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БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД КРИШИНА ОЛЕГА ЮРІЙОВИЧА»

Дор�� ��исник� Україн�!
Шановн� �емляк�!
Дл� українці� 14 жовтн� – особлив� дат�. В це� день м� від�н�аєм� одра��
тр� свят�: Покров� Пресвятої Б�ородиц�, День українськ�� к�ацтв� т� День
��исник� Україн�!
Пі� покров� Пресвятої Б�ородиц� українц� відстоюють сво� самобутність �
н�алежність, національн� культур�.
В це� день м� вклоняємос� пере� нашим� славним� пращурам�-к�акам�,
щ� стоял� �� в�� � свобод�, � вшановуєм� ти�, �т� �ара� ��ищає державність
українськ�� народ�.
Мужність � герої�� ��исникі� нашої рідної �емл�, ї� боротьб� �� �береже�н� територіальної цілісност� Україн�, �� мир � спокі� люде� є гідни� прикл�д� дл� наслідуванн�.
Ві� усієї душ� бажа� всі� на� к�ацької сил� ду��, нап�егливост�, впевн�ност� � вір�!
З� святам�!

Медицині та освіті –
сучасний рівень

КОЛОНКА НАРОДНОГО ДЕПУТАТА

В нинішньому житті комп’ютер – звичайна річ. «Must have», –
кажуть англійською. Тобто те, що слід мати обов’язково і без
чого працювати і розвиватись сьогодні неможливо
Паперові носії – це вже день позавчорашній. Комп’ютерні
технології використовуються майже в усіх сферах. А для шкіл
та медичних установ – це чи не найактуальніша проблема.
Адже все упирається у брак коштів.
В українських школах забезпеченість комп’ютерною технікою дорівнює одному комп’ютеру на 27 учнів. При цьому
аналогічний показник в Європі – 5 до 1. Загальна картина
начебто і виглядає оптимістично: в Україні 87% шкіл підключено до Інтернету, 96% оснащено персональними комп’ютерами, у 5-9 класах збільшено кількість годин на інформатику,
а 360 тис. вчителів за останні 15 років навчено новітнім технологіям.
Проте реальний стан справ дещо інший. 40% комп’ютерної техніки в школах є застарілою, 13% – несправною.
Використовується неліцензоване програмне забезпечення та
й те, переважно, лише на уроках
інформатики.
У медицині все виглядає не
менш красномовно. Якщо театр починається з вішалки, то
медична реформа, ймовірно, з
комп’ютера. Лікарі тепер мають
бути забезпечені комп’ютерною
технікою для доступу до електронної системи e-Health.
З квітня пацієнти підписують електронні декларації
із сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами, яких
обирають собі самостійно. Незважаючи на офіційний старт
чергового етапу медреформи,
доступу до електронної бази у
багатьох лікарів немає.
Списки пацієнтів складають на листочку. Просто тому, що
не вистачає комп’ютерів.
Для лікувального закладу в населеному пункті, де жителів, скажімо, 24 тисячі, потрібно, як мінімум, 32 комп’ютери.
А в наявності, в кращому випадку – 4. Та й ті морально і фізично застаріли. І це з урахуванням того, що на одному комп’ютері під різними паролями буде працювати по 2 лікарі.
На вирішення цих проблем звернув серйозну увагу народний депутат Олег КРИШИН. Майже 3,5 млн грн – саме
така сума вже передбачена за його ініціативою в держбюджеті на 2018 рік для забезпечення комп’ютерною технікою
навчальних і медичних закладів в його виборчому окрузі.
Як зазначає Олег Юрійович, зараз він працює з Мінфіном,

В українських школах забезпеченість
комп’ютерною технікою дорівнює
одному комп’ютеру на 27 учнів. При
цьому аналогічний показник в Європі – 5 до 1.
Крім того, 40% комп’ютерної техніки в школах України є застарілою,
13% – несправною.

аби в максимально стислі терміни в повному обсязі перерахувати ці кошти районам, містам і об’єднаним громадам.
Оскільки міністерство розбиває їх на частини і планує перераховувати поступово – то процес може затягнутися аж до
грудня.
Завдяки наполегливості депутата, перші комп’ютери
вже отримала П’ятихатська ЗШ I-III ступенів №3. На черзі
– Могилівська загальноосвітня школа ім.Героя Радянського Союзу І. Шишканя у Могилівській сільській ОТГ та Рудківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній
навчальний заклад I-II ступенів – дошкільний навчальний
заклад» Китайгородської сільської ради Царичанського
району.

Польза бизнесу,
таможне и стране
Законопроект №7010 с предложениями Президента
принят! 259 голосов «за».
Мы разблокировали процесс внедрения «единого
окна» на украинской таможне и обеспечиваем имплементацию Украиной международных принципов по упрощению
процедур торговли товарами.
Что это дает?
Сокращается время при оформлении импорта и экспорта за счет однократной подачи через «единое окно» унифицированного набора ведомостей.
Для субъектов предпринимательства ликвидируются
искусственные преграды для экспорта украинских товаров,
благодаря сокращению контрольных процедур и количества контролирующих органов.
Для таможенников – это настоящая оптимизация работы. Потому что мы создаем полностью автоматизированную
систему, по которой к «единому окну» будут подтягиваться
все разрешительные документы.
А для страны – это улучшение инвестиционной привлекательности и повышение международных позиций, в частности в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business,
который определяется экспертами Мирового банка.
Я благодарю всех своих коллег за работу.
Мы долго шли к этой цели, и у нас получилось!

И Бабайковка
будет с водой
На комп’ютери з нетерпінням також чекають П’ятихатська центральна районна лікарня, ясла-садок «Червоненька
квіточка» і ліцей природничо-наукового навчання у Жовтих
Водах, Верхівцевська середня школа №2, Верхньодніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги та Верхньодніпровська центральна районна лікарня, Центр профільного навчання та дитячої творчості, школи №2, №3, №4,
№5, центральна міська лікарня і міський центр первинної медико-санітарної допомоги у Вільногірську, Ляшківська, Байдаківська, Лихівська та Лозуватська загальноосвітні школи,
середня школа №5 у Верхньодніпровську.
«Згадую 2006 рік, – каже Олег Кришин. – Тоді був вражений
інформацією про відкриття у Філадельфії «Школи майбутнього»,
де замість підручників у дітей комп’ютери, а замість зошитів –
електронні додатки. Вчителі там цураються традиційних методів
викладання предметів в реальному часі, а батьки можуть простежити за успішністю своїх чад за допомогою Інтернету. Звичайно, цей приклад реальних інновацій, навіть, в успішній Америці став можливим завдяки благодійництву компанії Microsoft.
Проте нам є до чого прагнути. І в освіті, і в охороні здоров’я
комп’ютери мають застосовуватися якомога більше».
І хоча ця робота – лише початок розв’язання глобальної
проблеми нестачі комп’ютерної техніки, забезпечення нею
об’єктів соціальної сфери нардеп визначає одним із своїх
пріоритетів. І крок за кроком працюватиме, аби плани ставали реальністю.

Одно из важных направлений моей работы – помощь
населенным пунктам округа в финансировании проектов,
обеспечивающих качественные (КАЧЕСТВЕННЫЕ, подчеркиваю) услуги.
Не секрет, что для многих местных бюджетов такие дорогостоящие проекты попросту неподъемны. На местах
средств на них нет.
Что остается делать? Выделяем деньги из бюджета государства и реконструируем, строим, вводим в эксплуатацию.
Вроде бы все просто. А каждую позицию финансирования
приходится отстаивать и защищать.
Приведу пример. В селе Бабайковка Царичанского
района таким инфраструктурным проектом является реконструкция системы подачи воды в западной и восточной
частях населенного пункта. Действующий там водопровод
строился давно силами местных жителей. Со временем его
возможностей для обеспечения качественной питьевой водой всего села стало не хватать. Эта проблема с почти десятилетней историей. И с каждым годом она становилась все
острее.
В 2017 году мы начали работу над проектом реконструкции водопровода в Бабайковке с мощностями, позволяющими охватить западную и восточную части. В этом году
обеспечили дофинансирование в 2 млн.грн.
Работы ведутся полным ходом.
И до конца 2018 планируем их закончить.
Народный депутат, Олег Крышин

Дізнавайтесь більше. Підписуйтесь на сторінку Олега Юрійовича Кришина у Facebook

