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ВЛАДА
4
Тарас Кремінь провів виїзний
прийом громадян
у двох районах області
У Казанці на зустріч з
головою обласної ради
люди прийшли з різними
проблемами. Когось турбувало питання користування землею, когось –
неможливість працевлаштуватися за фахом.
Окремо обговорили питання водопостачання
районного центру. Води
для технічних цілей у Казанці вистачає, а от з
питною – проблеми. Селищній раді в минулому
році вдалося викроїти
200 тисяч гривень для
реконструкції невеликої ділянки
водоканалу, але місцева влада
побоюється, що екологи можуть
закрити так звану «брилевську»
свердловину, і тоді Казанка
залишиться навіть без технічної
води.
Крім особистого прийому громадян, Тарас Кремінь відвідав
аграрний коледж і разом з керівництвом району побував біля меморіалу воїнам-визволителям. У
листопаді минулого року це місце
виявилося в центрі скандалу, про
який говорила вся Україна: для
облаштування тротуарної доріжки
влада селища не знайшла нічого кращого, як використати пли-

ти з іменами героїв війни. Урок з
цієї історії влада Казанки, схоже,
запам’ятає надовго.
Більш насиченою виявилася
програма перебування глави обласної ради в Баштанці. Провівши
особистий прийом громадян, він у
супроводі перших осіб району відвідав старий міський цвинтар, де
покоїться прах сотень людей, які
віддали свої життя за Баштанську
республіку. У 2009 році силами
місцевих активістів могилу привели до ладу, а в планах влади – проведення невеликої реконструкції,
адже цього року Баштанка відзначить 95-річчя створення Баштанської республіки.

І ГРОМАДА

Крім цього, Тараса Дмитровича ознайомили зі
стаціонарним відділенням
для постійного або тимчасового розміщення, в
якому в хороших умовах,
створених державою, живуть самотні люди похилого віку і інваліди.
Депутат обласної ради
Олександр Бабін показав
загальноосвітню школу
№ 1, де під його керівництвом за допомогою місцевого та обласного бюджетів методом народного
будівництва вдалося створити сучасний навчальний корпус.
У школі, до речі, є два великі спортивні зали і один гімнастичний,
чому можуть позаздрити не тільки
учні миколаївських шкіл.
Завершилася поїздка в Баштанку відвідуванням сирзаводу. Молодий директор Сергій Косяченко
провів невелику екскурсію цехами
відомого підприємства, розповів
про те, чим воно живе сьогодні.
Завод не тільки залишається бюджетоутворюючим підприємством
району, а й продовжує активно допомагати громаді. Як приклад голові обласної ради розповіли про
те, як сирзавод провів реконструкцію своїх очисних споруд.

Дитячий відпочинок
на Миколаївщині обійдеться
в понад 30 мільйонів гривень
У Миколаївській області розпочався літній оздоровчий сезон, і основну увагу місцевої
влади сконцентровано на організації дитячого відпочинку. Кілька цифр. Загальна сума коштів, які будуть спрямовані на ці
цілі нинішнім літом, становить
30,8 мільйона гривень. З них
10 мільйонів виділяє бюджет
області. І ще один показник:
25509 дітей вже перебувають на
відпочинку в пришкільних таборах Миколаївщини.
Тема літнього оздоровлення
обговорювалася і на вже традиційній веб-конференції голови
обласної ради з головами районів області. Керівник постійної депутатської комісії з питань
культури, науки і освіти, сім’ї,
молоді та спорту Микола Кравченко, який також взяв участь
у веб-конференції, акцентував
увагу на необхідності жорсткого

контролю над якістю води, харчування, культурних програм. За
його словами, гроші для цього
в місцевих бюджетах передбачені, і тому економити на дітях
не можна. Микола Антонович
також зазначив, що комісія не
може щоразу виїжджати на місце, і тому попросив голів районів реагувати на всі сигнали, що
надходять.
Голова обласної ради ще до
проведення веб-конференції
встиг побувати у Рибаківці на відкритті оздоровчого сезону в дитячому центрі «Орлятко» і відзначив високий рівень його підготовки до організації дитячого
відпочинку керівництвом центру
та органами місцевого самоврядування.
Тарас Кремінь закликав з увагою поставитися до кожної дитини, адже серед них чимало
гостей з інших областей України.

Він повідомив, що на сьогоднішній день до нас на відпочинок
приїхали 1200 дітей з Львівської,
Чернігівської, Кіровоградської та
Одеської областей.
– Ми зобов’язані не тільки продемонструвати привітність і гостинність, а й використовувати цю
можливість для реклами нашого
регіону, представлення його унікальних рекреаційних можливостей, і, як результат, підвищення
авторитету влади, – підкреслив
Т. Кремінь.
Він заявив, що бере під особистий контроль хід дитячого
оздоровчого сезону, а керівництво Березанського та Очаківського районів попросив
приділяти підвищену увагу питанням безпеки на воді та санітарному контролю на дитячих
здравницях.
 Прес-служба
обласної ради

19 червня 2014 року

Миколаївці

попрощалися з героями
15 червня миколаївці провели
в останній путь сержанта взводу аеромобільно-десантного
батальйону 79-ї Миколаївської
окремої аеромобільної бригади ВДВ ЗС України Сергія
Татарінова.
Попрощатися з героємдесантником прийшли голова
Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук, голова обласної ради Тарас Кремінь,
перший заступник Миколаївського міського голови Юрій Андрієнко, депутати, громадські
активісти.
Миколаївський десантник загинув під час виконання бойового завдання в бою 12 червня. За
інформацією командування 79-ї
аеромобільної бригади, Сергій
Татарінов (1978 року народження) став першим жителем Миколаєва, загиблим у ході проведення антитерористичної операції на
сході країни. Сергій був призваний до лав Збройних сил України
11 березня 2014 року. Сиротами
залишилися двоє дітей – дочка
(10 років) і син (7 років).

Церемонія прощання відбулася
біля будинку № 205 по вул. Чкалова, саме тут раніше мешкав Сергій. Поховали сержанта на міському кладовищі в селі
Мішково-Погорілове.
***
14 червня трагічно загинув помічник начальника відділення забезпечення спеціальними засобами відділу інженерного та
технічного забезпечення Навчального центру підготовки молодших
спеціалістів Державної прикордонної служби України, прапорщик
Володимир Гречаний. У місті Маріуполь бойовики обстріляли автоколону, яка направлялася до прикордонного загону. Володимиру
Гречаному було 36 років, без батька залишилась 12-річна донька.
Миколаївська обласна державна адміністрація та обласна
рада висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого
героя-прикордонника. Вічна та
світла пам’ять!
 Прес-служба
облдержадміністрації

Ерік Григорян:
«Прикордонники завжди
першими приймали
на себе удар ворога»
18 червня Вознесенськ попрощався з
прапорщиком Володимиром Гречаним –
прикордонником, який
віддав своє життя в
ім’я майбутнього нашої країни. У жалобній
церемонії взяли участь
і ветерани прикордонних військ. Нещодавно з ініціативи депутата обласної ради
Еріка Григоряна вони
об’єдналися в громадську організацію
«Воїни-прикордонники
Вознесенщини» і навіть
відкрили пам’ятний
знак – прикордонний
стовп. Про це повідомляє офіційний сайт
обласної ради.
Слова, сказані Еріком Юрійовичем на відкритті пам’ятного знака
три тижні тому, виявилися співзвучні сьогоднішньому дню:
– Прикордонники завжди першими приймали на себе удар
ворога. Честь і хвала героям
Брестської фортеці, загиблим

прикордонникам на острові Доманському, всім, хто став на захист рубежів Вітчизни. Відкриваючи цей знак, ми, у першу
чергу, виховуємо в нашої молоді
почуття патріотизму, високе почуття обов’язку охороняти свою
Батьківщину від різного роду
посягань.

Задачи текущие и планы на зиму
На утреннем аппаратном совещании с заместителями и руководителями подразделений ОГА,
которое в понедельник, 16 июня,
провел глава Николаевской областной госадминистрации
Николай Романчук, были традиционно подведены итоги прошедшей и поставлены задачи на
текущую неделю.
Так, по словам губернатора,
проведенный 12 июня «День
поля-2014» в Николаевском
районе области фактически положил начало уборочной страде в Николаевском регионе.
Н. П. Романчук отметил, что
уборка урожая – это не только
жаркое, во всех смыслах слова,
время года на полях. Это еще
грузовая и сельскохозяйственная техника, переполняющая
дороги, соответствующие проблемы и – обязательная готов-

ность руководства области их
решать.
Перейдя к теме летнего оздоровительного отдыха детейсирот и детей из малообеспеченных семей, руководитель
Николаевской области напомнил, что уже подготовлены условия для принятия в курортных
зонах Николаевского Причерно-

морья 300 детей Николаевщины
и 500 детей из Донецкой и Луганской областей:
– Период в истории нашей
державы очень сложный. Наша
задача принять всех – и отдыхающих, и переселенцев. Если так
выпадет, то будем принимать и
селить у себя по домам, и я тому
не стану исключением, – сказал
Николай Романчук.
Говоря о трагических событиях
на востоке страны, председатель
Николаевской ОГА отметил, что
15 июня в объявленный по всей
стране день траура, когда город Николаев также прощался с
героем-десантником 79-й Николаевской отдельной аэромобильной
бригады ВДВ ВС Украины Сергеем Татариновым и траурная колонна проходила по ул. Чигрина,
с рынка «Колос» доносилась веселая музыка «Русского радио».

– Это – кощунство, – возмутился Николай Романчук, – страна в трауре, город прощается с
героем, дети оплакивают погибшего отца, а на рынке – гуляют
под песни российских исполнителей. Украинские парни гибнут,
защищая наш с вами покой…
Особое внимание участников
аппаратного совещания председатель Николаевской ОГА обратил на районы области и на накопившиеся в них проблемы:
– Вся неделя будет посвящена
поездкам в районы области. Трагедии в жилых домах Николаева
обоснованно сосредоточили наше
с вами внимание на областном
центре, но надолго отвлекаться
от проблем области мы права не
имеем. 17 июня я совершу очередную рабочую поездку в Доманевский и Врадиевский районы,
18 июня – в Вознесенск и в близ-

кую к нему Александровку, а в
четверг, 19 июня, отправлюсь на
Засельский сахарозавод Снигиревского района.
И, хотя на дворе начало лета,
руководитель области уже сейчас ставит перед своими заместителями и руководителями
подразделений ОГА задачи, связанные с будущим отопительным сезоном.
Так, заместитель председателя Николаевской ОГА Александр
Болтянский направляется в Киев
для участия в профильном министерском совещании, по итогам которого представит план
работы по началу подготовки к
осенне-зимнему отопительному
сезону.
 Алексей КОЧУБЕЙ,
пресс-секретарь главы
Николаевской ОГА

