Перші два з шести проектів-переможців конкурсу «Разом в майбутнє» презентували в Люботині
П'ятниця, 07 вересня 2018, 14:34

На урочисте відкриття міні-проектів завітали перший віце-президент-виконавчий
директор Асоціації органів місцевого самоврядування у Харківській області Микола
Тітов
,
керуючий справами виконавчого апарату Харківської обласної ради
Сергій Клименко
, депутат обласної ради
Микола Уманець
та міський голова Люботина
Леонід Лазуренко
.

В період з 2012 по 2018 роки Люботин активно приймає участь у конкурсі. Ініціативні
мешканці міста подали до участі 133 проектів, з яких тридцять стали переможцями.
Цьогоріч було подано 16 проектів, з яких шість - перемогли.

Сьогодні ж представники обласної ради прибули на відкриття проекту «Ковток свіжого
повітря у дивосвіті музичної освіти» до дитячої музичної школи. Він був ініційований
Люботинським товариством інвалідів «Союз Чорнобиль України» та передбачав
встановлення рекуператорів для вентиляції повітря.

Як розповіли керівники закладу, музична школа потерпала від надмірної вологості
приміщень, при відсутності вентиляції з'являлася пліснява і це створювало певний
дискомфорт для учнів і педагогів. Тож тепер в кожному класі та актовій залі встановлено
вентиляційне обладнання із рекуперацією тепла.
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«Всього встановлено 14 пристроїв, завдяки яким, незалежно від пори року, регулюється
баланс вологості повітря і можна підтримувати комфортний клімат з чистим та свіжим
повітрям у приміщеннях», - зазначила директор школи Юлія Еткало.

Перший віце-президент-виконавчий директор Асоціації ОМС у Харківській області
Микола Тітов зазначив: «Начебто невелика справа, проте корисна для дітлахів. Для
музичної школи це вже третій виконаний проект. Спочатку відремонтували котельню,
потім вбиральню, тепер встановили рекуператори. Якщо кожного дня, крок за кроком,
проявляти ініціативу, дуже скоро можна побачити реальні зміни на краще».

Він також привітав присутніх із реалізацією проекту і зазначив, що це спільна робота
обласної та міської рад і громади, й саме завдяки активності ініціативної групи вдалося
його здійснити.

Депутат обласної ради Микола Уманець вручив сертифікат керівнику музичного
закладу.

Вартість втілення проекту склала 73 тис 205 грн. В тому числі з обласного бюджету було
виділено 37 тис. грн, міського – 33,3 тис. грн, кошти конкурсанта склали 3,7 тис. грн.

Сьогодні також відбулося урочисте відкриття проекту «Здорова дитина – здорова
країна», у рамках якого, за ініціативи батьківської ради Люботинської школи №6, на
території закладу встановлено військово-спортивний майданчик й розміщено військово спортивний комплекс, спортивний комплекс «Богатир» та вуличний тренажер.

Як підкреслила директор школи Віра Жувага, обладнання надасть змогу підвищити
якість проведення уроків фізичної культури, організувати позакласну роботу з предмету,
забезпечити належну фізичну підготовку допризовної молоді.

До учнів звернувся Микола Тітов та привітав із появою спортивного майданчика. Він
побажав дітям зростати здоровими та фізично загартованими.
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Микола Уманець, депутат облради, вручив сертифікат проекта-переможця та побажав й
надалі брати участь та перемагати в конкурсі «Разом в майбутнє».

Бюджет проекту склав 112 тисяч гривень. В тому числі з обласного бюджету було
виділено 56 тис. грн, міського – 50,445 тис. грн, кошти конкурсанта склали – 5,605 тис.
грн.
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