
свої доходи: деякі – на п’ятдесят 
відсотків, а деякі – на двісті, - го-
ворить народний депутат. - Завдя-

ки чому? Ми змінили 
Податковий та Бюд-
жетний кодекси і дали 
можливість громадам 
затверджувати власні 
бюджети, самостій-
но визначати, які ви-
трати необхідні на 
розвиток власної те-
риторії. Безумовно, ве-
лике значення для те-
риторіальних громад 
має державна підтрим-

ка розвитку їх інфраструктури. Я 
постійно займаюся цими питан-
нями і добре володію ситуацією в 
окрузі. Останнім часом фінансуван-
ня соціально важливих для людей 
проектів ми збільшили у 19 разів. У 
2013 році було 18 мільйонів гривень, 
а в 2018 – 338 мільйонів. За п’ять 
років з бюджетів різних рівнів гро-
мади округу отримали майже один 
мільярд гривень. І  з них на об’єкти 
освіти  - чотириста мільйонів. 

Завдяки цьому, вдалося реалізу-
вати (а подекуди вже й ввести в ек-

сплуатацію) ряд великих проектів зі 
створення найсучасніших шкіл:

у Царичанському районі – в смт 
Царичанка;

у Верхньодніпровському районі 
– школа в селі Ганнівка;

у місті Жовті Води – НВК «Пер-
спектива»;

у місті Верхівцеве – СШ №1.
За п’ять років було також ре-

алізовано проекти по ремонту та 
реконструкції із застосуванням 
е н е р г о з б е р і г а ю -
чих технологій в 50 
школах і дошкіль-
них установах.

На окрузі си-
стемно, рік у рік 
покращується ма-
теріально-технічна 
база навчальних 
закладів. Всьо-
го за 5 років було 
поставлено різне 
обладнання для 46 
шкіл і дитячих сад-
ків. В тому числі, у 
минулому році су-
часні комп’ютерні 
класи отримали 

15 шкіл, садочків і центрів дитячої 
творчості.

Під час наради в ОДА і візиту в 
одне з вищих профтехучилищ об-
ласного центру учасники форуму 
обговорили особливості розвит-
ку професійно-технічної освіти в 
умовах проведення реформи де-
централізації, забезпечення країни 
кваліфікованими кадрами. 

Подібними проблемами на своє-
му виборчому окрузі опікується і 
Олег Кришин. На рівні відразу двух 
міністерств (аграрної політики та 
науки і освіти) народний депутат 
наразі вирішує декілька важливих 
питань щодо подальшого успішного 
функціонування Ерастівського ко-
леджу Дніпропетровського аграр-
но-економічного університету. 
Питання стосуються фінансування 
закладу з держбюджету, умов про-
живання студентів та утримання 
гуртожитків, відновлення держза-
мовлення на аграрні спеціальності 
та державної підтримки, запровад-
женої для сільгоспвиробників на 
навчально-дослідні господарства.

- Я не визначаю пріоритети са-
мостійно, - підкрес лив народний 
депутат Олег Кришин. - Ми пра-
цюємо разом з керівниками органів 
місцевого самоврядування та депу-
татами місцевих рад. І,  безумовно, 
концентруємо зусилля на найнеоб-
хіднішому. Щодо реформи освіти, 
можу запевнити: підтримую цю 
важливу справу і буду робити все 
для створення сучасних умов нав-
чання для нашої молоді. Треба йти 
у ногу з часом. 

О д н и м  і з  п р і о р и т е т н и х 
завдань своєї діяльності на-
родний депутат України Олег 
Кришин вважає підтримку і 
сприяння розвитку вітчизня-
ної системи освіти. 

Реформування цієї важливої со-
ціальної сфери – вимога часу, впев-
нений депутат. Від дитячого садочку 
і до завершення навчання у серед-
ніх спеціальних та вищих закладах 
наша молодь повинна отримувати 
належний рівень знань. І завдання 
держави та суспільства – створюва-
ти для цього відповідні умови. 

Саме нагальним питанням щодо 
розвитку нової української школи, 
професійно-технічної підготовки 
молоді було присвячене засідан-
ня координаційної ради у Дніпро-
петровській облдержадміністрації 
під головуванням прем’єр-міністра 
України Володимира Гройсмана. В 
ній взяв участь і народний депутат 
Олег Кришин. 

Питання, які розглядались на 
нараді, близькі і добре знайомі на-
родному обранцю. Це забезпечення 
дітей дошкільного віку місцями у 
дитячих садочках, системне впро-
вадження нових стандартів освіти. 
А це неможливо без модернізації 

комп’ютерної бази навчальних за-
кладів, заходів по енерго- та те-
плозбереженню, створення належ-
них умов для харчування, навчання 
та дозвілля дітей. 

За п’ять років роботи депута-
ту вдалося залучити на розвиток 
освіти в окрузі близько 400 мільй-
онів гривень з бюджетів різних 
рівнів. Успішне впровадження всіх 
цих заходів народний депутат не-
розривно пов’язує з децентраліза-
цією. 

- Громади суттєво збільшили 

Дізнавайтесь  більше.   Підписуйтесь  на  сторінку  Олега  Юрійовича  Кришина  у  Facebook
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ПРАЦЮЮдля вас!

З ТУРБОТОЮ ПРО МАЙБУТНЄ

Освіта повинна бути сучасною

Дорогі земляки! 
Шановні наші ветерани! 
Від душі вітаю всіх вас з Днем Перемо-

ги, з Днем примирення і пам’яті про тих, 
хто відвоював у фашистських загарбників 
рідну землю, хто захистив людство від ко-
ричневої чуми.

Ці сторінки не викреслити з нашої 
історії і не забути ніколи.

Уклін та шана всім ветеранам, дітям 
війни! Ви не лише вибороли перемогу, пе-
режили лихоліття, а й підняли з руїн міста 
і села, подарували мир і щастя новим по-
колінням.

Хай ваше життя буде довгим і безхмар-
ним, зігріте турботою і душевним теплом. 
Нехай у наших родинах панують злагода, 
благополуччя і спокій, а кожний новий 
день несе радість і віру у свої сили.

Миру нам усім! З Днем Перемоги!


