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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК ОРІХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Привітання міського голови
з Міжнародним жіночим днем
Дорогі жінки!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди прекрасного свята краси і любові
– Міжнародного жіночого дня 8 Березня!
Це свято відзначається своєю особливою чарівністю і неповторністю,
є символом сердечності, доброти, кохання, радості і тепла.
Адже усе найдорожче, що є у нашому
житті – щастя, радість, надія, кохання, пов’язане з жінкою. Бажаю вам міцного здоров’я, здійснення заповітних
мрій!
Нехай ваша доброта, ніжність, жіночність завжди сповнюють серця
радістю та любов’ю, будуть запорукою миру та злагоди, здійснення
мрій та сподівань. Нехай це свято
додасть вам сонячного, веселково-

го настрою, а любов, добро, світло і
радість, які ви даруєте всім нам, повертаються вам сторицею!
Особливі слова вітання нашим
першим помічникам у вирішенні багатьох питань – жінкам - головам
квартальних комітетів. Щасливої
вам жіночої долі, надійного чоловічого
плеча, квітів – ніжних та духмяних!
З найкращими побажаннями,
міський голова Сергій ГЕРАСИМЕНКО

Дитячий туризм – перспективний напрям
розвитку позашкільної освіти
27 лютого 2020 року на базі
Оріхівської філії №5 КЗ «ОЗЗСО «Сузір’я» відбулася естафета-змагання
«Туристичний калейдоскоп», в якій
взяли участь команди: КЗ «Нестерянська спеціалізована різнопрофільна
ЗОШ І-ІІІ ст.»; Новопавлівської філії
КЗ «ОЗЗСО «Сузір’я», Оріхівської філії
№5 КЗ «ОЗЗСО «Сузір’я», команда КЗ
«Оріхівський БДТ» ОМР.
Заняття у туристичному гуртку
сприяє вихованню у дітей та молоді
почуття самостійності, впевненості
в собі, вміння діяти в екстремальних
ситуаціях, які можуть виникнути в їх
подальшому житті.
Учасників туристичного заходу
привітав та підтримав міський голова Сергій Герасименко. Голова
громади зазначив, що, по-перше,
туризм – це здоровий спосіб життя,
це намагання мати завжди добру фізичну форму, по-друге, можливість
поповнити свої знання про оточуючий світ, по-третє, туризм – це виховання в собі витривалості, допитливості, сміливості, наполегливості.
Міський голова подякував завідувачу філії №5 Світлані Іванівні
Денисенко та всьому колективу
освітнього закладу за організацію
заходу на базі закладу. Окремі слова
подяки за роботу з дітьми по популяризації роботи туристичного напрямку з учнями шкіл ОТГ висловив
керівнику гуртка КЗ «Оріхівський
Будинок дитячої творчості» Ірині Михайленко, педагогічному колективу та
керівникові закладу Любов Яровій, а
також учасникам АТО, нашим землякам Руслану Барку та Анатолію Дудці
за активну життєву позицію та участь
у вихованні підростаючого покоління
громади.
Під час змагань учасники використали теоретичні знання, показали
відмінну технічну підготовку на конкурсній програмі. Найспритнішими
в естафеті з техніки пішохідного туризму стала команда Оріхівської філії
№5, а в конкурсі «Укладання рюкзака»
кращою була команда КЗ «Нестерянська спеціалізована різнопрофільна
ЗОШ І-ІІІ ст..», команда КЗ «Оріхівський Будинок дитячої творчості» показала кращий результат в конкурсі
«Вязання вузлів», хлопці з команди
КЗ Новопавлівська філія КЗ «ОЗЗСО
«Сузір’я» були неперевершені на кон-

курсі (вис на руках), за результатами
трьох конкурсів в особистому заліку
самим результативним визначений
капітан команди Будинку творчості
Влад Паустовський. Конкурс малюнку
«Я мрію про подорож» від кожної команди оцінений та відзначений тільки
вищим рівнем нагоди місця. Педагоги
та учасники мали можливість на власні очі побачити тонкощі проходження
складних етапів змагань, конкурсів.

Суддівська бригада складалася з
керівників гуртків Будинку творчості
та вчителів з освітніх закладів, які
приймали участь у змаганнях, але
приємно відмітити, що випускники
туристичних гуртків БДТ продовжують співпрацювати з керівниками та
допомагати в організації, проведенні
заходів.
Такі зустрічі дають можливість обмінятися досвідом організації туристичної роботи з учнями у позашкільний
час та підвищити технічну майстерність. Дуже важливим є те, що під
час занять з туризму народжується
справжня дружба, взаємовиручка та
підтримка. І звичайно ж, туризм – це
романтика, це пісні біля вогнища,
ночівлі у палатках і неповторний ранній світанок та пізній захід сонця.
За інформацією відділу освіти,
молоді та спорту виконавчого
комітету міської ради

Веселу Масницю відзначили в Оріхівській громаді
Неможливо уявити собі завершення
зими без традиційного масляного тижня,
за який кожен справжній українець встигає з’їсти таку кількість смачних вареників
та млинців, що вистачить на весь рік.
Основна заповідь Масниці говорить:
весь масляний тиждень треба веселитися,
приймати гостей і ходити в гості самому,
взяти участь у масових гуляннях і народних забавах, пекти млинці, варити різноманітні вареники.
29 лютого на площі Покровскій м. Оріхів
весело та гучно свято Масниці відзначала
Оріхівська громада - масові забави, жарти, хороводи, спалювання опудала зими,
знімання подарунків зі стовпа і звісно пригощання смачними млинцями та гарячим
чаєм.
Неперевершено свято відкрили юні вихованці вокальної студії та танцювального
колективу комунального закладу «Оріхівський Будинок дитячої творчості» під керівництвом молодих та талановитих керівників
Дар’ї Агашкової та Олесі Кучер.
Веселі пісні лунали у виконанні народного хору «Таврія», Нестерянського вокального гурту «Гарні молодиці», народного
самодіяльного ансамблю «Вечірня зіронька», ансамблю «Мелодія сердець», а також
незмінних солістів Світлани Клименко, Олени Лисичкіної, Анастасії Максімової, Наталі
Літвінової та Олесі Кучер.
Протягом всього театралізованого дійства гарний настрій та незабутню атмосферу
створювала автор сценарію - ведуча свята

Наталя Літвінова (Солоха) та спів ведуча Наталя Онищенко (Параска).
Запальні Балагури - Тетяна Ганзіна та Анна
Карсакова разом з учасниками школи волонтерів комунальної установи
«Центр надання соціальних послуг»
проводили розваги для малечі і дорослих.
У захваті глядачі були від показового
виступу юних спортсменів гирьовиків
- вихованців дитячої юнацької спортивної школи, студентів Оріхівського
коледжу під керівництвом Олександра
Крата.
Поява героїв Масляної - Млинця та
Чайника на конях, в ролях яких були
Олеся Басенко, Микола Ковтун та Єгор
Баранов, викликала бурхливі оплески.

До мешканців громади з вітальним словом звернувся очільник громади Сергій
Герасименко, який привітав усіх зі святом,
побажав гарного настрою і в подальшому
зберігати традиції українського народу та
передавати їх нащадкам, а також подяку-

вав усім причетним до організації дійства та
вручив подяки виконавчого комітету міської ради активним спортсменам.
Незабутні враження та захоплення гля-

дачів справила магічна поява ніжної Весни,
роль якої блискавично зіграла Олеся Кучер
у супроводі вихованців Будинку дитячої
творчості. Саме вони об’єднали всіх присутніх на площі в живий коридор, який
люди утворили для зустрічі красуні Весни,
взявшись за руки.
Протягом трьох годин на площі міста
діяли фотозони, виготовлені майстрами
Центру культури і дозвілля та Будинку дитячої творчості, працювала виїздна торгівля,
дітлахів катали на конях, проходив майстер
клас по виготовленню ляльок, який проводила «народна» майстриня, керівник гуртка
Будинку дитячої творчості Валентина Приходько.
Спалювання опудала та водіння хороводів
було феєричним завершенням дійства.

Свято вдалося завдяки злагодженій роботі виконавчого комітету Оріхівської
міської ради, комунального підприємства
«Благоустрій» під керівництвом головного інженера Віктора Понамаренка, колективу комунального закладу «Оріхівський
Будинок дитячої творчості» - керівник
Любов Ярова, колективу комунального
закладу «Центр культури і дозвілля», дошкільним закладам громади «Сонечко»,
«Червона Шапочка», «Дюймовочка», «Калинка», «Чебурашка», КЗ ОЗЗСО «Сузір’я»,
Оріхівська філія № 5 КЗОЗЗСО «Сузір’я»,
Новопавлівській філії КЗ ОЗЗСО «Сузір’я»,
а також при підтримці ТОВ «Агротех», ТДВ
«Оріхівський хлібокомбінат», ФОП «Петренко Ю.О.», ПрАТ «АПК», ПП «Птахофабрика
Прилуцького», КП «Оріхівський ринок» та
інших підприємців.
За інформацією відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини
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Відбулося засідання
оперативного штабу

Дякуємо за активність
і вітаємо зі святом весни!

Під головуванням міського голови Сергія Герасименка 04 березня 2020 року відбулось засідання оперативного штабу щодо організації
на території Оріхівської міської ради заходів
щодо запобігання занесенню і поширенню на
території об’єднаної територіальної громади
гострої респіраторної хвороби спричиненої
коронавірусом 2019-nCoV.
Головний лікар КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Оріхівської міської
ради довела до відома присутніх розрахунки
для забезпечення засобами індивідуального
захисту медичних працівників на 14 днів, а
саме: ізоляційними халатами або костюмами
біозахисту, респіраторами класу захисту не
нижче FFP2, захисними окулярами або щитками, рукавичками медичними нітриловими та
масками медичними (хірургічними), які планується придбати за рахунок коштів міського
бюджету.
Станом на сьогоднішній день наказом КНП
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Оріхівської міської ради від 31.01.2020 №
29 затверджено заходи щодо недопущення
занесення і поширення на території Оріхівської об’єднаної територіальної громади випадків захворювань, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, а також створено дванадцять
мобільних бригад з метою активного виявлення хворих на гостру респіраторну хворобу,
спричинену коронавірусом 2019-nCoV.
Міський голова Сергій Герасименко зауважив, що в разі спалаху треба не панікувати,
діяти злагоджено та організовано.
Крім того, як повідомила головний лікар,
є проблема щодо придбання необхідних
засобів індивідуального захисту у зв’язку з
відсутністю у продажу, про що повідомлено
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.

По територіальному округу
№
13,14, що охоплюють провулки Дачний, Український,
вул.Шевченко, голова квартального
комітету Петровська Таїсія Михайлівна.
Девіз Таїсії Михайлівни: «Робота,
яку ми охоче виконуємо – цінується!
Від цього стає радісно на душі, та хочеться докладати ще більших зусиль».
Депутати Оріхівської міської ради виносять
подяку за ініціативність, активну життєву та громадську позицію, вагомий внесок, добросовісне
виконання своїх обов’язків в напрямку вирішення
питань чистоти й порядку на територіях, які закріплені по виборчим округам.
Висловлюємо подяку за старанну працю та користуючись нагодою вітаємо зі святом весни – Міжнародним жіночим днем, бажаємо Вам невичерпної
творчої енергії, звершення всіх починань та подальших перемог.
Також хочеться виразити щирі слова вдячності
всім тим людям, які не байдужі до долі нашого міста
і вносять посильний внесок в покращення благоустрою, приведення в охайний вигляд прибудинкових територій, місць загального користування, околиць, зон відпочинку. Ціна охайності нашого міста
може залежати не від захмарних капіталовкладень,
а від особистої участі, від бережного ставлення до
навколишнього середовища, усвідомлення того,
що порядок в місті як у власній домівці залежить
особисто від кожного з нас, від нашої ментальності.
Депутати Оріхівської міської ради
Алевтина ЛЕПЕТЧЕНКО
Геннадій НАЗАРЕНКО

Розпочато прийом проєктів у рамках громадського бюджету
З метою підвищення рівня відкритості міської
влади, впровадження інноваційних механізмів
залучення громадськості до розподілу частини
коштів міського бюджету, Оріхівська міська рада
оголошує про прийом проєктів від мешканців
громади у рамках громадського (партиципаторного) бюджету у 2020 році.
Прийом проєктів здійснюється відповідно до
Положення про громадський бюджет (бюджет
участі, партиципаторний бюджет) Оріхівської
об’єднаної територіальної громади, ухваленого
рішенням Оріхівської міської ради від 27.09.2018
№ 3.
Проектом є план дій, комплекс робіт, задум,
ідея, викладені у вигляді описання з відповідним
обґрунтуванням, розрахунками витрат, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що
розкривають сутність задуму та можливість його
практичної реалізації за рахунок коштів громадського (партиципаторного) бюджету нашої громади.
За рахунок коштів громадського (партиципаторного) бюджету можуть реалізовуватись
проєкти: великий - обсяг витрат на реалізацію
якого не повинен перевищувати 200,0 тис. грн.,
малий – 50,0 тис. грн.
Подані для фінансування за рахунок коштів
громадського (партиципаторного) бюджету
проєкти повинні відповідати вимогам визначеним в Програмі реалізації громадського бюджету (бюджету участі, партиципаторного бюджету)
Оріхівської об’єднаної територіальної громади
на 2018 - 2023 роки та сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних

проєктів в усіх сферах життєдіяльності громади,
результати реалізації яких є загальнодоступними для її мешканців.
Проєкти подаються за єдиною обов’язковою
для заповнення формою. Бланк форми проєкту
розміщуються на офіційному сайті Оріхівськоїї
міської ради (ormr.gov.ua) у розділі «Бюджет»,
«Громадський бюджет».
Термін подачі проєктів: з 1 березня по 15 квітня 2020 року включно.
Проєкт подається особисто автором (одним з
авторів) проекту:
1) у електронному вигляді через електронну
систему, для чого необхідно пройти реєстрацію в електронній системі (http://orikhivska-otg.
ci.org.ua/): через електронну пошту, внесення
серії і номеру паспорта та завантаження скан-копії (фото) першої сторінки паспорту, а також
сторінки з реєстрацією місця проживання; систему Bank ID;
2) у паперовому вигляді, здійснюється за умови пред’явлення автором оригіналу паспорту до
відділу бюджетних відносин виконавчого комітету Оріхівської міської ради (м. Оріхів, вул. Шевченка,11, каб. 27 та каб. 31).
Графік прийому проєктів: щодня крім вихідних
(субота, неділя) з 8:00 до 17:00, п’ятниця – з 8:00
до 15:45, обідня перерва – з 12:00 до 13:00).
За консультацією стосовно визначення вартості (кошторису) проекту та з інших питань
щодо заповнення форми проекту за тел. 4-35-95,
контактна особа Гордик Лариса Григорівна.
З технічних питань щодо подачі проектів через
електронну систему звертатись за тел. 4-31-21,
контактна особа Козик Юрій Миколайович.

Співчуваємо

Віталіні Іванівні з приводу смерті батька Галчанського Івана Григоровича. Світла пам’ять….
Колектив КЗДО «Червона шапочка» Оріхівської
міської ради висловлює щирі співчуття Панченко
Мешканці вул. Травневої висловлюють свої щирі
Людмилі Іванівні з приводу смерті матері Залозної співчуття депутату Мандрич С.М. та її родині з приВалентини Іванівни. Земля пухом, небо раєм…
воду смерті батька, дідуся Мандрич Павла Івановича.
Колектив КЗДО «Червона шапочка» Оріхівської
Мешканці вулиці
міської ради висловлює щирі співчуття Галчанській

Висловлені авторами думки можуть не
співпадати з позицією редакції.
Оріхівська міська рада
Email: mail@ormr.gov.ua
Cайт: ormr.gov.ua

За достовірність фактів відповідає автор публікації.

Прийміть вітання!
Z Депутати міської ради та члени виконавчого
комітету щиро вітають всіх жінок зі святом 8 березня! Нехай сьогодні у всіх вас, шановні наші берегині
сімейного вогнища, буде сто причин для щасливих
посмішок! Залишайтеся завжди такими ж ніжними і
чудовими, як перші весняні проліски! Будьте здорові
і радуйте нас, чоловіків, сліпучими посмішками! Вічної вам весни і молодості, шановні жінки!
Z Виконавчий комітет Оріхівської міської ради вітає з днем народження депутата міської ради Гащенка Сергія Васильовича, старосту с.
Новоандріївка Левченка Олександра Яковича, головного спеціаліста
Ємел’яненка Вадима Анатолійовича та голів квартальних комітетів:
Галчанську Тетяну Семенівну, Сухину Олену Миколаївну, Тахтаул Вікторію Володимирівну, Масюк Катерину Дмитрівну, Горбачову Ірину
Олександрівну.
Бажаємо іменинникам міцного здоров’я на багато років життя,
успіхів, родинного щастя й добробуту, прихильності фортуни та здійснення всіх задумів. Нехай кожний день наповнюється найважливішими словами, які зігріватимуть душу, принесуть тепло у Вашу оселю!
Z Керівництво та колектив КП «Оріхівський водоканал» вітає з Днем
народження своїх працівників – іменинників березня: Кудлюк Миколу Васильовича, Прунь Наталю Іванівну, Лиско Сергія Анатолійовича,
Кузьминського Юрія Борисовича, Мірошніченко Наталію Миколаївну,
Руденка Олександра Володимировича, Сергієнка Павла Івановича,
Цапкова Олексія Михайловича.
Бажаємо іменинникам щасливого сьогодні і радісного завтра, красивих мрій і їх здійснення! Хай кожен день буде сповнений гарним
настроєм, душевними зустрічами і плідною працею. Щастя і радощів у
домівку, здоров’я і благополуччя родині. Хай сонце заглядає у вікна, а
щастя в серце!
Z Голова квартального комітету пров. Маяковського вітає всіх жінок
з 8 березня. Бажаю нашим жінкам величезного щастя, любові і добра!
Щоб кожен новий день Ви зустрічали з посмішкою, з передчуттям радості, із впевненістю і щиросердечним спокоєм! Миру, єдності і благополуччя!
З повагою, голова квартального комітету Сергієнко А.М.
Z Учасники вокальної групи «Мелодії сердець» щиро вітають з Днем
народження Каплун Людмилу Миколаївну та Маслак Раїсу Павлівну та
Жирченко Наталію Миколаївну. Нехай по життєвому шляху вас завжди
супроводжує святковий настрій, а кожен день буде світлим і сонячним,
дарує радість, приємні несподіванки і душевний комфорт, а родинне
тепло, людська вдячність та пошана будуть вірними супутниками Вашого життя.
Z Художній керівник вокальної групи «Мелодії сердець» Клименко С.М. щиро вітає всіх жінок групи з днем весни – 8-м березня! Нехай кожен день приносить радість, усмішки і подарунки, нехай всі мрії
здійснюються, а плани реалізуються, нехай оточують тільки щирі люди,
віддані друзі і нехай не буде місця для зневіри і печалей!
Z Квартальний комітет приватного сектора вул. Лесі Українки та
провулків Заводського і Дружного щиро вітає з ювілейним днем народження Науфок Олександра Івановича. Бажаємо міцного здоров’я,
успіху, добробуту, добра, радості, любові, щастя, хорошого настрою,
посмішок, яскравих вражень. Нехай тепло й затишок завжди панують у
Вашому домі, хай сонячне світло зігріває в будь-яку погоду, а бажання
здійснюються тільки-но Ви про це подумаєте.
Z Квартальний комітет приватного сектора вул. Лесі Українки та
провулків Заводського і Дружного щиро вітає всіх жінок кварталу зі
святом весни – 8-м березня! Щиро бажаємо щастя і гарних подій, здійснення задумів, планів і мрій, щастя квітучого, злетів найвищих, шляхів
до мети, легких і найближчих!
Z Голова квартального комітету вул. Героїв Ато вітає іменинників
місяця: Вітер Тетяну Миколаївну, Корнуту Вікторію Ігорівну, Чурилова
Роланда Володовича, Крупій Ганну Олексіївну. Бажаю Вам міцного здоров’я, сімейного затишку, поваги від рідних та друзів!
Голова квартального комітету Галчанська Т.С.
Z Вітаю всіх жінок з жіночим святом – 8 березня! Бажаю безмежного
щастя, добра та здоров’я. Нехай кожен день буде сповнений добром
та любов’ю!
Голова квартального комітету Галчанська Т.С.
Z Квартальний комітет вул. Травневої вітає з днем народження:
Силку Олександра, Баранову Анастасію, Федоренка Миколу, Приходько Лесю, Скубій Сергія, Чорного Олександра, Шульгу Анатолія, Миць
Миколу, Московку Володимира, Московку Кирила, Мандрику Надію,
Московку Віру, Дяченко Валентину, Ватуліну Олену, Гудима Володимира Миколайовича, Ленчук Олену, Замковську Дашу.
Здоров’я і тепла, хай Бог пошле літа щасливі і рівну стрічку сонячних
доріг. Хай радість буде в домі, хай серце не знає невдачі і втоми.
З повагою голова квартального комітету Л.П. Чиквашвілі
Z Вітаємо з днем весни: сонячними променями хай березневі квіти
несуть радість всім дівчаткам, жінкам – берегиням сім’ї, мир і достаток
в домі.
З повагою голова квартального комітету Л.П. Чиквашвілі
Z З ювілеєм вітаємо Владімірову Раїсу Павлівну. Бажаємо здоров’я, ніколи не дивитись на час в плані старості, бажаємо рахувати
не зморшки, а мудрість, накопичену роками, ніколи не сумувати, залишайтесь веселою у спілкуванні, теплом рук і світлом очей, теплою
посмішкою.
Олександр, Людмила і їх сім’я

Телефонуйте: керуючий справами
міськиконкому – 4-31-21,
секретар міської ради – 4-36-24.
Інформаційний вісник
українською мовою.
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