
Без введення електрон-
них інструментів сучасну 
медицину в же важко уяви-
ти. 

Підписання декларацій з 
населенням, електронні кар-

ти, рецепти, лікарняні - все 
це поступово входить в наше 
життя. Тому виділення коштів 
на придбання комп’ютерної 
техніки для лікарів сьогодні 
актуально, як ніколи.

277 000 гривен на прид-

бання комп’ютерів за по-
данням народного депутата 
Олега Кришина були ви-
ділені з державного бюдже-
ту. І  в результаті Центральна 
міська лікарня Вільногірська 
і міський Центр первинної 
медико-санітарної допом-
оги отримали нову сучасну 
комп’ютерну техніку.

Наскільки своєчасна і 
значима це подія, вже відчу-
ли представники первинної 
ланки медичної допомоги - 
сімейні лікарі. З новою тех-
нікою відкриваються нові 
можливості і  для роботи 
вузькопрофільних фахівців.

Перебуваючи у Вільногір-
ську, Олег Кришин поспіл-
кувався з головним лікарем 
Наталією Шкуровською та 
медиками. Вони успішно 
освоюють нову техніку і  дуже 
нею задоволені. Адже остан-
ній раз комп’ютери їм заку-
повували близько 20 років 

тому і їх катастрофічно не 
вистачало.

Обговорили складності 
реформування, питання за-
безпечення і фінансування, 
кадрові проблеми. Говорили 
про перспективи страхової 

медицини.
Проблем і турбот у наших 

лікарів сьогодні вистачає, та 
вони завжди можуть розра-
ховувати на підтримку на-
родного депутата.

2 Вільногірськ КВІТЕНЬ 2019 р. 

У  СВЯТА  І  БУДНІ  РАЗОМ

З  ТУРБОТОЮ  ПРО  МАЙБУТНЄ

НАГОРОДИ – НАЙКРАЩИМ

Дізнавайтесь  більше.   Підписуйтесь  на  сторінку  Олега  Юрійовича  Кришина  у  Facebook

Медицина повинна бути сучасною

Вічна слава героям!

Свято весни – 8 березня 
у всіх містах і селах округу 
відсвяткували дуже весело і 
щиро! 

Всюди лунали найніжніші 
слова на адресу наших доро-
гих жінок. Подекуди пройшли 
святкові концерти і гуляння. 
Кращі представниці громад 
отримали вітання і нагороди.

У Вільногірську вітання 
приймали працівниці освіти 
і культури, комунальних 
підрозділів і департаментів.

Грамоти та подарунки 
представник народного депу-
тата Олега Кришина Валерій 
Денисюк вручив Оксані 
Бородай, Валентині Жердель, 
Наталії Андрієнко, Тамілі 
Гадяцькій та Ользі Бойко.

А директор Вільногірсько-
го коледжу Національної ме-

Такий вислів добре знайо-
мий для багатьох. Актуаль-
ним він залишається і у наш 
непростий час.

Нещодавно троє вільно-
гірських поліцейських, ри-
зикуючи власним життям, 
затримали озброєного гра-
натами громадянина, жителя 
Вільногірська, який, до того 
ж, при затриманні чинив 
опір. Про цей мужній вчи-
нок говорили на централь-
них каналах телебачення, 
повідомлялося у соціальних 
мережах. Адже подія дійсно 
вийшла з розряду звичайних.

Народний депутат Украї-
ни Олег Кришин разом з 
міським головою Вільногір-
ська Володимиром Василен-
ком днями завітали у міське 
відділення поліції ,  щоб осо-
бисто зустрітися зі справжні-
ми героями та вручити наго-
роди, відзнаки.

Народний депутат наго-
родив пам’ятними медалями 

У Вільногірську пройшли 
урочистості з нагоди Дня пра-
цівників житлово-комунально-
го господарства та побутово-
го обслуговування населення.

Їх щоденна, напружена, 
нелегка робота - одна з най-
більш складних і відповідаль-
них. Адже ЖКГ – галузь, яка 
завжди на виду і вимагає осо-
бливої уваги. Зрозуміло, що 
вона давно потребує суттєвих 
змін, нових підходів та методів 
роботи. Але тримається ЖКГ 
завдяки самовідданій праці 
добросовісних людей.

Напередодні Дня праців-
ників житлово-комунального 
господарства і побутового 
обслуговування населення у 

У П’ятихатському, Царичанському, Верхньо-
дніпровському районах та Вільногірську вшанували 
пам’ять воїнів-афганців та 30-ту річницю виводу радянсь-
ких військ з Афганістану.

Від імені народного депутата Олега Кришина медаля-
ми «Патріот України», «За внесок у розвиток громади», 
спеціальними пам’ятними медалями та почесними грамо-
тами нагородили 105 осіб.

«Дякую вам за вашу мужність і  патріотизм, високу 
громадянську свідомість, гідне виконання військового 
обов’язку та вірність присязі», -звернувся до воїнів-інтер-
націоналістів Олег Кришин.

У Верхньодніпровському районі грамоти від імені на-
родного депутата отримали Віктор Хейлик та Геннадій Фе-
денчук.

Присутні також вшанували пам’ять полеглих . . .

Любимо, шануємо!

талургійної академії України 
Олена Погребняк удостоєна 
іменної пам’ятної медалі «Па-

«Патріот України» за героїзм, 
проявлений під час несення 
служби, працівників відділу 
реагування патрульної полі-
ції :  капітана поліції В’ячесла-
ва Андруцького та старших 
сержантів поліції Миколу Чу-
мака та Ігоря Фургало. 

Гарячими оплесками муж-
ніх правоохоронців привіта-

Вільногірську привітали тих, 
хто щодня працює, щоб забез-
печити порядок і побутовий 
комфорт.

Пам’ятної медалі «Патріот 
України» удостоєна Наталія 
Совгир – секретар КП «Тепло-
сервіс».

Грамоти отримали спів-
робітники КП «Керуюча ком-
панія «Житлкомсервіс» Мак-
сим Озерний – начальник 
ділянки і Максим Бондарен-
ко – водій сміттєвоза, а та-
кож робочі КП «Житлосервіс» 
Олег Краснощок - машиніст 
насосної та Олександр Корна-
цький – слюсар аварійно-від-
новлювальних робіт КП «Жит-
лосервіс».

тріот України».
Ми любимо вас та шануємо 

вашу працю, шановні жінки!

ли їхні колеги. Але така  вже 
особливість їхньої служби: 
мине лише декілька хвилин 
після урочистої церемонії 
нагородження – і  кожний з 
них приступить до подаль-
шого несення служби. Від-
повідальної, не завжди без-
печної, але такої потрібної 
суспільству.

У житті завжди є місце для подвигу

Нагороди – найкращим


