізацію цього проєкту були за-
лучені інвестиції в сумі 60 мільйонів гривень. 

Велика увага приділена дитячо-юнаць-
кій спортивній школі. В місті зробили велику 
справу, об’єднавши  всі спортивні заклади, 
передали відповідні споруди і створили кому-
нальне підприємство «спорт для всіх». Обухів 
пишається своїми молодими чемпіонами з різ-
них номінацій і категорій, вагових і вікових груп. 

Відповідну  увагу і матеріальне забезпечен-
ня отримали дошкільні навчальні заклади, їх у 
місті сім. Утеплення приміщень, (санація), об-
лаштування прилеглих територій, поточні ремон-
ти і реконструкція — харчоблоків, приміщень, 
спальних кімнат, ремонт відмосток, покрівель, 
ігрових майданчиків, басейнів, фасадів — ось 
неповний перелік запланованого і зробленого. 

Обухівський міський голова О.М. Левченко у 
своєму виступі зупинився на реалізації   особи-

стого проєкту і особистої мрії — початку будівни-
цтва нової школи на 1700 місць, яка буде розта-
шована в мікрорайоні №3, біля лікарні. Звичайно, 
вона буде побудована за новими вимогами Но-
вої Української школи, з введенням в експлуа-
тацію розвантажить Академічні ліцеї №3 і №5. В 
планах 2020 року вирити котлован і закласти. 
Вже виготовлено проєкт, який проходить екс-
пертизу. Вартість нового об’єкта за сьогоднішні-
ми цінами складає 447 мільйонів гривень, фінан-
суватиметься будівництво з різних бюджетів 
— 30% з міського, 70% — з державного. Одним 
словом, новій школі бути. І в цьому немає ніяко-
го сумніву. Шкода, що місяця не вистачило, щоб 
включити новий об’єкт у президентську програ-
му “Велике будівництво”, що дало б змогу збуду-
вати школу без затримок, у технологічні терміни. 

Зважаючи на сказане О.М.Левченко, звер-
нувся до присутніх з твердим переконанням, що 
всім об’єктам без винятку приділялася належна 
увага і виділялися відповідні кошти на невідклад-
ні проєкти, які в основному реалізовані до почат-
ку нового навчального року. Депутатський кор-
пус і міський голова  приділяли і приділятимуть 
увагу розвитку дошкільних і освітніх закладів з 
метою створення максимально комфортних, а 
головне – безпечних умов для учнів і вчителів. 
Щоб кожному з гарним настроєм хотілося 
йти до школи і повертатися додому, щоб зав-
тра знову зустрітися у великій шкільній родині. 

З об’єднанням територіальної громади 
з’являться нові проблеми, які потрібно буде 
вирішуватися з користю для людей, незважа-
ючи на всі труднощі сьогодення. На порядку 
дня постануть питання опорних шкіл, базових 
шкіл, дитячих садків. Якщо в селі немає ди-
тячого садочка — воно мало перспективне. 
А Обухівська ОТГ націлена на перспективу.  

Запитань до Обухівського міського голови 
не надійшло. Його виступ був змістовний і на-
сичений, ілюстрований звітами про зробле-
не з використанням мультимедійних засобів. 

На завершення свого виступу перед освітя-
нами О.М.Левченко запевнив їх про забезпе-
чення обов’язковими виплатами та надбавок 
за престижність професії. І хоч з 1 вересня 
піднімається середня заробітна плата, що не 
було передбачено бюджетом на початок по-
точного фінансового року, і кошти в скарбниці 
обмежені, місто знайде їх для освітян в повно-
му обсязі. Міський голова привітав з початком 
нового навчального року та побажав успіхів і 
терпіння, талановитих дітей і особистих гараздів.  

З доповіддю про підсумки минулого навчаль-
ного року в умовах карантинних обмежень, 
освітні успіхи учнів і вчителів, організацію но-
вого навчального року у звичному режимі, але 
за умови дотримання карантинних вимог від-
повідно до рівня захворюваності  виступила 
начальник управління освіти  виконавчого комі-
тету Обухівської міської ради      О.Г. Коломієць. 

Досвідом роботи освітнього закладу Ака-
демічний ліцей імені Володимира Мельника 
поділилася директор Ірина Петрівна Михайлова. 

ОСВІТНЯ КОНФЕРЕНЦІЯ:  ПІДБИЛИ ПІДСУМКИ, УЗГОДИЛИ ПЛАНИ 

1 вересня вже на порозі. І попри продовження 
карантинних заходів в адаптивному періоді до 
1 листопада включно загальноосвітні заклади 
країни гостинно відкриють двері в країну знань 
після більш як п’ятимісячних вимушених та пла-
нових літніх канікул. До звичайних заходів безпе-
ки цього року додалися ще й карантиннні. Що-
року традиційно перед новим навчальним роком  
обстежуються всі заклади освіти та дошкільні 
заклади міста Обухова на предмет їхньої готов-
ності до навчального процесу. 

20 серпня представники управління освіти 
виконавчого комітету разом зі структурни-
ми підрозділами міської ради, поліції та ДСНС 
розпочали об’їзд закладів. Відвідали Академіч-
ний ліцей №4. Побували й в інших ліцеях та дитя-
чих садочках міста.  

На правах доброго господаря в перевірці  
взяв участь і Обухівський міський голова О.М. 
Левченко. Він поділився своїми враженнями від 
побаченого: 

– Особисто я задоволений тим, що побачив. 
Усі навчальні заклади згідно з рекомендація-
ми Головного санітарного лікаря забезпечені 
дезінфікуючими та усіма необхідними гігієнічни-
ми засобами. Адже це було головною умовою 
відкриття шкіл та садочків після довготривалого 
карантину. В усіх закладах освіти завершено ре-
монти, частково закуплено обладнання для за-
безпечення Нової української школи. 

Пришкільні території також набули ошатного 
вигляду. Але найважливішим є той факт, що ми 
встановили в усіх ліцеях міста автоматичну си-
стему пожежогасіння зі звуковим оповіщенням, 
яку нещодавно тестували. Таку ж систему ми 

плануємо запровадити й у всіх дошкільних закла-
дах. Адже безпека життя та навчання дітей та всіх 
учасників навчального процесу – є пріоритетним 
завданням для міської ради.  

Отже, незабаром розпочнеться новий на-
вчальний рік, а після тривалої перерви для дітей 

та вчителів, напевно, він буде особливим. А про 
хороші і безпечні умови навчання ми вже подба-
ли. 

Не можна не подякувати і депутатському кор-
пусу Обухівської міської ради за підтримку іні-
ціативи мера міста Обухова О.М.Левченка, який 
особисто наполіг на необхідності виконання усіх 
рекомендацій ДНСС та потреби встановити су-
часне протипожежне обладнання в усіх загаль-
ноосвітніх закладах. Працюємо з розумінням 
того, що на дітях економити не можна. Зробити 
їхні умови перебування безпечними та комфорт-
ними – найперший обов’язок діючої влади. 

ПЕРЕВІРКА ПОКАЗАЛА: НАВЧАЛЬНІ ТА ДОШКІЛЬНІ  
ЗАКЛАДИ ГОТОВІ РОЗПОЧАТИ НАВЧАННЯ 

Д оброю традицією стало проведення ве-
ликого футбольного свята в Обухові. Ця 
подія об’єднує в собі два заходи: вшану-

вання пам’яті воїна-земляка і демонстрація фут-
больної майстерності в цьому турнірі. 

Побував на відкритті футбольного турніру 
Обухівський міський голова О.М.Левченко, який 
звернувся до спортсменів і вболівальників з 
привітальним словом. 

- Вже декілька років поспіль ми проводимо 
футбольний турнір на Яблуневому, присвячений 
нашому земляку, воїну АТО Павлу Литвиненку, 
який загинув за Батьківщину в далекому 2016 
році. Він народився і виріс у цьому мікрорайоні 
міста. Його запам’ятали усміхненим, щирим та 
мужнім хлопцем. Таким він назавжди залишить-
ся у нашій пам’яті. 

Цей  турнір започатковано за ініціативи побра-
тимів та друзів Павла, за підтримки підприєм-
ців-меценатів і міської ради. Він є виявом великої 
пошани до пам’яті Героя і усіх   воїнів, полеглих на 
Сході нашої країни.  

У змаганнях брали участь 8 команд з міст Обу-
хова та Кагарлика, сіл Германівка та Григорівка. 

Щира подяка Контураку Віктору, Старуку 

Олександру, Смолі Сергію й усім організаторам, 
хто долучився до проведення цього заходу, за те, 
що всі разом бережемо світлу пам’ять про Пашу 
Литвиненка та усіх загиблих Героїв. 

ФУТБОЛЬНИЙ ТУРНІР  
ПАМ’ЯТІ ПАВЛА ЛИТВИНЕНКА 
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КБКД
План на         
2020 рік з 
урахуванням 
змін

Факт за  1 
півріччя 2020 
року              

 Відхилення  
від  плану                 
( +/- )                     

%  
вико-
нання 
плану

Найменування

Спеціальний фонд

10000000
1 9 01 0 0 0 0
20000000
2 111 0 0 0 0

2 4 0 6 21 0 0

2 417 0 0 0 0
2 5 0 0 0 0 0 0
30000000
3 3 01 01 0 0

50100000
5 011 0 0 0 0

336000
336000

8297577

520000
7777577

930000
930000

450000
450000

10013577

168322,43
168322,43

2943021,94
1512,67

1119

126216,5
2814173,77

56900
56900

228181,7
228181,7

3396426,07

-167677,57
-167677,6

-5354555,06
1512,7

1119,0

-393783,5
-4963403,2

-873100
-873100,0

-221818,3
-221818,3

-6617150,93

50,1
50,1

35,5
0,0

0,0

24,3
36,2

6,1
6,1

50,7
50,7

33,9

КБКД
План на 2020 рік 
з урахуванням 
змін

План на 1 
півріччя 2020 
року

Факт за 1 
півріччя  2020 
року              

 Відхилення  від 
плану ( +/- )

 Відхилення  
від плану ( +/- )                     

%вик-
нання 
плану

Найменування

Загальний фонд, грн

10000000
11 01 0 0 0 0
110 2 0 2 0 0

13 010 0 0 0
13 0 3 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0

18 010 0 0 0

18 0 3 0 0 0 0
18 0 5 0 0 0 0
20000000
21 01 0 3 0 0

2 1 0 811 0 0
21 0 81 5 0 0

21 0 817 0 0
2 2 010 0 0 0
2 2 0 9 0 0 0 0
24 0 6 0 3 0 0
24 0 6 2 2 0 0

31010000

31 01 0 2 0 0

40000000
41000000
410 3 0 0 0 0
410 4 0 0 0 0
410 5 0 0 0 0

337572900
237670000

5000

55700
41000

27301700

21689500
3738000

17471000

480500
52600

50757400
4700400

10000

50000

115000
4350000

175400

0

342273300
87686307
87686307

80110500
2830000
4745807

429959607,00

163438600
114297200

2000

23600
17900

13050300

10384100
1704200

8409400

270500
20400

25643100
2265500

5000

26000

55200
2092700

86600

0

165704100
53424482
53424482

49790800
1414284
2219398

219128582,00

176537862,19 
127105024,52

6305,30

76837,26
29161,25

13106823,12

10473578,02
1723944,42

8466577,60

283056,00
28223,19

25711909,53
2036576,23

3030,00

65305,00
72059,76

56779,88
1307358,69

87596,99
401628,78

42817,13

1800,00

1800,00
178576238,42
53424482,00

53424482
49790800

1414284
2219398

232000720,42

13099262,19
12807824,52

4305,30

53237,26
11261,25

56523,12

89478,02
19744,42

57177,60

12556,00
7823,19

68809,53
-228923,77

-1970,00

39305,00
72059,76

1579,88
-785341,31

996,99
401628,78

42817,13

1800,00

1800,00
12872138,42

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12872138,42

13099262,19
12807824,52

4305,30

53237,26
11261,25

56523,12

89478,02
19744,42

57177,60

12556,00
7823,19

68809,53
-228923,77

-1970,00

39305,00
72059,76

1579,88
-785341,31

996,99
401628,78

42817,13

1800,00

1800,00
12872138,42

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12872138,42

108,0
111,2

315,3

325,6
162,9
100,4

100,9
101,2

100,7

104,6
138,3
100,3
89,9
60,6

251,2
0,0

102,9
62,5

101,2
0,0

0,0

0,0

0,0
107,8
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

105,9

Податкові надходження
Податок та збір на доходи фізичних осіб
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
Рентна плата за користування надрами
Внутрішні податки на товари та послуги   (акцизний пода-
ток)
Податок на майно в т.ч.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділян-
ки, сплачений юридичними та фізичними особами
Земельний податок та орендна плата з юридичних осіб та 
фізичних осіб 
Транспортний податок
Туристичний збір 
Єдиний податок  
Неподаткові надходження
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 
підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповід-
ного місцевого бюджету
Адміністративні штрафи та інші санкції
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів
Плата за встановлення земельного сервітуту
Плата за надання адміністративних послуг
Державне мито
Інші надходження
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках дер-
жавної та комунальної власності, які не надані у користу-
вання та не передані у власність, внаслідок їх самовільно-
го зайняття, використання не за цільовим призначенням, 
зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без 
спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршен-
ня якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання до-
ходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних 
ділянок
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержано-
го державою або територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, безхазяйного 
майна, знахідок, а також валютних цінностей і 
грошових коштів, власники яких невідомі 
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спад-
кового майна, майна, одержаного територіальною грома-
дою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні 
цінності і грошові кошти, власники яких невідомі  
Всього  доходи без урахування трансфертів
Офіційні трансферти
Від органів державного управління  
Субвенції з державного бюджету 
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
Всього доходів загального фонду 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ   
ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ  ОБʼЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  ЗА 1 ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ

План на рік з  
урахуванням змін

352000,00
9097391,00
1965700,00
682900,00

1023700,00
3912400,00

120552831,70
1007400,00
7840429,00

146434751,70

Касові видатки           
за звітний період

337000,00
3333242,99

528216,82
626113,00
303176,36

1771384,94
37560251,60

141400,00
2358659,00

46959444,71

Відхилення касових 
видатків від плану  

-15000,00
-5764148,01
-1437483,18

-56787,00
-720523,64
-2141015,06

-82992580,10
-866000,00

-5481770,00
-99475306,99

% виконання

95,7
36,6
26,9
91,7

29,6
45,3
31,2
14,0
30,1
32,1

Показник

Спеціальний фонд

Державне управління
Освіта
Охорона здоров`я
Культура i мистецтво
Фiзична культура i спорт
Житлово-комунальне господарство
Економічна діяльність
Інша діяльність
Міжбюджетні трансферти
Усього 

План на рік з ураху-
ванням змін

43730300,00
185618893,00

3112700,00
15370000,00

6662700,00
9547300,00

33815100,00
156200,00

7239841,00
49715700,00

354968734,00

План на звітний період

22504470,00
111831098,31

2196500,00
9373340,00

3233700,00
5627100,00

15339700,00
149600,00

3339800,00
28209800,00
201805108,31

Касові видатки за 
звітний період

Відхилення касових 
видатків від плану  

19059680,26
88656610,04
2006435,96
7446770,38

2076139,59
3342453,68
9483569,61

121938,5
2504033,62

28209800
162907431,6

-3444789,74
-23174488,27

-190064,04
-1926569,62

-1157560,41
-2284646,32
-5856130,39

-27661,50
-835766,38

0,00
-38897676,67

% вико-
нання

84,7
79,3
91,3

79,4

64,2
59,4
61,8
81,5
75,0

100,0
80,7

Показник

Загальний фонд

Державне управління
Освіта
Охорона здоров`я
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Культура i мистецтво
Фiзична культура i спорт
Житлово-комунальне господарство
Економічна діяльність
Інша діяльність
Міжбюджетні трансферти
Усього 

Податкові надходження
Екологічний податок
Неподаткові надходження
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського вироб-
ництва
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
Власні надходження бюджетних установ
Доходи від операцій з капиталом
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у 
державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автоном-
ної Республіки Крим
Інші фонди
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого са-
моврядування та місцевими органами виконавчої влади
Всього доходів

№ 33 (907)

О бухівська територіальна громада, де-
путати міської ради, Обухівський місь-
кий голова   О.М. Левченко вважають 

своїм святим обов’язком увіковічнити пам’ять 
наших земляків, учасників АТО та ООС, які по-
клали своє життя на вівтар Батьківщини. На 
стіні ліцею №5 ми відкрили меморіальну до-
шку ще одному нашому земляку, воїну АТО – 
Олександру Марківу,  – звернувся до присут-
ніх земляків Обухівський міський голова О.М. 
Левченко. – Він загинув 27 вересня 2019 року 
під час ворожого обстрілу. Олександр Марків 
був неординарною особистістю, з юних років 
вирізнявся високими моральними принципами, 

особливим почуттям справедливості, національ-
ною свідомістю, любов’ю до України та її історії.  

У своєму останньому бою Олександр, за 
свідченнями його бойових побратимів, виявив 
ініціативу виконувати небезпечне завдання з 
корегування вогню у відповідь на ворожий снай-
перський обстріл та наступної артилерійської 
дуелі. Його смерть у цьому бою, за свідченнями 
очевидців, врятувала життя його бойовим това-
ришам. 

На жаль, війна забирає найкращих. Історія 
сьогодні пишеться кров’ю найкращих синів 
України. 

Нехай пам’ять про Олександра буде світлою. 
Слава усім Героям! 

ВІДКРИТТЯ МЕМОРІАЛЬНИХ 
ДОШОК ГЕРОЯМ ВІЙНИ АТО

П ам’ять про Героїв, що віддали свої 
життя за Україну, завжди буде в на-
ших серцях. 23 серпня ми відкрили 

меморіальну дошку Сергію Кононку, воїну АТО, 
на стіні навчального закладу, де він навчався.  

24 серпня 2014 року, потрапивши під артоб-
стріл на трасі в районі Новосвітлівка-Хрещувате, 
що на Луганщині, Сергій зник безвісти. Довжи-
ною майже у п’ять років пролягла дорога вої-
на додому. Рідні сподівалися і жили надією, що 
Сергій живий. Але доля невблаганна. Восени 
серед восьми тіл закатованих українських війсь-
ковополонених, що були передані терористами 
українській стороні, було встановлено чотирьох 
«айдарівців», одним з яких, після проведення 
низки біологічних експертиз, виявився наш зем-
ляк Сергій Кононко. 

1 червня 2019 року ми провели Героя в остан-
ню путь.          

Герої не вмирають! Вони живуть, допоки живе 
пам’ять про них.  

Сьомий рік на Сході України в Донецькій 
і Луганській областях українські патріоти – 
воїни ЗСУ, добровольці, медики, волонте-
ри – захищають незалежність, суверенітет 
і територіальну цілісність нашої держави в 
неоголошеній гібридній війні. Жодна вій-
на не буває гуманною. Від куль ворожих 
снайперів, мінометних обстрілів, підступ-
них розтяжок гинуть відчайдушні захисники, 
справжні герої. Вони повертаються до своїх 
домівок на вічний спокій небесними журав-
лями. І нагадують нам, якою ціною дається 
блакитне небо і ясне сонце на мирних тери-
торіях, і в якому ми перед ними боргу. Ша-
нувати пам’ять загиблих захисників України, 
розповідати про їх подвиги підростаючому 
поколінню – це найменше, що ми можемо 
сьогодні зробити.

Втрачене посвідчення дитини багатодіт-
ної родини, видане на ім’я Хорольської  
Анастасії Робертівни,  15 квітня 2001 року  
народження, вважати не дійсним.



У вересні 2018 року на той час НВК «спеціалі-
зована ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вив-
ченням української мови та літератури – ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №1 імені А.С. Малишка отримала ново-
го директора Марину Лентіївну Мигаль, керівни-
ка досвідченого, потужного, неординарного. 

«Бути готовим до нововведень, брати на себе 
ініціативу та відповідальність за зміни»,- можна 
вважати девізом управлінської діяльності дирек-
тора Академічного ліцею№1імені А.С. Малишка 
Обухівської міської ради Київської області Мари-
ни Леонтіївни. Це – керівник оновленого змісту 
освіти, освітніх технологій, форм і методів нав-
чання. Керівник, що впроваджує елементи но-
визни, оригінальності в управлінську діяльність, 
посилюючи її результативність. У режим роботи 
ліцею втілено технологію концентрованого нав-
чання.  Марина Леонтіївна внесла якісні зміни в 
діяльність ліцею, що спрямовує його на постій-
ний розвиток та модернізацію. У 2019 році наш 
заклад освіти у рамках Х Міжнародної виставки 
«Сучасні заклади освіти -2019» нагороджений  
дипломом за активну участь у реформуванні на-
ціональної системи освіти. 

Ефективне управління закладом забезпечує 
професійний досвід Марини Леонтіївни Мигаль. 
Компетентність керівника щодо технологій і ме-
тодів управлінської діяльності досягалася та шлі-
фувалася роками: 

1990-1993 – заступник директора Обухівської 
неповної середньої школи №2 

1993-2003 – заступник директора з навчаль-
но-методичної роботи ДП «Центр професійного 
навчання» ДПА України 

2007-2011 – директор гімназії міста Обухова 
2011-2017 – начальник управління освіти вико-

навчого комітету Обухівської міської ради. 
Важливу роль у становленні лідера та ад-

міністратора відіграли не лише прекрасне знан-
ня основ управління та постійне поглиблення 
професійної компетентності, а й особисті якості 
та вміння: ініціативність, відповідальність, висока 
працездатність, толерантність, володіння стра-
тегічним мисленням, ерудованість, знаходження 
ефективного компромісу. ЇЇ мислення як керів-
ника творче, вона уміє відійти від стандартних та 
знайти нові, оригінальні рішення, її мислення – 
варіативне, завжди націлене на вибір оптималь-
ного. 

Вона – директор-інтегратор, який забезпечує 
ріст ідей, підтримує їх носіїв, уміє керувати про-
цесом досягнення нового. Уміло використовує 
особисті креативні ресурси для створення твор-
чого колективу. Визначає мету, чітку та зрозумілу, 
та роль кожного, включаючи свою власну  у до-
сягненні  запланованого.  Щиро радіє успіхам 
своїх співробітників: неодноразовій участі ме-

тодичних матеріалів педагогічних правцівників 
ліцею в обласній виставці «Освіта Київщини», 
здобуткам їх вихованців на предметних олімпіа-
дах та творчих конкурсах. Сама як умілий викла-
дач також має перемоги своїх учнів на обласному 
етапі Всеукраїнської олімпіади з історії. Розуміє 
психологію творчості взагалі та творчої людини 
зокрема, тому в ланцюговій реакції педагогічних 
пошуків є основною ланкою. З вересня 2019 наш 
ліцей отримав статус Обласної школи передово-
го педагогічного досвіду з теми «Краєзнавство 
у навчанні української мови та літератури». А з 1 
вересня 2020 наш заклад – це майданчик май-
стер-класу «Внутрішня система забезпечення 

якості освітньої діяльності» для директорів за-
кладів загальної середньої освіти. 

Марина Леонтіївна – це особистість, яка є 
носієм організаційних змін, уміє виробляти нові 
підходи до розв’язання проблем, фахівець, 
який пропагує нові цінності серед співробіт-
ників. Вона – інноваційний керівник. Інновацій-
не управління є інструментом розвитку ліцею. 
Вона чітко розуміє суть інновацій, їх перспективи 
і можливі труднощі  в ході впровадження  в освіт-
ню діяльність. Започатковуючи процес, уміло 
спирається на професійний інтерес учителів, 
їхню самостійність, самовизначення та саморо-
звиток. Це керівник, який уміло будує взаємини 
з підлеглими, уміє навчати й розвивати праців-
ників, має високу психологічну культуру, вміло 
створює умови для особистісного зростання 
підлеглих, для ефективної роботи творчих груп 
ліцею. Як керівник, прагне створити ідеальну 
команду, члени якої працювали б як годинник та 
були б мотивовані на успіх, продумує систему 
морального й матеріального стимулювання. 

Марина Леонтіївна – це керівник, який пова-
жає людину й водночас усвідомлює, що її ав-
торитет безпосередньо залежить від поваги її 
особистості працівниками, а не від посади. Як 
досвідчений управлінець, у своїй роботі орієн-
тується на принципи демократизму, гуманізму, 
ініціативи, поєднує колегіальність із самоуправ-

лінням. Позитивний імідж управлінської діяль-
ності директора Академічного ліцею №1 імені 
А.С. Малишка -  керівника успішного, затребу-
ваного і батьками, і педагогами, і засновником 
освітнього закладу -  є складовою бажаного імід-
жу нашого закладу. 

ЇЇ професія й покликання -  лідер освіти, а не 
просто посада «директор ліцею». Це лідер педа-
гогічного колективу, який розвиває лідерів навко-
ло себе. Вона всередині всіх ліцейних подій і го-
това йти крок за кроком до нової якості освіти, до 
високого іміджу ввіреного їй закладу, адже пе-
реконана, що керувати - це вміти приводити до 
успіху кожного. Свідченням цього є калейдоскоп 

думок усіх дотичних до цієї особистості. 
Костюченко С.П. – заступник директора з НВР 

Академічного ліцею №1. 
Успішна діяльність закладу завжди залежить 

від того, хто ним керує. Мигаль Марина Леонтіїв-
на – це директор із правильним стилем управ-
ління, це «директор із обличчям». Про зростання 
авторитету ліцею говорить хоча б і той факт, що 
ми зростаємо кількісно ( за три роки із 597 уч-
нів до 722 на  1 вересня цього року). Особисто 
для мене як адміністратора, Марина Леонтіївна 
з її знаннями з юридичних, економічних питань 
шкільництва стала прикладом та невичерпним 
джерелом формування мого досвіду управлінсь-
кої діяльності. 

Капітоненко О.С. – завідуюча методкабінетом 
управління освіти. 

Як начальником управління Марина Леонтіївна 
забезпечувала вміле, високваліфіковане управ-
ління освітнім процесом закладів освіти міста. 
Вона наділена високим професіоналізмом, умін-
ням прогнозування та системного планування 
роботи. А головне – просто чудова людина. 

Щербань О.М. - заступник директора з НВР 
Академічного ліцею №1. 

Нова філософія відносин, поняття партнерства 
між учасниками освітнього процесу – викликали 
у свій час необхідність переглянути вимоги на-
шого педколективу до керівника закладу. Поява 

Марини Леонтіївни в якості директора нашого 
ліцею породжувала різноманітні прогнози, адже 
будь-які зміни пов’язані з незручностями. Навіть 
якщо ці зміни на краще. Але дуже швидко стало 
зрозуміло: ми отримали сучасного керівника, 
який уміє дивитися вперед і бачити перспективи, 
приймати правильні рішення. Наш ліцей оновив-
ся, осучаснився. 

Сарапина Ю. С.  – учитель зарубіжної літера-
тури та російської мови Академічного ліцею №1 
імені А.С. Малишка. 

Минає час, який змінює людські долі, перети-
нає людські шляхи. Щось знаходиться, а щось 
втрачається, проте ніколи не загубиться той 
невидимий зв’язок між учителем і учнем, який 
назавжди поєднав наставника і вихованця. Так і  
між мною та Мариною Леонтіївною. Ось чому для 
мене, її колишньої учениці ще з часів Обухівської 
неповної середньої школи №2, дуже приємним і 
водночас відповідальним стало те, що доля, зво-
дячи та розводячи нас, знову подарувала мені 
можливість працювати вчителем в очолюваному 
нею колективі. 

Ільєнко О.І. – Голова Ради ліцею. 
На сьогодні управління Академічним ліцеєм 

№1 є гнучким, відкритим, відповідає вимогам 
часу, запитам батьків та потребам учнів. Дирек-
тор забезпечує демократизацію управління, 
взаємодіючи з батьківським самоврядуванням. 
У ліцейному житті немає фальші, показухи, под-
війної моралі, розбіжності між словом і справою. 
Я б сформулював сучасний зміст ліцею так: « Це 
не влада над дитиною, а олюднення відносин». 
І, безперечно, у цьому заслуга всього педаго-
гічного колективу та, зокрема, стилю управління 
Мигаль Марини Леонтіївни. 

Жевага О.М. . – заступник директора з НВР 
Академічного ліцею №1. 

Я завжди звертала увагу на високий рівень 
управлінської культури Марини Леонтіївни. Сьо-
годні, працюючи разом у ліцеї, у цьому перекону-
юся не як сторонній спостерігач. Вона у своїй ко-
манді вибудовує сучасні управлінські відносини, 
уміло делегує повноваження. Марина Леонтіїв-
на - тонкий психолог, знає  кадровий потенціал, 
переваги та слабкості кожного педагога. Вона – 
умілий менеджер, але не сухий і прагматичний, 
бо ліцей – це рух, думка, саме життя, творчість. 
Ось чому  вона багато рішень приймає не лише 
головою, а й серцем. Марина Леонтіївна ні до 
чого не байдужа, вона в ліцеї в усьому: у кольорі 
стін, в оформленні стендів, у тематиці заходів, в 
устаткуванні навчальними засобами… Про таких 
говорять: «Вона одержима роботою». 

Вітаємо Мигаль Марину Леонтіївну з 60 - річ-
ним ювілеєм!Від усієї душі бажаємо міцного  
здоров’я на довгi  роки життя, успіхів,  
родинного щастя й добробуту, прихильності долi 
та здійснення всіх 

Ваших мрiй та задумів. 
Многії літа нашому керівникові, здоров’я, натх-

нення та нашої підтримки.
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ГОВОРИТИ, ДУМАТИ,  
БУТИ В УСЬОМУ… 

ПРИЙМАЄМО ЗАМОВЛЕННЯ 
НА ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ 
Вартість 1 см2 – 15 грн (реклама), 
вартість 1 см2 – 10 грн (оголошення). 
Графік роботи: середа, п’ятниця – з 10:00 
до 15:00.  Тел/Viber! (095) 554 09 59.  
e-mail obuhivgazeta@gmail.com

З доров’я людини, її висока працездатність, 
активність і довголіття напряму залежать 
від способу життя. Вже давно доведено, 

що цьому сприяють активні заняття фізичною 
культурою і спортом у будь-якому віці.  Все по-
чинається з дитинства і важливо, який приклад 
своїм нащадкам подають батьки. Обухівська 
міська рада на чолі з головою О.М. Левченком 
виношували ідею реконструкції спортивного 

залу, який гостинно відкриє двері усім бажаю-
чим. Питання розглядалось на одному з пленар-
них засідань Обухівської міської ради, депутати 
прийняли рішення про виділення значної суми 
коштів з міського бюджету на реалізацію  проєк-
ту. 

І ось нарешті всі роботи завершено, а громада 
в очікуванні приємного подарунка. 

Великою та довгоочікуваною подією стало від-
криття 22 серпня ц.р. оновленого спортивного 
залу в приміщенні Міського будинку культури, що 
у мікрорайоні Яблуневому. 

Обухівський міський голова О.М. Левченко не 
приховував особистого радісного настрою з на-

годи цієї події. 
– Разом з вами радію сьогоднішній неорди-

нарній події, – сказав Олександр Миколайович. 
– Особливо приємно бути причетним до ство-
рення гарних сучасних умов для заняття улюбле-
ними видами спорту жителями міста Обухова і 
всієї ОТГ. Сподіваюсь, оновлений спортивний 
об’єкт стане привабливим місцем для актив-
них людей усіх поколінь, які дбатимуть про своє 

здоров’я і покажуть гідний приклад для насліду-
вання. З міського бюджету на цей ремонт було 
використано 1,5 млн. грн., щоб мешканці мікро-
району та усієї громади отримали в подарунок 
такий красивий спортивний зал. У ньому можна 
проводити змагання з багатьох видів спорту. 

Переконатися в цьому змогли усі присутні на 
відкритті залу: свої виступи продемонстрували 
юні спортсмени з кіокушинкай карате та худож-
ньої гімнастики. А декілька сімей, для яких спорт 
є понад усе, взяли участь у спартакіаді. 

Відбулося чудове спортивне свято! Тепер у 
обухівчан з’явився ще один спортивний об’єкт, 
яким можна пишатися! 

ВІДКРИТТЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ 
У МІКРОРАЙОНІ ЯБЛУНЕВИЙ МІСТА ОБУХОВА 

Шановні підприємці Обухівської громади! 
Прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого професійного свята – Дня підприєм-

ця, яке традиційно відзначається в нашій державі  в першу неділю вересня! 
Вшанування вашої справи на рівні держави, кожної територіальної громади 

свідчить про той визначний і вагомий внесок, який ви робите в економіку. 
Ваше новаторство і підприємливість, впевнений крок у завтрашній день 
допомагають вистояти  і подолати різні   виклики нашого часу, створюва-
ти нові робочі місця, брати участь в розвитку територій, наповнювати 
бюджет. 

Бажаємо завжди тісної співпраці і партнерських стосунків, швидко 
знаходити вирішення проблем, не боятися ризикувати, приймати  вива-
жені обдумані рішення й обходити всіх конкурентів! Нехай ваша спра-
ва буде успішною, квітучою і корисною для нашої громади! Великих 
вам творчих успіхів та розвитку! 

Управління економіки виконавчого комітету Обухівської міської ради

Щиро вітаємо з 85-річчям улюблену вчительку  
Підтілок Ніну Леонтіївну! 
Нехай Матір Божа оберігає Вас від хвороб і горя, а Господь Бог 
посилає міцне здоров’я на довгі роки. А ми завжди пам’ятаємо 
Ваші добрі слова і вдячні за отримані знання.
Учні 8-А класу школи №2, випуск 1969 року.

ОГОЛОШЕННЯ 
Виконавчий комітет Обухівської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади – посадової 

особи місцевого самоврядування виконавчого комітету Обухівської міської ради: Головного спеціаліста юри-
дичного відділу виконавчого комітету Обухівської міської ради. 

Вимоги до посади: 
– вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо - кваліфікаційним рівнем спеціаліста, ма-

гістра; 
– стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді го-

ловного спеціаліста не менше одного року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3-х 
років; 

– володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами, володіння 
державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків. 

За довідками звертатися: м. Обухів, вул. Київська, 10; відділ організаційно - кадрової роботи виконавчого 
комытету Обухывської міської ради; телефон: 5-02-65. 

Начальник відділу організаційно - кадрової роботи Кулініченко С.В.
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Шановна Марина Леонтіївна!
Прийміть найщиріші вітання з ювілеєм! 

Міцного здоров’я Вам, особистого щастя, 
невичерпної енергії і наснаги. Хай кожен 
день буде сповнений гарним настроєм, 
душевними зустрічами і добрими спра-

вами. Велика подяка за професіоналізм, 
творчу і натхненну працю.

З повагою                                                                                                                         
Міський голова Олександр Левченко


