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Із сесії обласної ради

ФУТБОЛ. ПРЕМ’ЄР#ЛІГА

«Ворскла» – «Шахтар» – 0:2

ВАРТО ЗНАТИ

І знову часові гойдалки

ЗАВЖДИ йти в ногу з часом і
відповідати запитам сього�

дення – такої стратегії в своїй
діяльності притримуються фа�
хівці Полтавського обласного
центру зайнятості. А сьогодення
нині вимагає надання компетен�
тних інформаційних послуг яко�
мога ширшій аудиторії шукачів
роботи. До того ж, з огляду на
карантинні обмеження, бажано
безконтактно, тобто дистанцій�
но.

Комп’ютеризація, діджиталі�
зація, оцифрування – ось ті ком�
петенції, яким нині має відпові�
дати будь�який спеціаліст фак�
тично у всіх сферах, у тому числі
й у службі зайнятості. А значить,
необхідне постійне самовдоско�
налення, потрібен саморозви�
ток, на цьому під час проведен�
ня «Дня кар’єри ЄС», що відбув�
ся на базі «Полтавського універ�
ситету економіки й торгівлі», не�
одноразово наголошувала ди�
ректор Полтавського обласного
центру зайнятості Катерина
КЛАВДІЄВА.

Почути, побачити,
використати. Отримати

інформацію з перших рук
ВАРТО зазначити, що проведення

Дня кар’єри відбувалося у кількох ло&
каціях і в різних форматах. А саме
перша частина – презентація – он&
лайн, друга – ярмарок вакансій – оф&
лайн і третя – тренінги soft skills (м’які

навички. – Авт.) на теми: «Робототех&
ніка – цифрова компетентність май&
бутнього», «Лідерство. Мотивація і
самомотивація і їх практичні спосо&
би», «Перша робота: які навички пот&
рібно мати найманому працівникові»
– офлайн.

Слід додати, що «День кар’єри
ЄС», який у Полтаві проводиться уже
втретє, реалізується в рамках проек&
ту «Інформаційна підтримка Мереж
ЄС в Україні». Загалом, протягом ос&
танніх 5 років такі акції відбуваються
щорічно більш ніж у 15 містах України
і складають серію публічних заходів,
де представники Мереж ЄС і всі ак&
тивні й зацікавлені громадяни можуть
поділитися думками, власним досві&
дом щодо впровадження стандартів
та практик ЄС в Україні, участі у прог&
рамах ЄС для розвитку нових бізне&
сових та освітніх можливостей, обго&

ворити тренди на ринку праці, зокре&
ма щодо знань і навичок, які потрібні
молодій людині, щоб зробити успіш&
ну кар’єру.

Співорганізатором проведення
Дня кар’єри був вищий навчальний
заклад Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі».
Учасників заходу привітав та побажав
плідної роботи ректор ПУЕТ Олек�
сій Нестуля. Він зокрема наголосив:

– Цифровізація та інформаційні
технології дуже глибоко впливають на
молодь, тож тільки після 21–25 років
ви остаточно зрозумієте, ким ви хо&
чете бути і в якій професії розвивати&
ся. Так змінюється світ, і так змінює&
мося ми в цьому світі. Але такі захо&
ди, як День кар’єри, дуже потрібні. Бо
це ще один крок кожного із вас до піз&
нання самих себе й тих вимог, під які
ми, хочемо чи не хочемо, як гравці
величезного спектаклю під назвою
«Життя» маємо підлаштовуватися.
Знайти свою роль і своє місце в жит&
ті, щоб стати щасливим і успішним –
саме для цього й потрібні такі заходи.
Водночас особливістю «Дня кар’єри
ЄС» є те, що ми співставляємо себе з
країнами Євросоюзу, і ми готові до ін&
теграції з ними. Для самого ж вишу
це важливо в контексті тієї місії, яку
ми взяли на озброєння. А саме – лі&
дерство й особистісний розвиток,
без яких досягти життєвого успіху
просто неможливо. 

Учасників Дня кар’єри також приві&
тали депутат Полтавської міськра�
ди, директор навчально�наукового
інституту лідерства ПУЕТ Світлана
Нестуля та директор департаменту
освіти й науки Полтавської ОДА Ві�
та Ковальська.

Ринок праці потребує
креативного мислення,
нових підходів і нових

технологій
Людмила ДАЦЕНКО

“Зоря Полтавщини” 

(Закінчення на 2–3&й стор.). 
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• ПЕРЕДПЛАТА�2022

Шановні наші передплатники і чи&
тачі!

Триває передплата громадсько&
політичної газети «Зоря Полтавщи&
ни» на 2022 рік.

Друковане видання – найнадійні&
ше джерело новин, і життя в черго&
вий раз підтвердило справедливість
вислову про те, що Інтернет – для
кожного, а газета – для вдумливого
читача, якому орієнтирами у медіа&
просторі є об’єктивність, аналітика,
публіцистика. Тож будьмо разом!

Зважаючи на різке підвищення та&
рифів на усі послуги «Укрпошти»,
особливо на доставку газет, а також
здорожчання паперу, інших складо&
вих технологічного процесу, ми зму&
шені були підвищити вартість перед&
плати. Це – вкрай вимушений крок,
тож сподіваємося на ваше розуміння
і підтримку, шановні передплатники.
Разом з тим запевняємо, що основ&
ний тягар інфляції та росту цін наш
колектив, як і в попередні роки, бере
на себе, щоб дати можливість вам
передплатити «Зорю Полтавщини».

Передплатний індекс для перед&
платників пільгових категорій –
49211.

Вартість передплати:
– на 1 місяць – 51 гривня;
– на 3 місяці – 153 гривні;
– на 6 місяців – 306 гривень;
– на 9 місяців – 459 гривень;
– на 12 місяців – 612 гривень.
Передплатний індекс для інших пе&

редплатників, установ та організацій
– 61131.

Вартість передплати:
– на 1 місяць – 55 гривень;
– на 3 місяці – 165 гривень;
– на 6 місяців – 330 гривень;
– на 9 місяців – 495 гривень;
– на 12 місяців – 660 гривень.
Передплатний індекс лише п’ят&

ничного номера – 60256.
Вартість передплати:
– на 1 місяць – 33 гривні;
– на 3 місяці – 99 гривень;
– на 6 місяців – 198 гривень;
– на 9 місяців – 297 гривень;
– на 12 місяців – 396 гривень.
Ми проводимо таку акцію, врахо&

вуючи низький рівень доходів біль&
шості громадян. Це найменша вар&
тість серед громадсько&політичних
та інформаційних видань.

Водночас нагадуємо, що, врахову&
ючи численні побажання читачів ча&
сопису, редакція і надалі проводить
передплату на електронну версію
«Зорі Полтавщини». Заявку на таку
передплату треба направити безпо&
середньо в редакцію «Зорі Полтав&
щини» на поштову адресу: 36000, 
м. Полтава, вул. Пушкіна, 115, або 
e&mail: zorya&polt@gmail.com. 

Передплативши громадсько&полі&
тичну газету «Зоря Полтавщини», ви
матимете надійний орієнтир в інфор&
маційному просторі, видання для всі&
єї родини.

«Зоря Полтавщини» береже тра&
диції і йде в ногу з часом.

Залишайтеся із «Зорею Полтавщи&
ни» – газетою рідного краю.

Редколегія. 

“Зоря Полтавщини” – 
газета переднього краю

Ми працюємо для ВАС, шановні читачі!
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Безсумнівно, День кар’єри і зага�
лом Ярмарок вакансій – це велика
можливість для молоді, якою варто
скористатися. Бо хоча цифрові тех�
нології і дають більше варіантів, але
«живе» спілкування з роботодавцями
не менш важливе, бо при влаштуван�
ні на роботу обов’язково доведеться
спілкуватися наживо. Нині ж можна
запитати, що потрібно, щоб праце�
влаштуватися й отримувати гідну
зарплату.

– Сучасна українська молодь має
море можливостей. А такий захід, як
«День кар’єри ЄС», і всі ті локації, що
відбулися в рамках його проведення,
– це можливість для молоді почути,
побачити й використати всю ту ін�
формацію, яку вони сьогодні отрима�
ли, – вважає директор комунальної
установи «Обласний молодіжний
центр» Світлана Громцева. – Адже
молодь усвідомлює, що сьогодні на
ринку праці й загалом у житті виграє
той, хто отримає інформацію в по�
трібному місці, в потрібний час і від
потрібних людей. Ось тоді й буде 
100�відсотковий результат. Для ус�
пішного просування вперед потрібні
внутрішня сила, ресурс і здатність.
Тільки ті, хто розуміє, що має силу пе�
ребороти всі свої внутрішні комплек�
си, сьогодні можуть перемогти.

Перспектива за тими, хто
навчиться самостійно

оволодівати знаннями
МИ завжди оцінюємо зміни, які від�

будуться з нами в наступні 2 роки, й
недооцінюємо зміни, що відбувати�
муться  з нами протягом наступних 10
років. Не дозволяйте собі бездіяти. З
цієї популярної фрази нині всесвітньо
відомого бізнесмена Білла Гейтса
розпочала презентацію на тему «Тен�
денції на ринку праці, попит і пропо�
зиція знань і навичок» директор Пол�
тавського обласного центру зайня�
тості Катерина Клавдієва.

Вона зазначила, що хоча коронаві�
русна інфекція і стала проблемою для
всіх країн, але в той же час вона внес�
ла свої корективи у подальший роз�
виток. Бо водночас світ під час панде�
мії трансформувався.

– Проведено оцифрування бізнес�
процесів, на що б за відсутності кові�
ду знадобилося 3–4 роки. Завдяки
впровадженню інформаційних техно�
логій продуктивність на світовому
ринку праці зросла на 40 відсотків. На
перше місце виходять когнітивні, со�

ціально�поведінкові й цифрові нави�
ки. До 2030 року, коли на ринок праці
вступить покоління Z (зет), 1998 року
народження й молодші, уже не так
далеко. Це зовсім інше покоління, з
іншими поглядами на життя і вміння�
ми. І коли у нас в країні почався про�
цес створення Міністерства цифро�
вих технологій, то ми вже дещо мали.
Скажімо, надання наших послуг че�
рез реєстрацію у додатку «Дія». З ін�
шого боку, те, що ми багато років
розвивали навики ділового спілку�
вання, налагодження контактів і пра�
цювали в режимі он�лайн, це спрацю�
вало на те, що сьогодні ми тримаємо�
ся на позитивному рівні. І чисельність
безробітних, яка була до пандемії і
зараз, майже вирівнялася. Ми зміни�

ли підходи й розуміємо, що є ті нави�
ки, які можливо оцифрувати, а є ті, де
будуть потрібні спілкування, переко�
нання. Нині у світі кожен 5�й праців�
ник перейшов на дистанційну роботу.
Тому, коли ми будемо навчати мо�
лодь, треба зосередити її на самоор�
ганізації. Адже робота вдома когось
мобілізує, а когось може й розслаби�
ти. Тож нині потрібні навики самостій�
ної організації роботи. Адже на оциф�
рування перейшли школи, профтех�
освіта, виші, медицина…

Пріоритетними галузями економі�
ки Полтавської області є промисло�
вість, сільське господарство, торгів�
ля. Водночас найчисельнішими на
ринку праці залишаються професійні
групи працівників сфери торгівлі та
послуг (майже 40 відсотків), і ця група
й надалі зростатиме. Робітників з
обслуговування машин та устатку�

вання, а також кваліфікованих робіт�
ників з інструментом теж майже 40
відсотків. Найменш чисельними є
професії технічних службовців та ква�
ліфікованих робітників сільського
господарства, близько 10 відсотків, і
ця категорія у подальшому зменшу�
ватиметься. Інші – це керівники, фа�
хівці. І саме категорія цих фахівців
зростатиме під час трансформації
суспільства. Тому що впровадження
цифрових технологій і віддалених ро�
бочих місць потребуватиме знань ви�
сокого рівня. І таким буде наше май�
бутнє, – констатувала Катерина Клав�
дієва. – Заробітна плата в регіоні що�
річно зростає, хоча останніми роками
темпи зростання уповільнились. Най�
вищою вона є у сферах державного
управління (понад 14 тисяч гривень),
промисловості, науковій діяльності,
фінансовому та страховому бізнесі, а
також у будівництві (майже 12 тисяч).

Найнижча заробітна плата пропону�
ється у сфері мистецтва, спорту, роз�
ваг, операціях з нерухомим майном,
торгівлі, готельно�ресторанному біз�
несі (від 6,6, до 8,6 тисячі гривень). 

У структурі зареєстрованих безро�
бітних більшість становили робітники
з обслуговування машин та устатку�
вання, працівники торгівлі, представ�
ники найпростіших професій. Най�
менша кількість безробітних – у про�
фесійних групах робітників сільського
господарства, технічних службовців
та професіоналів. Незважаючи на
збільшення у 2020 році чисельності
зареєстрованих безробітних, через
наслідки пандемії COVID�19 стабіль�
не скорочення безробітних спостері�
гається серед кваліфікованих робіт�
ників сільського господарства. Вод�
ночас вакансій на ринку праці набага�
то менше. Співвідношення кількості
безробітних на одну вакансію упро�
довж 2016–2019 років щороку скоро�
чувалася для усіх професійних груп,
але торік через запровадження ка�
рантинних обмежень  у зв‘язку з по�
ширенням пандемії COVID�19 наван�
таження безробітних на одну вакан�
сію зросло до рівня 2016 року. Збіль�
шення відбулося по всіх професійних
групах, зокрема за професійними
групами працівників сфери торгівлі,
робітників з обслуговування машин
та найпростіших професій переви�
щили рівень 2016 року. Зараз у регіо�
ні наявний дефіцит вакансій. Кількість
вакансій торік відповідала кількості
безробітних лише для кваліфікованих
робітників з інструментом. Для решти
професійних груп кількість безробіт�
них перевищує кількість наявних ва�
кансій. Тож нині, готуючи фахівців, ви�
ща школа повинна навчати їх як циф�
ровим технологіям і навикам самос�
тійної роботи, так і навикам виконан�

ня обов’язків на найнижчому рівні,
вважає керівник служби зайнятості
області. 

– Найкращим є той фахівець, який
пройшов кар’єрними сходами від
найпростіших навиків до найскладні�
ших, – додала Катерина Клавдієва,
навівши свій особистий приклад ро�
боти в службі зайнятості від рядового
фахівця до керівника установи.

– Ми у рамках роботи з Євро skills
провели опитування на 1882 підпри�
ємствах області стосовно затребува�
ності особистісно�мотиваційних ком�
петенцій своїх працівників. Що ж нам
відповіли перші особи, керівники цих
підприємств? Перша і головна вимо�
га – уміння працювати в команді.
Друга – орієнтація на кінцевий ре�
зультат. Далі йдуть відповідальність,
клієнтоорієнтованість, стресостій�
кість… Хоча тут, я вважаю, потрібно
навчати людей, щоб вони не вигора�
ли на роботі. Робочий день закінчив�
ся, ти прийшов додому – й забудь про
роботу. Не треба орієнтувати людей
на те, що ми живемо заради роботи.
Ми працюємо для того, щоб зароби�
ти кошти й виконати свої життєві по�
бажання. Затребуваною є і цілеспря�
мованість працівників. Стосовно за�
требуваних навиків, то на першому
місці – уміння оформлення ведення
відповідних документів (до 70%), ор�
ганізація процедур продаж�закупі�
вель (близько 50%), робота з базами
даних (понад 50%), укладання дого�
ворів (25%), обробка аналітичних да�
них та збір інформації (22%), вміння
вести діалог, формування неконфлік�
тних комунікацій, уміння ставити за�
питання… Дещо заниженими, як на
мене, є вимоги щодо володіння іно�
земними мовами. Бо зараз неможли�
во розвиватися, не володіючи іно�
земною мовою. Загалом цінуються
швидке оволодівання різними офіс�
ними програмами й швидка реакція
на всілякі зміни, – підсумувала Кате�
рина Клавдієва.

Головне для людини –
життя. Але для того, щоб
його забезпечити, треба

працювати і вміти
самоорганізовуватися 

ТАК вважає Катерина Клавдієва,
яка дала прес�конференцію для за�
собів масової інформації.

– Ми спільно з представництвом
Євросоюзу в Україні та Полтавським
університетом економіки й торгівлі
вже кілька років поспіль проводимо
«День кар’єри ЄС». Це той захід, який
дозволяє вивчити трансформацію
ринку праці та актуальні процеси, що
відбуваються, і відповідним чином
змінювати процес навчання нашої
молоді. А також формулювати пропо�
зиції для оволодіння навиками стар�
шому поколінню.

– Із досвіду попередніх анало�
гічних заходів наскільки ефектив�
ний День кар’єри і що він дає для
молоді?

– Перш за все – це трансформація
навчального закладу відповідно до
потреб роботодавців. Адже сьогод�
нішня зустріч з роботодавцями – це
ще й формування конкретних запитів:
що потрібно і як. Тим більше зараз, в
умовах ковідної пандемії, зміни на
ринку праці відбулися колосальні. Це
– й оцифрування певних виробничих
процесів, і віддалені робочі місця,

Ринок праці потребує
креативного мислення, нових

підходів і нових технологій
(Закінчення.  

Початок на 1�й стор.).
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актуалізація напрямків та розвиток
комунікаційних навиків, адже одна
справа – це спілкування особисте і
зовсім інша – в режимі он�лайн. 

Сьогодні під час ярмарку вакансій
молодь може домовитися з робото�
давцями і про проходження практи�
ки, і про перспективу працевлашту�
вання. Сьогодні є можливість прода�
ти себе як потенційного працівника.
Адже як би це не парадоксально зву�
чало, ми повинні розуміти, що про�
фесійні вміння найманого працівника
– це товар. І від того, як ти зможеш
продати свої навики, таким чином ти
зможеш зайняти свою нішу в будь�
якій сфері діяльності. Хоча основним
для кожної людини має бути не робо�
та, а саме життя, але для того, щоб
забезпечити його належний рівень,
власні бажання й потреби, треба пра�
цювати, реалізувати себе в роботі.
Жодного дня не працює та людина,
яка має своє захоплення і реалізує
себе професійно.

– На які професії зараз є найви�
щий запит?

– Трансформація на ринку праці
відбувається як наслідок трансфор�
мації роботодавців. Адже нині 20 від�
сотків робочих місць у світі – це від�
далені робочі місця. Високими є й
темпи впровадження цифрових тех�
нологій. Скажімо, нинішньою реаль�
ністю стали реєстрація в службі зай�
нятості та отримання наших послуг
через додаток «Дія». І наші фахівці
дуже швидко цим оволоділи, і з кож�
ним днем зростає кількість клієнтів,
які користуються саме такою можли�
вістю. І це лише одна сфера, додати
до цього телемедицину, навчання у
режимі он�лайн у школах, професій�
но�технічних і вищих навчальних зак�
ладах. Тобто впровадження нових
технологій відбувається навіть у тих
сферах, які, здавалося, завжди бу�
дуть традиційними. Медицина: лікар
– пацієт, тут же обстеження, які мож�
ливі уже на відстані. Консультації в
режимі он�лайн. Школа. Нам теж до
певного часу здавалося, що в службі
зайнятості це неможливо. Але он�
лайн довів свою спроможність. І доб�
рий позитив є в тому, що сьогодні чи�
сельність безробітних на Полтавщині
така ж, як у доковідний період. Тобто
зводимо «живе» спілкування до міні�
муму, водночас максимально налаго�
дивши контакти з роботодавцями й
нашими клієнтами в режимі он�лайн.
Проводимо наші конференції у
скайп� і зумрежимі. Тобто всі сучасні
технології служба зайнятості впро�
ваджує тут і зараз. Загалом ми чекає�
мо великих позитивних змін для того,
щоб полегшити отримання наших
послуг нашими клієнтами, а відповід�
но й підвищити ефективність нашої
роботи. І так відбувається в усіх сфе�
рах. Стрімке й повсюдне впровад�
ження нових технологій дає свій ре�
зультат, і я, як керівник служби зайня�
тості обласного рівня, задоволена
темпами їх упровадження і тим, на�
скільки швидко працівники до цього
адаптуються. Майбутня перспектива
за тими, хто навчиться самостійно
оволодівати знаннями. І це не ті знан�
ня, які здобуті з підручників, а ті, які
отримані на різних семінарах і тренін�
гах, відеопрезентаціях...

Що пропонують
роботодавці й чого

хочуть студенти
СЕРЕД роботодавців, які взяли

участь у Дні кар’єри, а таких загалом
було понад два десятки, – банківські
установи й страхові компанії, СПА�
комплекси й поштові компанії, мере�
жі ресторанів і готельні комплекси,
торговельні мережі й державні уста�
нови. Був представлений і Міжнарод�
ний науково�освітній центр ПУЕТ. Як
розповіла директор центру ПУЕТ
Юлія Перегуда, щорічно 300–400
студентів ПУЕТ проходять міжнародні
професійні стажування за кордоном.
Звісно, торік їх кількість дещо змен�
шилася через ковід, оскільки бази
стажування не були готові прийняти
нашу молодь. Та й самі студенти теж
не були готові подорожувати. Але в
цьому році ситуація вже повертаєть�
ся до попереднього рівня і вже до�

сить багато студентів пройшли ста�
жування. Будуть вони проводитись і
під час зимових канікул. Тобто ситуа�
ція стабілізувалася. Стажування мо�
жуть проходити студенти абсолютно
всіх спеціальностей. Адже вони є час�
тиною освітньої програми і незалеж�
но від спеціальності допомагають
студентам розвивати необхідні нави�
ки soft skills. Тобто навики комунікації,
самопрезентації, емоційного інте�
лекту тощо. Щодо країн�партнерів,
то стажування відбуваються в Німеч�
чині, Болгарії і Туреччині. 

Запрошувало до своїх лав і управ�
ління поліції охорони в Полтавській
області.

– У нас у районних відділах і в об�
ласному є вакансії поліцейських,
вільнонайманих охоронників і водіїв
транспортних засобів. Зарплата по�
ліцейських – від 10 тисяч гривень
(після обов’язкових відрахувань. –
Авт.), для інших вона трохи менша, –
зазначив інспектор відділу кадрів

управління, старший лейтенант

поліції Станіслав Бова.

Висококваліфікованих фахівців –
бухгалтерів обліку й аудиту та пра�
вознавців – потребує Державна по�
даткова служба. Як розповів керів!

ник служби управління персона!

лом головного управління ДПС у

Полтавській області Володимир

Литвиненко, участь у таких заходах
служба бере не вперше. І вбачає в
цьому неабияку користь. Адже є ко�
мунікація і з вишем, і зі студентами,
майбутніми фахівцями. Нині ж, за йо�
го словами, службі потрібна молодь,
яка має сформовані європейські цін�
ності, високий професіоналізм і осо�
бистісні компетенції.

* * *
– Я ВЖЕ брав участь у стажуванні

на «Новій пошті», був і на закордонно�
му стажуванні, хочу мати можливість,
щоб поїхати до інших країн. Най�
ближча мета – влаштуватися на ро�
боту, пов’язану з обслуговуванням
клієнтів, – каже студент ІІ курсу

ПУЕТ В’ячеслав Багно.

– Я прийшов на Ярмарок вакансій,
щоб ознайомитися з роботодавцями,
визначитися, ким я можу працювати
в майбутньому, – розповів першо!

курсник вишу Назар Назаров.

Для ознайомлення з пропозиціями
на ринку праці Полтавщини завітала
на Ярмарок четвертокурсниця Ві!

таліна Сербін. Дівчина вже має ціка�
вий досвід закордонного стажуван�
ня, працювала на фабриці шоколаду
в Німеччині та офіціанткою – в Болга�
рії. Поки що вона хоче знайти підробі�
ток у Полтаві, а в подальшому, як мо�
виться, – як складеться.

На турбомеханічному заводі, окрім
вакансій робітничих спеціальностей,
є можливість пройти практику в пла�
ново�економічному відділі та в ко�
мерційному відділі продаж. Тож чи�
мало студентів цікавилися саме цим
підприємством.

А Клуб сімейного дозвілля запро�
шує на роботу молодих і креативних
людей: аніматорів, шеф�кухарів, ад�
міністратора ресторану, бармена…
При цьому гарантує своєчасну ви�
плату зарплати й офіційне працев�
лаштування.

Загалом можна зробити висновок,
що на наявні, представлені на Ярмар�
ку вакансій, вакантні місця потрібна
креативна молодь з нестандартним
мисленням. Щодо первинного розмі�
ру заробітної плати, то на державній
службі вона коливається в межах
(плюс/мінус) 10 тисяч гривень, а в ко�
мерційних структурах, як правило,
обіцяють індивідуальний підхід до
кожного фахівця, хоча на початково�
му етапі зазвичай це хіба що трохи
більше «мінімалки».

Студентів теж здебільшого ціка�
влять креативна робота і, звісно ж,
тимчасовий підробіток. А отже, ба�
жання роботодавців і майбутніх фа�
хівців багато в чому співпадають. Тож
є надія, що вони дійдуть консенсусу і
в подальшому все менше молоді за�
лишатиме нашу країну в пошуках кра�
щого життя за її межами.

Людмила ДАЦЕНКО.

• ІЗ СЕСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

МИНУЛОГО четверга, 21 жовт�
ня, відбулося пленарне за�

сідання сьомої позачергової се�
сії Полтавської обласної ради
восьмого скликання. Вів засі�
дання голова облради Олек�
сандр Біленький, в роботі сесії
взяв участь голова облдержад�
міністрації Олег Синєгубов. 

НА ПОЧАТКУ засідання голова обл�
ради поінформував про вихід депута�
та Руслана Телятника з депутат�
ської групи «Опозиційна платформа –
за життя Полтава» та включення до
фракції Полтавської регіональної ор�
ганізації політичної партії "Опозицій�
на платформа – за життя" в Полтав�
ській обласній раді. З суспільно зна�
чущих питань виступили депутати
Валерій Капленко, Микола Ко!
рецький, Микола Кульчинський,
Олег Діденко, Володимир Яро!
шенко, Людмила Мірошніченко,
Олексій Матюшенко, Геннадій Ко!
валенко, Олексій Чепурко, Фах!
раддін Мухтаров, Олександр Ку!
дацький. Директор департаменту
охорони здоров’я Полтавської ОДА
Віктор Лисак поінформував присут�
ніх про ситуацію із захворюваністю на
COVID�19 та стан проведення вакци�
нації проти коронавірусу.

Після цього депутати приступили
до розгляду питань порядку денного.
Головними питаннями були внесення
змін до показників обласного бюдже�
ту Полтавської області на 2021 рік та
«Про встановлення тарифів на тепло�
ву енергію, її виробництво, транспор�
тування та постачання, послуги з пос�
тачання теплової енергії і постачання
гарячої води, що надаються Полтав�
ським обласним комунальним вироб�
ничим підприємством теплового гос�
подарства "Полтаватеплоенерго"».
Проєкти рішень з цих питань були
підтримані депутатським корпусом.

«Щодо тарифної історії – сьогодні
вона фіналізована, – зазначив голова
облради Олександр Біленький під
час традиційного спілкування з жур�
налістами після завершення роботи
сесії. – Ми розуміли, що підвищення
тарифів нічого позитивного не при�
несе жителям Полтавщини, які ко�
ристуються послугами обласних ко�
мунальних теплопостачальних під�
приємств. Водночас ми не могли вит�
рачати обласний бюджет розвитку на
компенсацію різниці в тарифах. Уп�
родовж кількох тижнів разом з голо�

вою облдержадміністрації Олегом
Синєгубовим, народними депутата�
ми України Олегом Кулінічем та Олек�
сандром Трухіним, головами фрак�
цій, керівником «Полтаватеплоенер�
го» неодноразово брали участь у на�
радах в Офісі Президента України та
Уряду. Ми дійшли висновку, що ціни
для населення до кінця опалювально�
го періоду 2021–2022 років зали�
шаться незмінними. Водночас будуть
підвищені й встановлені тарифи для
бюджетних організацій та приватного
сектору. Найголовніше, на чому заз�
начав Президент у Меморандумі й
промовах, – це те, що тариф для на�
селення підвищений не буде. Зараз
ми чекаємо остаточної «дорожньої
карти» від держави, Офісу Президен�
та щодо напрямків компенсації – це
близько 930 мільйонів гривень на
опалювальний період. Таким чином,
ми разом з облдержадміністрацією
фактично беремо відповідальність на
себе за опалювальний період до тих
пір, поки не буде коштів від держа�
ви».

Тож хоч через збільшення ціни на
газ, за словами генерального дирек�
тора «Полтаватеплоенерго» Олек!
сандра Олексенка, тариф для насе�
лення зростає майже на 47 відсотків,
на цифри у платіжках до кінця опалю�
вального періоду 2021/2022 років це
не вплине. Керівник «Полтаватепло�
енерго» запевнив, що вартість опа�
лення для населення залишиться
незмінною у порівнянні з попереднім
опалювальним сезоном.

Що стосується бюджетного питан�
ня, то загальний обсяг обласного

бюджету в 2021 році збільшується на
471 мільйон гривень. Зокрема за ра�
хунок перевиконання дохідної части�
ни загального фонду обласного бюд�
жету на 147,7 млн грн та економії
коштів обласного бюджету внаслідок
запровадження карантинних заходів
на 26,1 млн грн. Ці фінансові ресурси
обласна рада додатково спрямувала
на утримання закладів і установ об�
ласного значення, реалізацію заходів
обласних програм та формування
бюджету розвитку.

Зокрема будуть виділені кошти на
придбання сучасного медичного об�
ладнання для комунальних підпри�
ємств «Полтавський обласний клініч�
ний онкологічний диспансер Полтав�
ської обласної ради», «Полтавська
обласна клінічна інфекційна лікарня
Полтавської обласної ради». Також
передбачено фінансування  реконс�
трукції системи киснепостачання
Полтавської обласної клінічної інфек�
ційної лікарні, придбання для цієї лі�
карні лікарських засобів та виробів
медичного призначення. Буде профі�
нансовано  капітальний ремонт Кому�
нального підприємства «Обласний
заклад з надання психіатричної допо�
моги Полтавської обласної ради» та
придбання обладнання для цього
закладу. Забезпечено оплату енерго�
носіїв для обласних закладів охорони
здоров’я. Передбачено кошти для
надання грошової допомоги та пільг
окремим категоріям громадян, об�
лаштування психоневрологічних бу�
динків�інтернатів та Полтавського
обласного соціального центру матері
та дитини камерами відеоспостере�
ження, встановлення автономних
електрогенераторних у будинках�ін�
тернатах, оплати комунальних послуг
та енергоносіїв для установ та закла�
дів системи соціального захисту на�
селення тощо.

Також депутати заслухали інфор�
мацію керівника Полтавської облас�
ної прокуратури Антона Столітнього
про результати діяльності органів
прокуратури Полтавщини за 8 місяців
2021 року, затвердили обласні прог�
рами, розглянули майнові та кадрові
питання. Наприкінці засідання депу�
татський корпус підтримав низку
звернень до Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Мі�
ністрів України, депутатів обласних
рад України. 

Загалом під час роботи сесії депу�
тати розглянули близько 70 питань
порядку денного.

Олександр БІЛЕНЬКИЙ: «Тарифи
на тепло для населення

залишаться незмінними»
Андрій ФІАЛКОВСЬКИЙ

“Зоря Полтавщини”

НА ТЕРИТОРІЇ Лютенської громади Миргородського
району відбувся захід “Створюємо ліси разом з JIMNY
DAY”. Організували його лісівники ДП “Гадяцький ліс-
госп” та команда, яка представляла всесвітньо відомого ви-
робника японських автомобілів “Suzuki”. Захід відбувся
завдяки підтримці начальника Полтавського обласного уп-
равління лісового та мисливського господарства, депутата
обласної ради Івана Гришка та депутата облради Олексія
Матюшенка, йдеться на сайті комунального агентства
«Новини Полтавщини».

Близько 250 жителів Полтавської та Сумської областей
взяли участь у цьому проекті. Протягом дня вони випробо-

вували прохідність автомобілів-позашляховиків та садили
дерева, долучившись таким чином до акції “Створюємо лі-
си разом” у рамках програми Президента України «Зелена
країна». На ділянці 3,3 га висаджували сосну звичайну та
березу. Крім того, на всіх учасників заходу чекали приємні
сюрпризи: веселі конкурси, призи.

Загалом станом на 18 жовтня на Полтавщині уже заліс-
нено понад 70 га лісу, де висаджено майже 420 тисяч май-
бутніх дерев. Лісівники Полтавщини запрошують усіх охо-
чих приєднатися до створення лісів на Полтавщині та зро-
бити свій внесок в озеленення рідного краю.


	untitled
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf


