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Олег Бабаєв оглянув роботу виїзного мобільного госпіталю

24 березня міський голова Кременчука Олег Бабаєв оглянув роботу виїзного мобільного
госпіталю у філії мікрорайону №8 і залишився задоволений організацією оздоровлення
ветеранів. З 14 березня в приміщенні амбулаторії «Сімейна медицина» по вулиці
Петровського надавалися медико-соціальні послуги людям похилого віку, які
проживають у цьому районі. Протягом 10 днів 28 пенсіонерів проходили реабілітаційний
курс лікування. Ветерани змогли пройти медичні обстеження - флюорографію,
кардіограму заміри артеріального тиску, та отримати 15 видів медико-соціальних послуг огляд лікаря, ін’єкції, крапельниці, заняття лікувальною фізкультурою, різні
фізіотерапевтичні процедури, масаж тощо. До цієї роботи активно залучалися студенти
Кременчуцького медичного коледжу.

Враховуючи, що в цьому районі проживають переважно колишні працівники Колісного
заводу, голова наглядової ради ВАТ «Кременчуцький колісний завод» Геннадій Леготкін
допоміг у придбанні медикаментів та організації сніданків для ветеранів. З концертної
програмою перед ними виступили самодіяльні колективи терцентру Автозаводського
району.

Як повідомив голова Автозаводської районної ради Володимир Коваленко, у планах на
перше півріччя цього року організація двотижневої роботи мобільного госпіталю у
віддаленних мікрорайонах - на Ревівці, Лашках, Молодіжному, та Великій Кохнівці. Таку
форму оздоровлення ветеранів Автозаводський райвиконком спільно з Кременчуцьким
обласним госпіталем інвалідів війни та районним терцентром започаткував ще з 2008
року.

Благоустрій району

В Автозаводському районі Кременчука триває двомісячник чистоти і порядку. В кожному
мікрорайоні створений міні-штаб, в який входить Голова ради громадськості мікрорайона,
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спеціаліст райвиконкому по роботі з населенням, дільничний інспектор, та інспектор
районного відділу з благоустрою та екології. З початку двомісячника вся територія
району була закріплена за підприємствами та організаціями. До вивезення стихійних
звалищ також активно залучається транспорт підприємств. Як повідомив на засіданні
районного штабу з благоустрою перший заступник голови райради Григорій Брижаха,
триває підготовка до висадки саджанців – визначені місця висадки понад 1500
саджанців дерев та чагарників. До наведення порядку активно долучаються депутати
Автозаводської районного ради.

Ансамбль «Горлиця» зняли на УТ-1

Пісню фольклорного ансамблю терцентру Автозаводського району м.Кременчука
«Горлиця» (керівник ансамблю Зінаїда Рубінчик) 23 березня записали на УТ-1 у Києві.
Колектив художньої самодіяльності співав народну пісню «Ой напій коня».
Кременчужани зможуть побачити виступ земляків по центральному телебаченню на
початку вересня у передачі «ФолькMusik». Як розповіла директор терцентру
Автозаводського району Лариса Дзюба, яка представляла свій колектив на зйомках,
ведуча програми народна артистка України Оксана Пекун відмітила високий
професіоналізм кременчуцьких самодіяльних артистів та найкращі зі всіх колективів, що
прибули на зйомки, народні костюми. До речі запис пісні на телебаченні зробили з
першого разу, без повторів. Зйомки стали можливі за допомоги міського голови Олега
Бабаєва, який надав кошти на проїзд до Києва, та голови Автозаводської райради
Володимира Коваленко, який опікується роботою терцентру району.

Нагадаємо, що ансамбль «Горлиця» приймав участь у фестивалі фольклорних
самодіяльних колективів під час проведення Сорочинської ярмарки, де був відзначений
дипломом переможця. Саме там телевізійники і запросили фольклорний ансамбль до
участі у музичній передачі на УТ-1.
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