Вітаємо тебе з завершенням яскравого відрізку життя. Одинадцять
років ти мандрував таємничими і безмежними стежками знань.
Ти піднімаєш вітрила і виходиш у відкрите море, в яскраву самостійну
подорож. Не припиняй здобувати знання, бо це твій найдорожчий скарб.
Будь здоровим та успішним!

№4

ВСЕ, ЩО ТИ ХОТІВ ЗНАТИ ПРО СВІЙ РАЙОН

СУБСИДІЇ БЕЗ ЧЕРГ!
4-5
У НОМЕРI:

стор.
Прийом документів і консультації
у громадськiй приймальнi Володимира Гончарова
• У Дарниці з’явиться
перша інклюзивна
школа
Стор. 2

• Депутат наголошує:
«Діти та молодь –
майбутнє України!»
Стор. 6

• Патріотичне виховання
в умовах конфлікту.
Сергій Котвицький
Стор. 7

• КАНІКУЛИ НА РАЙОНІ: ЧИМ ЗАЙНЯТИ ШКОЛЯРА?

• Афіша:
День столиці
та День захисту дітей
Стор. 8
стор.
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ШКОЛА ДЛЯ ВСІХ

Дарниця отримає повноцінну
інклюзивну школу
Корекційна медицина
стверджує, що дітей,
повністю нездатних
до навчання, не існує.
Цю думку підтримують
і в Київраді: незабаром
дарницька загальноосвітня
школа № 289 буде
переобладнана з
урахуванням потреб дітей з
обмеженими можливостями

СТАРУ БУДІВЛЮ ПОВНІСТЮ
ПЕРЕОБЛАДНАЮТЬ

З

Текст
Юлія Покуль

Б

атьки дітей із особливими потребами в Україні поставлені перед складним вибором: віддати дитину до інтернату і відірвати від родини або виховувати самотужки, позбавляючи кваліфікованої допомоги. Залишається «вибір без вибору»:
резервація або вдома, або у спецзакладі. Між тим в Україні, а зокрема
в столиці, фактично не існує шкіл, де
має можливість отримати освіту дитина з особливими потребами. Такі
діти та підлітки майже не спілкуються з однолітками, а при досягненні повноліття, зазвичай, їх беруть
на роботу фіктивно, задля списування на «працюючого інваліда» зайвих
коштів.
Статистика невблаганна: значна
частина особливих діток здобуває
освіту в спеціальних навчальних закладах інтернатського типу. За кордоном у таких школах перебувають
лише три-чотири відсотки дітей із
дійсно важкими вадами розвитку.
Більшість навчається у звичайних
школах, проживаючи з батьками.

!

1292
дитини

в Дарницькому районі
отримують допомогу «за

ІНКЛЮЗИВНІСТЬ,
ЯК СУСПІЛЬНА НОРМА

інвалідністю»

Т

им часом у розвинених країнах
інваліди не тільки володіють
правом, але й мають можливість навчатися в школах разом зі здоровими дітьми. Така форма освіти називається інклюзивною (від англ. «інклуд» – включення). Для спеціальних
потреб пристосовано громадський
транспорт, будівлі обладнано пандусами, щоб людина на візку могла без
проблем потрапити до аптеки, книгарні чи кінотеатру.
Основний принцип інклюзивної освіти полягає у залученні дітей
із особливими потребами до процесу навчання в умовах загальноосвітньої школи. В Україні особливо гостро ця проблема окреслилася наприкінці 1990-х років. У той час, зважаючи на досвід західних сусідів, багато дітей з особливими потребами
прийшли вчитися до загальноосвітніх шкіл. Але наші навчальні заклади
виявилися не готовими забезпечити

в цей період копіюють поведінку дорослих.
– Я знаю дівчинку Марійку, яка
навчається у звичайній початковій
школі. Вона в дуже важкому стані:
випаде з візочка – самостійно підвестися не може, – розповідає пан Микола. – Проте в дитячому колективі почувається маленькою принцесою. Я бачив, як вона підганяла свою
подружку, яка повинна була швидко дістати їй із портфеля потрібні книжки перед початком заняття. Діти цікавляться її життям,
їх інтригує, що дівчинка може їздити на візку.

Інклюзивна освіта дає нам
можливість краще розуміти тих, хто
поруч з нами, краще пізнавати світ
належне навчання та супровід особливим дітям.

У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
АДАПТАЦІЯ ПРОСТІША

Т

реба віддати належне батькам дітей з особливими потребами. Вони першими почали рух за доступність звичайних
шкіл та дитячих садків для їхніх
дітей. Об'єднуючись у громадські
організації та ініціативні групи,
вони крок за кроком поширювали інклюзію як систему навчання. Поступово накопичувався до-

свід, що пізніше став у нагоді фахівцям, які впроваджували інклюзивну освіту.
Лише у 2000-му році в експериментальному режимі інклюзив, як
систему навчання та надання спеціальних послуг дітям з особливими
потребами, впровадили за місцем
проживання.
Як розповідає Микола Сварник,
голова Коаліції захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю, батько дитини з особливими потребами:
– Чим раніше такий учень потрапляє до звичайного класу, тим

Основний принцип
інклюзивної освіти полягає
у залученні дітей із
особливими потребами до
процесу навчання в умовах
загальноосвітньої школи.
Микола СВАРНИК,
голова Коаліції захисту
прав інвалідів:
Чим раніше дитина з особливими
потребами приходить у звичайний
шкільний клас, тим легше їй та іншим призвичаїтись до нових умов.

легше йому призвичаїтись до нових
умов. У початкових класах адаптація відбувається досить легко – діти
у цей період надзвичайно допитливі та лояльні, у них ще не сформовані стійкі упередження щодо зовнішнього вигляду, вмінь і навичок оточуючих.
– Хтось носить окуляри, у когось на обличчі ластовиння, в іншої – кумедні хвостики, – говорить
Сварник. – Певного стандарту немає, і негативно ставитися до особливої дитини не будуть. Потрібно
лише, щоб толерантним і добрим
було ставлення вчителів, адже діти

а інформацією Управління праці та соціального захисту населення, сьогодні в Дарницькому районі нараховується 1 292 дитини,
які отримують допомогу від держави «за інвалідністю». Близько половини цих діток мають серйозні проблеми зі здоров’ям, які впливають
на обмеження доступу до початкової та середньої освіти. На сьогодні
район пропонує лише реабілітаційний центр та єдину школу-інтернат.
Донедавна інклюзивний формат
освіти був далеким для Дарниці.
14 травня депутати Київради підтримали більшістю унікальне для
Дарницького району рішення. В
контексті внесення змін до загальноміської Програми економічного і соціального розвитку міста на
2015 рік депутати проголосували
за ініціативу свого колеги від Дарницького округу №7 Сергія Левади
щодо виділення коштів на проектування та реконструкцію спеціалізованої школи для дітей із обмеженими можливостями на базі діючої загальноосвітньої школи №289 на вулиці Славгородській, 14. На цей момент виділено 700 тис. грн із необхідних 14,5 млн грн на проведення
перших необхідних кроків із реконструкції. Планується облаштувати
пандуси, ліфтові системи, туалетні
та гімнастичні кімнати, спортивні
майданчики. За проектом, існуючу
будівлю та прилеглу територію школи №289 буде повністю реконструйовано з урахуванням потреб особливих дітей.
– На реалізацію проекту потрібна значна сума, але коли 14,5 млн
грн розділити на кількість дітей
з особливими потребами, які зможуть навчатися у правильно спроектованій та адаптованій загальноосвітній школі, виявиться, що це не
дуже істотні витрати задля того,
щоб такі діти змогли бути максимально інтегровані в наше суспільство, – переконаний Сергій Левада.
Школа, яка відкрита для всіх, дає
можливість всім знати ті проблеми,
з якими зіштовхуються діти з особливими фізичними та освітніми
потребами. І завдяки таким проектам ми краще розуміємо різноманітність нашого суспільства, а також
тих, хто на нашу думку відрізняється від нас, краще розуміємо себе. І
коли з'являється необхідність зробити зміни, допомогти – ми робимо це без будь-яких роздумів. Так і
має бути.
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УРА – ВІДПОЧИНОК! ЧИМ ЗАЙНЯТИ ШКОЛЯРА?

Літні канікули на районі
Батьки вимушені
заробляти гроші цілий
рік, тож школярів під час
канікул прилаштовують
куди зможуть. «Районка»
відшукала в Дарниці
місця, де діти шкільного
віку можуть провести
дозвілля

Директор ШДС Олена
Даніш: «Всю зміну у нас
цікаві поїздки та екскурсії –
жодного дня діти
не залишаються
виключно у школі»

П

мі. Одним із наших ноу-хау є включення до раціону харчування кисневих коктейлів.
Табір у гімназії «Київська Русь»
минулого року посів перше місце
серед пришкільних закладів столиці. До денного розпорядку включено чотириразове харчування, вправи під бадьору музику, сон, прогулянки, виховні заходи, спортивні
змагання та екскурсії. Табір розпочинає роботу зранку о 8:30 і працює
до 18:00 вечора.
Директор цього навчального закладу Юлія Багаліка розповідає, що
також роботу продовжать шкільні
гуртки, але не у кабінетах, а на свіжому повітрі.
– У нас працюватимуть гуртки з вивчення іноземних мов. Цього
року вікові межі розширено – до груп
літнього табору залучено й учнів
5-х класів гімназії. До речі, у мене,
як матері, теж постало питання,
куди прилаштувати дитину на літній час. Тож моя дитина також буде
відпочивати у нашому таборі.

Приватна перспектива

Г

оловний недолік пришкільних таборів, що вони працюють лише у червні. Інші два місяці
у батьків знову виникає проблема,
куди віддати дитину.
Альтернативою шкільному є відпочинок у приватних навчальних
закладах.
Кореспондент «Районки» відшукав в Інтернеті понад три десятки приватних дитячих клубів, які пропонують послуги з літнього відпочинку в
нашому районі. Але
лише деякі з них
організовують літні табори для дітей
шкільного віку.
Збалансоване
різноманітне харчування, насичена
програма, у кожного
є свої родзинки, і пра-

ПОРАДИ ПСИХОЛОГА

Р

ІВАН СТОРЧАК,
психолог, психотерапевт,
автор і ведучий програми
«Еволюція свідомості» на радіо
Ера FM, тел. (067) 270-84-38

екомендую зробити усе можливе, щоб дитина на канікулах
не залишалась вдома. Навіть під
опікою любої бабусі або інших родичів. Дитині важко цілий рік навчатися, а потім ще й влітку бачити ті самі стіни, письмовий стіл і
комп’ютер. Такий відпочинок поглибить стомленість і розмиє різницю між поняттями «відпочинок» і
«навчання». Дитяча психіка не зможе накопичити достатньо ресурсів,
аби витримати черговий навчальний рік, який складається з суворої
дисципліни і заборон.

пришкільних таборів

• Школа – дитячий садок І-го ступеня
«Пролісок» (вул. Бориспільська, 51)
• Гімназія «Київська Русь» (вул. Б. Гмирі,
2-В)
• Спеціалізована школа № 323 (вул.
О. Мішуги, 5)
• Спеціалізована школа №113 (вул. Вакуленчука, 50-А )
• Гімназія №237 (вул. Вербицького, 26-Г)
• Спеціалізована школа № 274 (Харківське шоссе, 168-І)
• Середня загальноосвітня школа №289
(вул.Славгородська, 14)
• Гімназія №290 (вул. Ревуцького, 13-А)
• Спеціалізована школа № 302 (вул. Декабристів, 8-А)
• Початкова загальноосвітня школа
І-го ступеня №309 (просп. Григоренка,
2-В)
• Спеціалізована школа № 314 (вул.
Княжий затон, 7-А)

Текст
Анатолій
Шемет
ереважна більшість батьків вимушені самостійно організовувати дозвілля для своїх дітей. Минулого року за батьківський кошт
оздоровилися 17,5 тис. маленьких
дарничан. Жителька Дарниці Дарина Павлюченко розповіла, що у
сина, учня початкових класів, літо
розписане:
– Фелікс місяць гостюватиме у
бабусі в селі, потім ми родиною відлітаємо на морський відпочинок до
Туреччини. А решту часу син проведе
вдома під наглядом дорослих.
Мешканець мікрорайону Осокорки Максим Костін зізнається, що
цього року будуть розраховувати на
власні сили.
– Минулоріч водили доньку до
приватного закладу, але тепер не
по кишені. Будемо залучати бабусь,
в основному дитина проведе літо у
Києві.
Мама першачка Світлана Біла,
яка мешкає на вулиці Ващенка, задоволена, що у Скандинавській
гімназії, де навчається син, організовано пришкільний табір. Тож місяць Назарчик проведе там.
Минулого року до пришкільних таборів Дарницького району
змогли потрапити лише 980 учнів.
Цьогоріч, за інформацією районного управління освіти, з трьох десятків шкільних навчальних закладів
лише в третині працюватимуть літні табори.
Таких буде усього одинадцять:
один у школі – дитячому садочку
«Пролісок», десять – у шкільних навчальних закладах району. Зміни
розпочнуться вже з 2 червня 2015
року.
Вартість путівки за місяць перебування дитини у шкільному таборі стандартна для Києва – 551 грн.
Оплату батьки здійснюють в управлінні освіти Дарницького району, а
не у навчальному закладі. Крім коштів, знадобляться довідка від педіатра та заява від батьків.
Директор ШДС «Пролісок» Олена Даніш переконана, що робота табору залежить від бажання та творчості педагогічного колективу і креативності безпосереднього організатора відпочинку:
– Всю змiну ми плануємо цікаві
поїздки та екскурсії – жодного дня
діти не залишаються виключно у
школі. Минулого літа ми побували
у більшості музеїв Києва. Із нововведень – вивчення англійської, такі
мовні курси проходять в ігровій фор-

В Дарниці
працюватимуть 11

Ігри на свіжому повітрі загартують
на наступний навчальний рік

ЯК ВІДПОЧИВАЮТЬ ДІТИ ПОПУЛЯРНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ

СЕРГІЙ ДОЙКО, ТЕЛЕВЕДУЧИЙ,
ЖИТЕЛЬ ДАРНИЦІ
Цього року вирішили відправити Назара до дитячого табору «Козацька фортеця», до речі,
він вперше їде самостійно. Обіцяють насичену програму: бойовий гопак, перебування у наметах, їзда
верхи. Природа, свіже повітря, дружня компанія однолітків – вважаю, сьогодні це потрібно найбільше, особливо
так званим дітям асфальту. Не дуже приємно спостерігати, як більшість вільного часу син проводить із джойстиком у руках. Відпочинок має бути активним – більше
рухатись, гуляти на природі. Адже після канікул залишаються спогади, які будуть яскравими лише за умови різноманітного дозвілля.

Сергій Дойко
з сином Назаром

цюють до середини серпня. Єдиний
суттєвий недолік – ціна.
Приватний заклад – дитячий
світ «Ай Діти», що на вулиці Єлизавети Чавдар, пропонує путівку до творчого табору за 2 200
грн (10 робочих днів) без урахування харчування. Групи
від 6 до 12 років. До програми включено комунікативні
тренінги з психологом, виїзди на природу до парків,
музеїв під відкритим небом,
йога та інші заняття. Дворазове харчування (80 грн обід
+ полуденок) забезпечує ресторан національної кухні.

Клуб для всієї родини ТreeHouse
на вул. Дніпровська набережна пропонує путівки на
двотижневу зміну (з харчуванням) за 2 950 грн.
Працює аж до 20:00, в
той час, як переважна більшість таборів
денного перебування
завершують роботу о
17:00-18:00. П’ять заїздів розділено за тематиками: «Фабрика зірок»
(вокально-танцювальний
курс), «Школа бізнесу» відкриє для дітей світ професій, навчить фінансової грамотності, «Кі-

ноакадемія» занурить дітей у світ кіномистецтва, крім того, курси англійської тощо. З дітьми працюватимуть психологи, музичний керівник і учитель
з танців.
Цікавим може бути
літній табір при мовній
школі DEC school на вул.
Дніпровська
набережна. Програма складена за
аналогією з британськими
літніми таборами й адаптована для українських дітей,
тому допоможе поглибити знання з іноземної мови. Тривалість
зміни – тиждень, вартість: 3 850 грн.

Табори денного перебування –
непогана альтернатива, але зверніть увагу на програму: вона має
бути більш розважальною, ніж
освітньою. І краще без облич учителів, які і так стомили за рік.
Ідеальне місце для розвитку дитини – дитячий табір у горах або на
морі за повної самостійності. Це чудово соціалізує дитину, але лише
за її власним бажанням на такий
відпочинок. Ні в якому разі не силуйте!
Туристичні, спортивні табори
стануть у нагоді активній, непоси-

дючій дитині. Нарешті вона зможе
реалізувати все те, що цілий рік забороняли батьки.
Родинний відпочинок у санаторіях або приватних будинках підходить малечі, яка сумує за батьками,
які проводять на роботі увесь день.
Особливо раджу дітям, які впродовж року не отримали достатьньої
кількості любові, тепла, позитивних емоцій.
Час, проведений у бабусі в селі,
окрім турботи близьких і свіжого повітря, створює більш реальну
уяву про зовнішній світ, який скла-

дається не лише з хмарочосів та асфальтованого покриття доріг. Дитина знайомиться з тваринами і рослинами, розуміє як «зелена трава перетворюється на біле молоко». Долучається до щоденного життя бабусі та дідуся, спостерігає, як
вони важко працюють і починає
сильніше цінувати життя у місті.
Такі спогади часто залишаються у
пам’яті на довгі роки.
Найголовніший критерій при
обиранні місця для літніх канікул –
обов’язково порадитися з дитиною,
прислухатися до її думок.
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Дор ог і д а р н ич а ни!
Минув рік, як ви довірили мені право представляти інтереси дарницької громади у Київській міській раді.
Настав час відзвітувати про виконане, підвести підсумок дванадцятимісячної депутатської роботи.
І хоча я щодня інформую громадськість про свою діяльність на персональному сайті, в соцмережах, друкованих
та електронних ЗМІ, провів три звітних зустрічі з дарничанами, вважаю за потрібне проаналізувати рік мого депутатства.
Зізнаюсь, без вашої активної підтримки, численних звернень, акцентів на проблемах району, вашої громадянської небайдужості у мене б мало що вийшло.
Гордий тим, що сотні дарничан прагнуть змінити район, місто, усю країну не лише на словах, а за рахунок реальних справ. Вони щодня перетворюють Україну та кожен її куточок на демократичну високорозвинену державу.
Працюючи однією командою, ми стаємо силою, спроможною на величезні здобутки.
Однією з останніх перемог є закриття незаконної забудови на вул. Здолбунівській. Це наше з вами
досягнення, і з цим я вас вітаю. Так, зараз складно: тарифи ростуть, зарплатні та пенсії залишаються
незмінними, але всі важелі в наших руках. Ми вільні творити і працювати для змін.
Головне – не опускати руки та наполегливо йти далі.
Депутат і громадськість – це сила! Будуймо разом Україну!

Звітує Володимир Гончаров
ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ ДЕПУТАТА
У ГРОМАДСЬКІЙ ПРИЙМАЛЬНІ
ВОЛОДИМИРА ГОНЧАРОВА

БЕЗКОШТОВНО!
АДРЕСНО, БЕЗ ЧЕРГ:

✓ Індивідуальні

• ЧЛЕН ПОСТIЙНОЇ КОМIСIЇ з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку
• ЧЛЕН ТИМЧАСОВОЇ КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ з контролю за охороною водоймищ, джерел питного водопостачання та прилеглих до них територій у м. Києві
• ГОЛОВА РОБОЧОЇ ГРУПИ щодо пошуку фінансування будівництва ліцею «Інтелект» у шостому мікрорайоні житлового
масиву Осокорки-Північні
• ЧЛЕН ТИМЧАСОВОЇ КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ з питань перевірки і контролю за проведенням лікування та реабілітації киян – учасників бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції
• ЧЛЕН ТИМЧАСОВОЇ КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ з питань контролю
за діяльністю виконавчого органу КМДА та комунальними підприємствами у сфері розміщення реклами в м.Києві
• ЧЛЕН РОБОЧОЇ ГРУПИ з перевiрки вiдповiдностi всiх дозволiв
на розмiщення об'єктiв зовнiшньої реклами в Києвi, виданих з
26 сiчня 2012 року, вiд початку дiї Концепцiї розвитку та Порядку розмiщення зовнiшньої реклами в Києвi та виконання
своїх функцiй КП «Київреклама» за зазначений перiод

За 12 місяців
підготував 289
депутатських
запитів та звернень

✓ Надання інформації . . . . 
✓ Благоустрій,
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

54

екологічний стан  . . . . . . 26
Будівництво об'єктів
соціальної сфери . . . . . . . 23
Транспорт
та інфраструктура . . . . . . 20
З питань ЖКГ  . . . . . . . . . . 18
Матеріально-фінансова
допомога  . . . . . . . . . . . . . . 15
Охорона здоров'я та
соціального захисту . . . . 14
Порушення соціальноетичних норм . . . . . . . . . . 10
Незаконне будівництво . . . 8
Забезпечення депутатської
діяльності  . . . . . . . . . . . . . 85
Iнше  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

За моєї ініціативи

до Програми соціальноекономічного розвитку Києва
на 2015 рік ВКЛЮЧЕНО
РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ 11-го
Дарницького округу
на суму 3 млн грн:
✓ освіта – 1,5 млн грн

✓ житлове
господарство – 1,5 млн грн

Виконано

✓ ДНЗ № 113, вул. Здолбунівська,
3-Б – заміна 19 пластикових вікон.

✓ СЗШ № 111, вул. Здолбунівська,
7-Б – укладено 11,6 м2 рубероїдного покриття.
✓ СЗШ № 62, вул. Княжий Затон,
17-В – укладено 500 м2 рубероїдного покриття.

✓ ДНЗ № 89, вул. Княжий Затон,
17-Г – укладено 730 м2 рубероїдного покриття.
✓ ДНЗ № 210, вул. Срібнокільска,
14-Б – укладено 420 м2 рубероїдного покриття.

ПРОГОЛОСОВАНІ РІШЕННЯ

За моїм поданням 4.03.2015 Київська міська
рада ухвалила рішення про підвищення
прожиткового мінімуму для киян

✓ За рік 3 134 відвідувача
✓

консультації:

• ОФОРМЛЕННЯ СУБСИДІЙ
(вт. 10:00-13:00, чт. 15:00-18:00)
• ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ
(вт. 15:00-18:00, чт. 10:00-13:00)

847 громадян були на особистому прийомі у
депутата

✓ 317 людей отримали фахову юрконсультацію
✓ Надіслано 2 068 звернень до депутата:

745 – позитивне вирішення
1 323 – у роботі

✓ Фахова

юридична допомога
✓ Свіжа районна преса
Княжий Затон, 16-Д, запис за тел.:
(044) 223-18-85, 097-297-86-41
НЕ ГАЙТЕ ЧАС, ТУТ ДОПОМАГАЮТЬ!

ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕПУТАТСЬКОГО ФОНДУ
✓ забезпечено всі групи ДНЗ № 445 (вул. Чавдар, 10) іграшками та дидактич-

ними матеріалами – 82 833 грн;

✓ закуплено новорічні подарунки школярам і вихованцям 11 округу за-

гальною кількістю 4 700 шт. – 82 231 грн;

✓ ремонт покрівель: вул. Здолбунівська, 9, вул. Княжий Затон, 17-Б.

ДОПОМОГА АТО
✓ Батальйон «Золоті Ворота»,
взвод розвідки – дизельний
електрогенератор «Кентавр» на
5 кВт.
✓ Батальйон «Золоті Ворота» (с.
Щастя Луганської обл.) – речі,
обладнання (каністри для палива – 4 шт., вогнегасники – 2
шт., інструменти).
✓ Батальйон Нацгвардії ім. Кульчицького – обладнання (бензопили, мішки,обігрівачі).
✓ 24 мехбригада 4-го батальйону
– каримати, акумуляторні ліхтарі.
✓ 41-й БТрО Збройних сил України – бронежилети, спорядження, шоломи.
✓ 93-тя бойова бригада – дизельний електрогенератор 4,5 кВт,
акумулятори – 6 шт., прожектори, каримати – 15 шт., намети
– 5 шт.
✓ 79-й аеромобільній бригаді ВЧ
А0224 – теплі речі, жилети, радіостанція, інвектор.
✓ Реабілітація бійця 12-го БтрО
Києва Віктора Хоменка у Київському клінічному санаторії
«Перемога».
✓ Активісти «Будуймо разом
Україну» здали близько літра

Мобілізований боєць Андрій Ярошка (праворуч) під час
відпустки зустрівся з Володимиром Гончаровим
крові для поранених українських воїнів.
✓ Спільно з депутатами Київради і головою Дарницького
району зібрано кошти на прид
бання вантажопасажирського
авто для роботи волонтерів в
зоні АТО.

✓ Організовано
благодійний
матч із зірками ФК «Динамо».
Зібрані кошти передано бійцям на Сході.
✓ Збір речей для армії та переселенців з Донбасу організовано
у депутатській приймальні.

✓ Вісім активістів ГО «Будуймо разом Україну» захищають

Україну в зоні АТО. Спільно з ТОВ «Епіцентр К» бійцям постійно надається необхідна підтримка.
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ВСТАНОВЛЕНО ТА
ВІДРЕМОНТОВАНО
22 ДИТЯЧИХ
МАЙДАНЧИКИ
✓ вул. Завальна, 19-В
✓ вул. Зарічна, 5
✓ вул. Здолбунівська, 3-Б
✓ Бортничі, вул. Кринична
✓ вул. А. Ахматової, 30
✓ вул. Ареф’єва, 40
✓ вул. Вербицького, 3-Г
✓ вул. Вишняківська, 17
✓ вул. Вишняківська, 12
✓ вул. Гмирі, 15-А
✓ вул. Драгоманова, 12-А
✓ вул. Драгоманова, 5
✓ вул. Драгоманова, 14
✓ вул. І. Кочерги, 5

ВСТАНОВЛЕНО ТА
ВІДРЕМОНТОВАНО
12 СПОРТИВНИХ
МАЙДАНЧИКІВ

✓ вул. Мішуги, 8
✓ пр-т П. Григоренка, 1-А
✓ вул. Руденка, 15/14
✓ вул. Урлівська, 5

✓ Бортничі, вул. Леніна, 45
✓ Бортничі, вул. Леніна, 23
✓ Бортничі, вул. Крилова
✓ Бортничі, вул. Польова

БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ

✓ Прибрано та вивезено
на утилізацію сміттєзвалищ
із району – 210 т
✓ Відремонтовано
під’їздів – 110
✓ Відремонтовано
покрівель – 2 010 м2
✓ Пофарбовано
поверхонь – 3 570 м2
✓ Встановлено
пандусів – 12 шт

✓ Проведено гідродинамічне
очищення каналізаційних
мереж – 1 080 м.п
✓ Встановлено лавок – 70 шт.
✓ Встановлено
парканів – 1 070 м
✓ Встановлено дошок оголошень – 30 шт.
✓ Укладено асфальту – 201 т
✓ Завезено
чорнозему – 1 695 т
✓ Завезено піску – 630 т
✓ Висаджено дерев – 448 шт.
✓ Облаштовано клумбами при
будинкові
території – 30 шт.
✓ Встановлено табличок
«Вигул тварин заборонено» –
більше 200

✓ Встановлено нові поштові
скриньки – 1 191 шт.
✓ Встановлено
світильників – 351 шт.
✓ Встановлено дві камери
відеонагляду (вул. М. Бажана,
32-А та вул. Мішуги, 2)
✓ Нанесено дорожню розмітку
– 5,25 км
✓ Оновлено дорожню
розмітку – 975 м2
✓ Завезено щебеню – 540 т
✓ Прибрано занедбаний
автомобіль – вул. Срібнокільська, 20
✓ Відкрито два майданчики
для вигулу тварин ( м. "Славутич" та вул. Здолбунівська, 1)
✓ Відкрито «Алею миру» по
просп. П. Григоренка, 40

✓ 7122 жителя Дарниці за сприяння депутата відвідали екскур-

сії Україною (Почаїв, Умань, Городок, Чигирин, Кам'янець-Подільський, села Буки та Бузова, Данівка, Томашівка).

НАЙКРАЩЕ – ДІТЯМ!
ОСВІТНІ ПРОЕКТИ

✓ Вул. Вербицкого, 28-Г,
школа № 237
✓ вул. І. Кочерги, 5 – волейбольний майданчик
✓ вул. Здолбунівська, 7-Б,
школа № 111
✓ вул. Княжий затон, 17-В,
школа № 62
✓ Мішуги, 5, школа № 232
✓ о. Жандарка – волейбольний майданчик
✓ вул. Срібнокільська, 12 –
футбольний майданчик
✓ вул. Вербицького, 4

ЗАКРИТО
НЕЗАКОННУ ЗАБУДОВУ

на вул. Здолбунівській, 11-А

✓ вул. Княжий Затон, 17-Г, ДНЗ №89 – надано буд. матеріали для ремонту приміщень (8 рулонів шпалер і клей);

для безкоштовного перевезення
дітей у навчальні заклади – ЗОШ
№62, Київської інженерної гімназії з приватного сектору «Осокорська садиба»

✓ Вул. Здолбунівська, 7-Б, ЗОШ № 111 –
забезпечено буд. матеріалами для ремонту, встановлено пластикові вікна в
актовій залі, надано саджанці, завезено
30 т чорнозему та 15 т піску, встановлено водонагрівач на 100 л, обладнано
спортивний майданчик;
✓ вул. Здолбунівська, 7-Б, сприяння у відкритті центру дитячої творчості – проведено капітальний ремонт трьох поверхів приміщення, пофарбовано 550
м.п. цоколю
✓ вул. Урлівська, 19-Б, ЗОШ № 329, «Логос» – забезпечено ноутбуками комп’ютерний клас (10 шт.);

✓ вул. Княжий Затон, 17-В, ЗОШ № 62 –
проведено ремонтні роботи (встановлено пластикові вікна у двох спортивних
залах, замінено сантехніку), обладнано
спортивний тренажерний майданчик,
оновлено футбольне поле, встановлено
баскетбольний майданчик, лавки;
✓ вул. Княжий Затон, 12-А, Київська інженерна гімназія – відкрито додатковий
5-й клас, надано три кондиціонери для
актової зали;
✓ вул. Б. Гмирі, 2-А, Скандинавська гімназія – надано матеріали для ремонту
роздягальні;
✓ пр-т М. Бажана, 32-А, ЗОШ № 316 – заміна рубероїдного покриття покрівлі;
✓ вул. Здолбунівська, 3-А, ДНЗ №113 – надано будівельні матеріали, виготовлено
ворота, відремонтовано асфальтобетонне покриття, передано нагрівач;

✓ Бортничі, вул. Леніна, 49, ДНЗ № 792 –
надано будівельні матеріали для ремонту дитячих майданчиків і приміщень;
✓ просп. П. Григоренка, 21-Б, ЗОШ № 309
– проведено роботи з гідродинамічного
очищення каналізаційних систем (310
м.п.), надано буд. матеріали, 100 саджанців;
ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА 25.05.2015

✓ вул. А. Ахматової, 14-Б, ДНЗ «Монтесорі»
– надано обладнання для харчоблоку та
пральні;

✓ вул. Кошиця, 5-Г, ДНЗ № 20 – проведено
ремонт санітарних приміщень, встановлено пластикові вікна (7 шт.), надано стіл та стільці;
✓ просп. М. Бажана, 6, ДНЗ № 126 – надано тубус-кварц і килимове покриття;
✓ вул. Кошиця, 9-А, бібліотека № 117 – подаровано телевізор;
✓ просп. М.Бажана, 7, ДНЗ № 59 – забезпечено трьома масляними обігрівачами;
✓ Бортничі, вул. Леніна, ДНЗ № 792 – надано буд. матеріали для ремонту фасаду;
✓ вул. Дніпровська набережна – забезпечено буд. матеріалами для побудови
дитячого табору на території яхт-клубу;

✓ гімназія «Київська Русь», Київська інженерна гімназія, ліцей «Інтелект», школа
№ 329, школа № 62, школа № 111 – забезпечено першокласників букварями
(подаровано 1 000 букварів);
✓ вул. Урлівська, 3-Г, «Веселка», вул. Срібнокільська, 14-Б, дитячий садок № 210,
вул. Урлівська, 19-А, дитячий садок «Перевесло», вул. Здолбунівська, 3-А, дитячий садок № 113 – надано методичні
матеріали ДНЗ для навчання;

✓ забезпечено костюмами для виступів
ВІА «Сузір’я»;
✓ видано до друку книгу «Біблія як праксеологічна система життєдіяльного буття» Інституту праксеології.

ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ
ЗАКЛАДІВ
✓ Вул. Срібнокільська, 14-Б, Центр первинної медико-санітарної допомоги
Дарницького району – проведено ремонт приміщень, надано буд. матеріали
в кількості 1 163 одиниці та 240 м2 покриття для підлоги;
✓ вул. Урлівська, 1/8, амбулаторія сімейної
медицини – проведено ремонт вхідних
дверей;
✓ вул. Харківське шосе, 121, Київська міська клінічна лікарня № 1– проведено
ремонт приміщень, витрачено 241 одиницю будівельних матеріалів;

Протягом року у прибиранні озера взяли
участь понад 2000 жителів Дарниці

✓ сприяння
проекту
«Безкоштовний
спорт дітям» для юнацьких занять хортингом;
✓ допомога багатодітним сім’ям: 102
спортивних костюми, 73 комплекти
канцтоварів. Забезпечено 200 квитками
на новорічні вистави до «Приймальні
Діда Мороза»;
✓ допомога організації ветеранів Дарницького району – засоби особистої гігієни (720 шт);
✓ проведено 29 культурних заходів та свят.

✓ вул. Урлівська, 3-Г, ШДС «Веселка» – пофарбовано фасад, надано буд. матеріали, завезено чорнозем, подаровано
килим (52 м2);

✓ Організовано шкільний автобус

САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ ОЗЕРА ЖАНДАРКА

...та пiсля
демонтажу

✓ вул. Урлівська, 19-А, ШДС «Перевесло» –
передано 40 змішувачів;

✓ вул. Срібнокільська, 4-А, ДНЗ № 5 – передано картоплечистку;

✓ пр-т М.Бажана, 32-А,
школа № 316
✓ вул. Вишняківська, 8-А,
8, 12, 12-А

До...

✓ вул. Ревуцького, 4-А, ДНЗ № 189 – проведено ремонт покрівлі;

✓ вул. А. Ахматової, 11-А, ШДС «Позняки»
надано 106 секцій алюмінієвих радіаторів і 9 наборів футурок;

✓ вул. Іжевська, 23 – футбольний майданчик
✓ вул. Урлівська, 38 – футбольний майданчик

✓ вул. Урлівська, 13, Київський міський
дитячий діагностичний центр – забезпечено медичним інструментом (4
тонометри, 4 отоскопи, 100 шпателів),
манометрами (54 шт.), телефоном, сантехнікою та буд. матеріалами

✓ На звернення мешканців змінено
маршрут № 459, виділено два
додаткових автобуси та подовжено
графік автобусу №35 (вул. Підлипка
- вул. А. Ахматової);
✓ Надано буд. матеріали для покращення
умов проживання – більш ніж 100 сімей;
✓ організація зустрічей дарничан з фахівцями щодо порядку нарахування субсидій, та змін до пенсійного законодавства (31.03 та 14.04.15 р.);
✓ забезпечення дровами громадян у приватних секторах без централізованого
опалення (78 сім’ям – 1326 м3);
✓ допомога п’яти сім’ям біженців: оформлення документів, придбання необхідних речей, забезпечення дровами, а
також психологічна, інформаційна, фінансова підтримки;
✓ проведені виставки робіт народної
творчості спільно з міською організацією «Довічне право інваліда» (3.04 та
14.05.2015 р.);
✓ підтримка спортсменки-мешканки округу – фінансова допомога у змаганнях з
пауерліфтингу;

Депутат підтримує
заходи д ля ветеранів
та людей з обмеженими
мож ливостями

22 толоки на озері.

✓ Вивезено та піднято

з дна – 958 т сміття.

✓ Очищено водну

поверхню

– 2300 га.

✓ Очищено прибережну

смугу – 38 т.

✓ Завезено чорнозему – 75 т

і піску

– 475 т.

✓ Проведено ремонт асфальтного

покриття – 20 т.

✓ Зариблення озера – 2 т товсто-

лобика та білого амура.

✓ Спільно з ініціативною групою

жителів встановлено пішохідні
доріжки, лавки, волейбольний
майданчик.

✓ вул. Здолбунівська, 9, «Діабетіс» – проведено ремонтні роботи, надано меблі.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
ЖИТЕЛІВ ОКРУГУ

✓ За 2014-2015 роки організовано

ДОПОМОГА
ДАРНИЦЬКИМ ХРАМАМ
✓ вул. Урлівська, 20 – надано будівельні
матеріали, допомога у спорудженні церкви Успіння Божої Матері (надано важку
техніку: 2 ескалатори, 4 вантажних авто,
20 т арматури для виготовлення буро-забивних паль, вилучено 4 тис. м3 ґрунту);
✓ вул. Чавдар, 1-А – надано будівельні матеріали, допомога у спорудженні храму
Святого Апостола Андрія Первозванного (укладено 250 м2 керамічної плитки
та встановлено 60 м металевих перил);
✓ вул. Вербицького, 3-Г – надано будівельні матеріали та спортивне обладнання
для благоустрою собору Святої рівно
апостольної княгині Ольги – 1 т;
✓ вул. Гришка, 1 – надано арматуру (10 т)
для благоустрою храму апостола Іоанна
Богослова;
✓ Бортничі, вул. Леніна, 41-А – проведено
поточний ремонт церкви Святого Миколи Чудотворця;
✓ Бортничі, пров. Промисловий, 8 – надано будівельні матеріали для благоустрою храму Покрови Пресвятої Богородиці – 12 м3 ;
✓ вул. Зарічна, 4-Б – виготовлення зовнішніх стін для приміщень трапезної.

!

За депутатської
ініціативи у цьому році
розчищення і благоустрій
озера Жандарка фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони
навколишнього природного
середовища

СПОРТ У ДАРНИЦІ
✓ ОРГАНІЗОВАНО БЕЗКОШТОВНУ СЕКЦІЮ З ФУТБОЛУ для
мешканців округу (Дніпровська
набережна, 18, тел. 097-850-30-67,
вт. 21:00-23:00; чт. 19:00-21:00).

✓ Започатковано традиційні турніри
на Кубок Володимира Гончарова:
з міні-футболу, настільного тенісу,
футболу.
✓ Проведено юнацькі чемпіонати з
волейболу, художньої гімнастики,
шахів.
✓ Організовано спортивні заходи:
велопробіг Дарницею, футбольний турнір 3х3, автоквест, турнір
«Рекорди Дарниці», змагання з
ролер-спорту, сімейні олімпійські
ігри.
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ДЕПУТАТ ПІДТРИМУЄ ДІТЕЙ

Діти та молодь – майбутнє України!
Піклування про молодше покоління дарничан –
в основі діяльності депутата Київської міської ради
VII скликання Ігоря Баленка. У переддень Дня захисту
дітей цей принцип набуває особливого значення
Текст
Володимир
Черниш

Д

епутат Ігор Баленко впевнений, що виявляти турботу про
дітей і молодь потрібно не лише у
свята чи в період передвиборчих перегонів, а постійно. Тим більше, що
значна частина звернень до громадських приймалень Ігоря Баленка
стосуються безпосередньо маленьких дарничан. Прохання встановити дитячі і спортивні майданчики, покращити побутові умови у дошкільних закладах, допомогти школі з ремонтом, сучасним обладнанням або навчальними матеріалами.
І, звичайно, такі звернення до депутата опрацьовуються першочергово.
Багато листів стосуються дитячого захисту опосередковано:
благоустрій прибудинкових територій, якість надання житловокомунальних послуг.
За сприяння депутата було продовжено маршрут автобусу №104 до
станції метро «Харківська» – багато
школярів тринадцятого округу відвідують навчальні заклади на Харківському масиві, тож транспортна
проблема була вкрай актуальною.

Свята на свіжому повітрі

К

рім того, значна кількість ініціатив реалізується зусиллями
самого депутата. Так, на початку навчального року першачки отримали від Ігоря Баленка подарункові
набори з найнеобхіднішим шкільним спорядженням, декілька класів
були обладнані сучасними дошками та партами, додатково закуплено
комплект підручників для першого
класу. На новорічні свята дошкільнята, які відвідують дитячі садочки
у тринадцятому окрузі Дарницького району, а також малеча з дитячих
будинків сімейного типу отримали
солодкі подарунки. У мікрорайоні
Бортничі команда Ігоря Баленка організувала фантастичне новорічне
свято для дітей.
Навесні депутат запросив жителів округу приєднатися до спільної
толоки. Доки дорослі робили район
чистішим, маленьких помічників
розважали веселі аніматори. Таким
чином вдалося не лише прибрати
тринадцятий округ, а й облаштувати більше десятка дитячих і спортивних майданчиків.

Щасливі діти - мрія усіх батьків

Підтримка талантів

Н

а переконання Ігоря Баленка, задача дорослих – зробити дітей щасливими, виростити їх
здоровими та виховати справжніми людьми. Тому значна кількість
різноманітних ініціатив місцевого
депутата спрямована на всебічний
розвиток дітей і молоді. У тринадцятому окрузі команда Ігоря Баленка
влаштувала серію турнірів із пляжного волейболу та футболу, активно підтримує розвиток молодіжного руху street workout (вуличні тренування).
Жоден захід Школи мистецтв №9
у Бортничах, що виховує величезну
кількість талановитих дітей, не відбувається без підтримки Ігоря Баленка.
Під час різних святкувань в окрузі значна увага приділяється дітям:
розваги для малечі, солодка вата та
неочікувані сюрпризи.
Патріотичне виховання дітей і
молоді також не лишається поза увагою депутата. Під час благодійних
акцій діти спілкуються з військовими, які беруть участь в АТО, долучаються до майстер-класів із виготовлення прикрас з патріотичною символікою. Діти вивчають українську
історію, народні звичаї, як це було
під час святкування Масляної. Захід проходив спільно з військово
службовцями з української аеророзвідки.
– У День захисту дітей від щирого серця бажаю молодому поколінню
бути щасливим, здоровим та успішним у навчанні. Нехай на ваших обличчях завжди сяють посмішки,
– побажав маленьким дарничанам
Ігор Баленко.

Захід за підтримки
Благодійного фонду «Древо надії»

Подарунки до Дня святого Миколая
від Ігоря Баленка

Бажаємо малечі щасливого шкільного життя

Закуплено парти для трьох
початкових класів ЗОШ №305

Випускний у дитячому садочку

Перший вальс дошкільнят

НА ПОЗНЯКАХ ВІДКРИВСЯ НЕЗВИЧАЙНИЙ ЗАКЛАД

Англійська – прямо у кафе
Великого поширення набувають у Києві заклади, де платиш
не за меню, а за проведений час. На Позняках відкрилося
популярне інтелектуальне кафе, у якому навчають
англійської, грають у теніс, читають лекції та показують кіно
Текст
Оксана
Гриценко

М

олоді кияни все частіше обирають для відпочинку антикафе, де безкоштовне все, окрім часу.
Зустрічають тебе філіжанкою ароматної кави або чаю зі смаколиками
у необмеженій кількості. Тут грають
у настільні ігри, показують кіно, читають лекції, проводять творчі та
музичні вечори, готуються до сесії,
працюють і заводять нові знайомства. Місця різняться за континген-

том, умовами перебування, режимом роботи та загальною концепцією. Але на таких майданчиках діє
єдине правило – заборона на алкоголь і паління.
Вільний простір сімейного типу
«Англосфера Five o’clock» з’явився
на вул. Княжий Затон, 21. Це не перший подібний заклад у районі, проте зі своєю особливістю – є можливість відпочити з родиною, друзями, колегами, а також взяти участь
у пізнавальних майстер-класах з
української або англійської мови.
Усього за 36 грн за годину (кожні
наступні 15 хв. доплата 5 грн) англосфера пропонує не лише розва-

ги, але й вивчення іноземної мови
у легкій пізнавальній формі.
«Немає розваг без навчання і навчання без розваг!» так англійською
перекладається одне з гасел незвичайного кафе. Тут поки що немає
персоналу, робота тримається на
плечах власників.
– Працювати з людьми завжди
приємно, особливо, якщо робота
приносить задоволення, – розповідає директорка закладу Наталя
Ляшко. – Ми пропонуємо уроки англійської для дітей і дорослих, розмовні та ігрові клуби, кінотренінги,
безліч майстер-класів. Відвідувачі
можуть сміливо брати з собою малечу, адже в дитячій кімнаті у них
є можливість весело побавитись в
ігри, до того ж англійською мовою.
Наталя зауважує, що завжди цікавилась закладами, де можна від-

В кулінарній школі «Talia in the kitchen»
діти одночасно вивчають англійську і готують страви
почити усією родиною, але їх не
так багато у місті. Тому і з’явилась
ідея створити затишне місце для
сімейного відпочинку з користю.
Власникам вдалось дотриматись
справжньої англійської атмосфери
креативу та позитиву. Родзинка закладу – щоденна чайна церемонія
о 17:00 під назвою «Five o’clock tea».

Запашний чай, домашня випічка
та бесіда англійською – чудова нагода покращити свій рівень володіння мовою, вивчити нові слова та
вирази.
Протягом канікул у кафе працює
табір для дітей. З розкладом майстеркласів можна ознайомитись на сайті
www.anglosphera.com.ua
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ПАТРIОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Новий вектор розвитку суспільства
Українська держава
та її громадяни сьогодні
стають безпосередніми
учасниками процесів,
які мають надзвичайне
значення для подальшого
визначення орієнтирів
власної долі та долі своїх
сусідів, а також для
зміни світового порядку

Патріотичне виховання – складова національного
виховання, головною метою якого є становлення
самодостатнього громадянина-патріота України

• ПОЛЬЩА

Звiтує
Сергій
Котвицький

П

атріотичне виховання дітей
та молоді набуває особливого
значення. У сучасних умовах викликів і загроз, пов’язаних зі збереженням територіальної цілісності держави та пошуком шляхів інтеграції
до європейської спільноти, пріоритетним завданням суспільного руху
є визначення нової стратегії виховання як багатокомпонентної системи, яка значною мірою формує майбутній розвиток України. Серед виховних напрямів найбільш актуальним є патріотичне і громадянське
виховання як стрижневі чинники
у формуванні свідомості нинішніх і
прийдешніх поколінь.
Сьогодні нам особливо потрібні
нові підходи у вихованні патріотизму – почуття поваги до Батьківщини, яке має стати основоположною
рисою у становленні особистості.
Україна має давню величну культуру та історію, глибокий досвід державницького життя, які є потужним
джерелом і міцним підґрунтям для
виховання дітей і молоді. Багатовікові українські традиції уже стали
частиною освітнього і загальновиховного простору, але нинішні суспільні процеси вимагають їх переосмислення. І це, на мою думку, відкриває нові неосяжні горизонти
для освітньої сфери.

Державність
як рушійна сила

О

сновою системи національнопатріотичного виховання повинна стати ідея розвитку державності як важливого чинника формування української політичної нації.
У просвітницькій діяльності важливу роль відведено відновленню історичної пам’яті про тривалі державницькі традиції. Особливого значення набуває вивчення героїчної
боротьби українського народу за
свою незалежність протягом історичного шляху.

Виховання
патріотів
у світі

Нова концепція походить із задуПатріотичне виховання – складому об’єднання різних народів, наці- ва національного виховання, головональних та етнічних груп, які про- ною метою якого є становлення саживають на території України. Важ- модостатньої особистості, гуманіста
ливим
фактоі демократа, готором є консолідавого до виконанОсобливого значення
ція навколо ідеї
ня громадянських
української дер- набуває ознайомлення
і
конституційжавності та гро- з історією героїчної
них
обов’язків,
мадянства,
що боротьби українського
до успадкування
виступають
задуховних і кульгальним надбан- народу
турних надбань
ням, забезпечуукраїнського нають всебічний соціальний і культур- роду, досягнення високої культури
ний розвиток. Українська держава взаємин та зміцнення соціальнозаперечує будь-які форми дискримі- економічних основ розвитку суснації, підтримуючи всі мови і куль- пільства і держави
тури, що її зазнали в часи колоніальної залежності України.
Молодь – на захисті
На жаль, до сьогодні вітчизняна
Вітчизни
освіта не мала переконливої та позитивної традиції, досвіду щодо викладовою частиною патріотичховання патріотизму у дітей і молоного виховання, а в часи воді. Кілька десятиліть тому взагалі єнної загрози – пріоритетною, є
боялися терміну «національний», а військово-патріотичне виховання,
«патріотичне виховання» сприйма- зорієнтоване на формування у моли винятково в етнонародному або лодої особи готовності до захисту
неорадянському вимірі.
Вітчизни, розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу в Збройних силах УкраїЗовнішній агресор
як складовій частині державної
змушує переосмислити все ни
служби.
а сучасному етапі розвитку
Його зміст визначається націоУкраїни, коли існує пряма за- нальними інтересами України і погроза денаціоналізації, втрати дер- кликаний забезпечити активну
жавної незалежності та потраплян- участь громадян у збереженні її безня у сферу впливу іншої держави,
виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді – формування нового українця, який діє
на основі національних та європейських цінностей.
Враховуючи всі обставини, виникає гостра потреба у розробленні концепції, яка б визначала нову
стратегію цілеспрямованого й ефективного процесу виховання суб’єкта
– патріота України.

С

Н

ДАРНИЦЯ СПОРТИВНА

23 травня за підтримки депутата
Київради Сергія Котвицького
в дарницькій школі № 266
відбувся Чемпіонат Києва з
карате серед школярів. Участь
у змаганнях взяли понад 400
дітей віком до 14 років. Призери
отримали сертифікати на
відвідування аквапарку
Drean Island в ТРЦ «Дрім Таун»

пеки від зовнішньої загрози. Робота з військово-патріотичного виховання учнівської молоді має проводитися комплексно, в єдності всіх
його складників спільними зусиллями органів державного управління, а також освітніх закладів,
сім’ї, громадських організацій та
об’єднань, Збройних сил України,
інших силових структур.
Системна організація військопатріотичного виховання молоді
має бути спрямована на підготовку до оволодіння військовими професіями, формування психологічної та фізичної готовності до служби в Збройних силах, задоволення
потреби підростаючого покоління
у постійному вдосконаленні своєї
підготовки до захисту Вітчизни.
Співпраця органів державної
влади та органів місцевого самоврядування з громадянським суспільством – це активне залучення
до національно-патріотичного виховання дитячих і молодіжних громадських організацій (об’єднань),
використання їхнього досвіду, потенціалу, методів роботи у вихованні юних патріотів України.
Процес патріотичного виховання дітей і молоді повинен мати випереджувальний характер, відповідати віковим і сенситивним періодам розвитку дитини та її особистісним якостям.

В основу патріотичного
виховання повинно бути
покладено ідею розвитку
української державності

Усі поляки як один з гордістю промовляють: «Jestem
Polakiem». Польська держава дбає про патріотичне виховання своїх громадян ще з
дошкільного віку. А кілька років тому польське Міністерство культури запустило в Інтернет для 4-5-річних дітей
освітній веб-сайт, який допомагає юним полякам засвоїти
стандарти рідної культури.

• США
Майже половина американських родин прикрашають
свій будинок національним
прапором. Любити рідну країну в США привчають з пелюшок, і в цьому ключі працює все суспільство – родина,
школа, виші. Державні символи пропагують американські
ЗМІ та кіно, у країні діють численні скаутські та молодіжні
патріотичні організації. Крім
того, в Америці відзначають і
День патріота.

• ЯПОНІЯ
В Японії Закон про освіту
зобов’язує самого вчителя
бути патріотом і прищеплювати учням молодших класів
почуття патріотизму і національної гідності, а виховання
любові до своєї країни названо головною метою навчання
в школі. Японці настільки патріоти, що демонструють свій
патріотизм не лише офіційно, а й у будь-якій товариській компанії.

7
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КИЇВСЬКА АФІША: ВІДЗНАЧАЙМО РАЗОМ!

День столиці та День захисту дітей
Цьогорічна програма святкування Дня Києва розпочалась
25 травня. На киян і гостей міста чекають вуличні фестивалі,
вокальні та інструментальні концерти, виставки-ярмарки,
спортивні змагання, мистецькі акції та благодійні аукціони

25-31 ТРАВНЯ

ДАРНИЦЯ СВЯТКУЄ

Концертні майданчики Києва
ХХV-й Міжнародний фестиваль «Музичні прем’єри
сезону», де виступатимуть
більше півтисячі музикантів із різних країн світу.
Софійська площа
Фестиваль «День Києва
на Софії»
Виставка-ярмарок патріотичного спрямування, присвячена Дню столиці.
12:00
Музейно-виставковий центр
Музею історії міста Києва
(вул. Б. Хмельницького, 7)
Урочисте вручення мистецької премії «Київ» –
відзначення кращих митців української столиці у
галузі літератури, журналістики, музичної композиції, театрального і образотворчого мистецтва.

29 ТРАВНЯ

08:00–13:00
Проспект Голосіївський
(вул. Голосіївська)
Міжнародні змагання
HORIZON PARK RACE FOR
PEACE з велосипедного
спорту на шосе.
19:00
Київський академічний муніципальний театр опери і балету для дітей і юнацтва
(вул. Межигірська, 2)
Концертна програма «Хабанера по-київськи» симфонічного оркестру Київського академічного муніципального театру опери і балету для дітей та
юнацтва.

30-31 ТРАВНЯ

КДЮСШ «Чемпіон»
(вул. Вербицького, 23)
Відкрита першість
Дарницького району
міста Києва з футболу
серед юнаків до Дня
Києва

ДЮСШ
(вул. Зрошувальна, 4-А)
Відкритий чемпіонат
Дарницького району
з футболу серед юнаків до Дня Києва

протягом дня

26 ТРАВНЯ – 1 ЧЕРВНЯ

28 ТРАВНЯ

28–29 ТРАВНЯ

200 тис. грн на реалізацію
власного проекту.

30 ТРАВНЯ

08:00–20:00
Михайлівська площа
Відкритий Кубок
міста з повітроплавального спорту.
08:00–16:00
Майдан Незалежності
Міжнародні змагання HORIZON PARK RACE
MAIDAN з велосипедного
спорту на шосе.
10:00
Майдан Незалежності
(біля Лядських воріт)
Всеукраїнська
спортивно-оздоровча акція
«Велодень».
09:00–11:30
Європейська площа
Велопарад, присвячений
Дню Києва.
11:00
Київський річковий вокзал,
причал №6 (біля церкви
Святого Миколая)
Вітрильна регата, присвячена Дню Києва.
12:00
Майдан Незалежності
Інформаційно-мистецька
акція «Не продавайся».

29–31 ТРАВНЯ

13:00
Мистецький центр
«Шоколадний будинок»
(вул. Шовковична, 17\2)
Відкриття виставки творів
київської художниці і режисера Юлії Лазаревської
«Повернення».
14:00
Центральний парк культури
і відпочинку, Літня естрада
Міського саду
Концертна програма
«Київська фантазія».
14:00–18:00
Співоче поле Печерського
ландшафтного парку
IX Міський фестиваль хорового мистецтва «Пісня
над Дніпром».
17:00
Центральний парк культури
і відпочинку, Літня естрада
Міського саду
«Хабанера по-київські»
Концертна програма іспанської та української
музики. Диригуватиме
оркестром киянин – артдиректор Інтернаціональної музичної школи Фонду
принца Астурійського (Іспанія) Юрій Насушкін.

Парк ім. О.С. Пушкіна (просп.
Перемоги, 40-Б)
Фестиваль міських
проектів «PRO місто»
Презентації та виставка
проектів міського розвитку
від влади та громадськості.
За результатами цих презентацій журі визначить
переможця від громадськості, який отримає

На фото – кадр з фiльму «Нестерпний дідуган»

ФОТОКОНКУРС! Селфі з любим дідусем
ОПУБЛІКУЙ В ДОДАТКУ INSTAGRAM
АБО НАДІШЛИ ФОТО З ДІДУСЕМ ТА ОТРИМАЙ
ПОДАРУНОК ЗА НАЙКРАЩИЙ ЗНIМОК!

18:00
Софійська площа
Мистецька акція «Як тебе
не любити, Києве мій!»
На гостей чекає флешмоб
з масового виконання гімну Києва – пісні-символу
«Як тебе не любити, Києве
мій» у супроводі естрадносимфонічного оркестру
«Київ - Класик».

30–31 ТРАВНЯ

10:00
Затока на острові Долобецький у Гідропарку
(вул. Броварське шосе, 1)
Відкритий чемпіонат
міста з судномодельного
спорту.
10:00–17:00
Національний центр народної
культури
«Музей Івана Гончара»
(вул. Лаврська, 19)
Ярмарок народних
майстрів.

31 ТРАВНЯ

08:00–13:00
Вул. Миколи Грінченка
Міжнародні змагання
HORIZON PARK CLASSIK
з велосипедного спорту
на шосе.
10:00–17:00
Центральний парк культури
і відпочинку, Естрада Хрещатого парку (біля Арки дружби народів)
Міжнародний турнір з
кікбоксингу, присвячений Дню Києва.
11:00
Вул. Хрещатик
Чемпіонат міста
з сімейного спорту.

11:00–17:00
Національний музей народної архітектури та побуту
України, село Пирогів
Київський відкритий
фестиваль повітряних
зміїв.
16:00–22:00
Центральний парк культури
і відпочинку, Літня естрада
Міського саду
Концертна програма
«Мушля Джаз» у рамках
фестивалю Kyiv Open Air за
участю кращих київських
джазових виконавців.
17:00–20:00
Співоче поле Печерського
ландшафтного парку
Культурно-мистецька
програма «Вінок пісень
над Києвом лунає».
18:00
Софійська площа
Концертна програма
Non-stop show Djazz.

1 ЧЕРВНЯ

08:00–13:00
Контрактова площа
23-й спортивноблагодійний пробіг
«Пробіг під каштанами».
09:00–14:00
Михайлівська площа–Софійська площа
Міжнародний дитячий
форум «Діти всього світу, єднаймося!», в рамках
якого відбудеться хода.
13:00–17:00
Центральний парк культури
і відпочинку, Літня естрада
Міського саду
Фестиваль національних
культур «Фольклорама».

29 ТРАВНЯ

18:00–20:00

Парк ім. воїнівінтернаціоналістів
(вул. Вербицького,1)
Концертна програма
до Дня Києва «Покажи свій талант світу»

30 ТРАВНЯ

11:00–17:00

СЗШ № 111
(вул. Здолбунівська, 7-Б)
ДИТЯЧІ ЗАБАВИ
НА ПОЗНЯКАХ
На вас чекають:

- розважальна вікторина і
розіграш призів
- безкоштовні повітряні
гірки, батути, атракціони
- ігри, конкурси для дітей
і дорослих
- танцювальний флешмоб,
музична програма
- майстер-класи для
малечі
- солодка вата,
найсмачніше у світі
морозиво
- фантастичний аквагрим

протягом дня

30 ТРАВНЯ
Парк ім. воїнівінтернаціоналістів
(вул. Вербицького,1)
10:00–18:00

Святковий галаконцерт колективів
художньої самодіяльності Дарницького району «Місто гордості і
слави української держави»
з 18:00

Спортивнорозважальне свято
«Здорова молодь –
успішні сім’ї»

3-6 ЧЕРВНЯ
Стадіон гімназії «Київська
Русь» (вул. Гмирі, 2-В)
3 червня з 13:00

КУБОК ДАРНИЦІ
З ФУТБОЛУ
У турнірі беруть участь 67
дитячих і юнацьких збірних: Україна, Білорусь,
Польща.

РЕКЛАМА

Автори кращих знімків
отримають для своїх дідусів:
• термос;
• плед для пікніка;
• радіоприймач;
• розкладне крісло

Публікуй у додатку Instagram з хештегом #Селфі_з_дідусем
або надішли знімок до редакції за адресою:
02096, м. Київ, вул. Привокзальна, 14-А, чи на електронну адресу:
dar.rayonka@ukr.net (у листі вкажи хто на фото, ПІБ і контактний номер).
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