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«Нова Полтава»

готує альтернативний
бюджет міста
Ініціативні полтавці опитали близько 50-ти
тисяч мешканців Полтави і дізналися, на
вирішення яких першочергових проблем
варто виділяти гроші із міського бюджету.
Всі пропозиції полтавців стануть основою
насправді об’єктивного альтернативного
бюджету Полтави
Стор. 3
Маленькі полтавці зустрічали « Нову Весну »

Децентралізація влади –
запорука розвитку Полтави
Нещодавно до «Нової Полтави» завітав експерт Інституту
політичної освіти Олександр Солонтай. Під час свого візиту
він провів партнерську зустріч з Левом Жиденко, під час якої
обговорили можливість децентралізації влади в Полтаві і
переваги для міста

Громадська платформа «Нова Полтава» провела для маленьких полтавців свято Весни, яке було приурочене Масляній.
Репортаж про захід читайте на сторінках нашого видання

Стор. 4-5

Стор. 6

• ПОЛТАВСЬКІ АКЦЕНТИ •

Нові люди • Новітні дії • Нові орієнтири

березень

• 2015

шостий інформаційний бюлетень

Великі уми обговорюють ідеї, середні уми обговорюють події, а дрібні – людей. Елеонора Рузвельт

ФОТОФАКТ

ли участь у цьому турнірі. У
тому числі приїхали спортсмени із Донбасу та
Криму. За словами
організаторів змагання, переможці
візьмуть участь у
чемпіонаті світу.

ЦИ Ф РА

ВІД
РЕДАКЦІЇ
абзац

фото з сайту st03.kakprosto.ru

тисяч
саджанців,

обіцяють висадити
цього року на клумбах
Полтави

24 лютого, в Полтаві розпочався чемпіонат України з
пауерліфтингу серед ветеранів.
Близько 30 спортсменів з
різних регіонів України взя-

ПРО ГОЛОВНЕ

Ціни гот уються
до нових стрибків
Щодня курс долара б’є нові рекорди. Ціна в 36 гривень за один долар вже не здається фантастичною. Хоча
ще пару місяців тому полтавці й уявити не могли такого колосального подорожчання. Разом з доларом
не стоять на місці й ціни на найнеобхідніші товари: продукти харчування та засоби особистої гігієни.
Ми спробували розібратися, чого варто чекати полтавцям від подорожчання валюти.
Долар у вільному плаванні

Якого подорожчання нам чекати

Те, що Нацбанк відпустив валюту у вільне плавання, згубно позначилося на загальній ситуації.
Незважаючи на те, що раніше долар не можна було купити за ціною Нацбанку, для багатьох
структур офіційний курс був стримуючим моментом. А після рішення Нацбанку кожен встановлює
ринковий курс – які наслідки бачимо ми всі.

до
25%

до
15%

25-27%

Голос полтавців
намагаються приглушити
Редакція газети «Нова Полтава. Нові
Люди» завжди стояла на стороні правди та ініціативних полтавців. Всі наші
випуски містять інформацію, яка має на
меті показати, за рахунок яких ідей можна зробити Полтаву найкращим містом
в Україні. Комусь це не подобається.
Невідомі нам люді витягують із поштових скриньок полтавців нашу газету, розривають і засмічують під’їзди. Мотиви
цих «добродіїв» нам не зрозумілі. Втім,
ми звертаємося до цих людей із проханням: якщо у вас є так багато вільного
часу, щоб будь-якою ціною не дати нашим
читачам прочитати газету, то хоча б не
засмічуйте полтавцям їхні під’їзди. Хочемо також додати, що ваші, так звані, акції
не увінчаються успіхом. Ми і далі будемо працювати задля полтавців та нашого
міста. Своїх шановних читачів ми просимо
повідомляти нам про такі акти вандалізму
в їхніх будинках за номером (066)19806-22. Якщо Вам не вдалося прочитати
свіжий номер, також телефонуйте. Ми доставимо вам його особисто в руки.

абзац

Картопля « тримає удар »

Подорожчання торкнулося майже всього – від
фруктів і овочів до м’яса та курятини. Багато фруктів
і овочів везуть з-за кордону і купують їх у валюті,
що не може не позначитися на ціні в Україні.
Різке подорожчання м’ясопродуктів пов’язують
не тільки з доларом, але із зростанням цін на бензин. Паливо вже наздоганяє за вартістю долар,
що відразу ж позначається на ціні м’яса.
Цікава ситуація склалася з курятиною.
Вітчизняна продукція відповідає всім євро
пейським стандартам. Тому вітчизняним виробникам вигідно відправляти свою продукцію
до Європи. А на батьківщині намагаються максимально підганяти вартість курки і яєць до
європейських цін.
Не сильно піддалися подорожчанню тільки ті
продукти, які можна виростити у себе на городі.
Наприклад, картопля, морква, буряк – ще намагаються «тримати удар». Це пояснюється й тим,
що перед новим врожаєм продавці намагаються
розпродати старі овочі, аби вони не зіпсувалися.
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М’ясо

Х ліб

Полтавський вундеркінд

Фрукти

(не соціальних сортів)

до
30%

2-25%

5-6%

Учень першого класу полтавської шко
ли №3 Арсеній Кравченко потрапив до
Книги рекордів України. Він, у присутності
журналістів та представників Національного
реєстру Рекордів, зміг за 9,12 секунди скласти пірамідку Мефферта. До Арсенія дитячий
результат в Україні по швидкісному складанню пірамідки становив 30 секунд, і той
неофіційний. А світовий рекорд, встановлений дорослим, – 1,36 секунди.

Робити прогнози дуже важко

Експерти прогнозують ситуацію обережно.
Передбачити, що в країні буде завтра – майже
неможливо. Тому і планувати зростання цін на
продукти дуже важко. Єдине, що економісти можуть сказати з упевненістю, що наступний врожай дорожчатиме. На ньому відразу позначиться не тільки зростання валюти, а й подорожчання пального, кормів, добрив тощо.
Говорячи простою мовою, полтавцям рекомендують згадувати бабусині рецепти і запасатися консервацією та соліннями. Та й свій город допоможе суттєво заощадити на купівлі продуктів.
Проте, економісти все ж таки намагаються
заспокоїти– коливання валютних курсів – процес не постійний і штучний. Тому згодом варто очікувати, що курс зафіксується на постійній
позначці. Для оптимізму є підстави, так як ми
постійно спостерігаємо, що долар час від часу
втрачає в ціні.
Роман МУЗИЧЕНКО
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Овочі

Риба

20-25%

Сир українського
виробництва

Молоко

від
10%

Одяг, взут тя

15-40%

Побутова техніка
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Наші в зоні АТО
Стоматологи з Полтави поїхали в зону
АТО, як волонтери. До лікарів 4-ї міської
клінічної лікарні звернулися волонтери з
проханням надати стоматологічну допомогу бійцям в зоні АТО. Проблема у тому,
що зараз там сиро, холодно і проблеми
із зубами має майже кожен солдат. Тому
лікарі та медсестри взяли відпустки за свій
кошт і поїхали лікувати зуби українським
військовим.
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Полтавці самі вирішуватимуть
на що витрачати міські кошти
Сьогодні в Полтаві, та і в цілому по Україні, вплив громади на формування бюджету обмежується тільки публічними слуханнями, на яких
часто ігнорується думка мешканців міста. Це відбувається, в основному, через необізнаність полтавців в тому, як місто формує свою казну. В
результаті, щороку отримуємо бюджет з фантастичними сумами, які не зрозуміло куди витрачаються. Адже на ділі ми не бачимо жодних змін в
місті. Втім, як стверджують експерти Відкритої громадської платформи «Нова Полтава», змінити ситуацію можна, але тільки за участі двох
зацікавлених сторін – громадян і влади.
Ініціатива від народу

Ще років 20 назад, в Польщі зіткнулися
з тією ж проблемо, що й ми сьогодні.
Можновладці на верхах звертали увагу тільки
на глобальні потреби і нераціонально витрачали міські кошти. Вони забували, нехай і про
дрібні, але важливі для звичайних мешканців
міста проблеми. Проте, їхнім політикам вистачило розуміння і вони поступово почали запроваджувати в містах, районах та навіть селах технологію, так званого, партіціпаторного
бюджетування. Слово, на перший погляд, хоч і
складне, але несе в собі досить таки простий і
зрозумілий для людей принцип.
Він полягає в тому, щоб посадити за
один стіл, скажімо, полтавців, незалежних
експертів, представників мерії і дати городянам можливість розібратися в тому, як працює
бюджет міста, з чого він складається, запропонувати свої ініціативи та безпосередньо
взяти участь у розподілі бюджетних коштів.
В «Новій Полтаві» говорять, що подібний
принцип можна і потрібно запровадити в нашому місті. Тим більше, що якихось
чітких правил, форм чи алгоритмів роботи за
цією технологією не існує. Все залежить від
специфіки конкретного міста та потреб його
жителів. Незмінним залишається тільки те, що
у всіх випадках, прямо, чи опосередковано, у
розподіленні міського бюджету повинні брати участь самі мешканці.

Простіше кажучи, жителі міста самі визначатимуть, куди витрачати гроші. І ми більше
не будемо дивуватися тому, як, для прикладу , можна в бюджет закладати реконструкцію
доріжок в басейні за понад мільйон гривень в
той час, коли в будинках полтавців прориває
труби, а через розбиті вікна замітає в під’їзди
сніг.
В «Новій Полтаві» додають, що сьогодні
працюють над тим, аби у мерії з’явилася альтернативна бюджетна комісія, яка працюватиме за партіціпаторним принципом і до складу
якої увійдуть ініціативні полтавці. При чому,
стати членом цієї комісії зможе кожен бажаючий. Потрібно тільки подати заявку до офісу
«Нової Полтави». З цих заявок буде відібрано
представницьку команду.
Основним завданням комісії стане робота з пропозиціями полтавців щодо вирішення
певних проблем в місті. Оцінка їх нагальності,
обговорення потреб мешканців міста з експертами і міським керівництвом та контроль
за виділенням коштів.
Представники «Нової Полтави» впевнені,
що саме такий принцип формування міського
бюджету – знизу догори, а не навпаки, як зараз – дозволить чітко сформувати перелік
проблем, які дійсно потребують вирішення.
Полтавці самі знають на що потрібно виділяти
гроші.

Потрібно обрати модератора і організувати збори, на
яких будуть проходити спільні обговорення певної проблеми та розмір коштів, які необхідні на її вирішення. Модератор, спільно з ініціативною групою полтавців, будуть
«відсікати» неконструктивні пропозиції

Домовитися
з адміністрацією
2

Для цього необхідна спільна робота людей і міської
влади над відібраними заявками. При чому, обов’язково, у
формі особистих зустрічей

Отримати інформацію
3

Необхідно проводити лекції та консультації з експертами, які розкажуть людям, як формується бюджет і як взагалі
працює міське планування

міста. І, як не крути, не усунувши ці проблеми, Полтаві не стати найкращим містом в
Україні. Але все можна змінити, говорять в
«Новій Полтаві». Нам потрібно тільки проявити ініціативу і об’єднатися, щоб разом
змінити наше мсто.

Лев Жиденко

Громадський контроль

Як створити альтернативну
бюджетну комісію
Домовитися між собою
1

Адже, нажаль, міське керівництво бачить тільки ті проблемні питання, які у
них існують на папері. Їм не видно, що
відбувається в оселях полтавців, в якому стані ліфти та під’їзди. По яких дорогах і тротуарах їздять та ходять мешканці

Лідер Відкритої громадської
платформи «Нова Полтава»
Ми, в «Новій Полтаві», плануємо рухатися
класичним шляхом і створити в мерії
альтернативну бюджетну комісію, куди увійдуть
ініціативні полтавці. Працювати комісія
повинна у форматі відкритих засідань, із
залученням експертів та представників
адміністрації міста. Але перш за все, щоб мешканці Полтави змогли
ефективніше контролювати розподіл міських коштів, на базі нашої платформи
«Нова Полтава» ми організуємо семінари, де чітко і доступно розповімо
про основи бюджетного процесу, системи державних закупівель
та муніципального управління в простій і зрозумілій формі.

тим часом

Сторінку підготував Тарас ПОПОВ

« Нова Полтава »
розробляє альтернативний
бюджет міста
Взявши на озброєння європейський
досвід, команда Відкритої громадської
платформи «Нова Полтава» вирішила залучити до розподілення міського бюджету ініціативних полтавців. Адже сьогодні
країна переживає важкі часи і нам потрібно
уважно та з розумінням справи підходити
до бюджетних витрат.
А хто, як не самі полтавці розуміють
проблеми свого міста і більше ніж чиновники з міськради знають, на що в першу чергу повинні виділятися кошти. Тому,
«новополтавці» провели опитування серед
мешканців міста і поцікавилися, які саме
проблеми у першу чергу потрібно вирішити
за рахунок коштів міського бюджету.
Активісти «Нової Полтави» опитали
близько 50 тисяч полтавців. Всі опитані
дали свої пропозиції. Зокрема, полтавці
скаржаться на стан дворових доріг, прибудинкових територій, ліфтів, будинкових
покрівель, вивезення сміття тощо.
Отримані побажання мешканців міста
«новополтавці» вже сьогодні систематизу-

ють в, свого роду, альтернативний міський
бюджет. На думку самих жителів Полтави,
цей документ буде більш об’єктивним ніж
прийнятий депутатами нещодавно. Оскільки
передбачає виділення коштів на ті проблеми міста, які дійсно турбують полтавців.
По закінченню роботи активісти
«Нової Полтави» віднесуть цей документ
до міської ради і вимагатимуть створення громадської бюджетної комісії, до якої
увійдуть ініціативні полтавці. Саме вони будуть слідкувати за тим, аби бюджетні кошти виділялися на вирішення першочергових
проблем Полтави.

Взяти на себе
відповідальність
4

Полтавці повинні бути готові приймати відповідальні
рішення, оскільки від них буде залежати те, як розвиватиметься місто в майбутньому. Мешканці мають зрозуміти, що
тепер вони – повноправні учасники формування бюджету
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Маленькі полтавці
зустрічали «Нову Весну»
Відкрита громадська платформа «Нова
Полтава» провела свято для дітей «Нова
Весна», яке було приурочене Масляній.
У Прощену неділю діти писали листи, у яких
просили пробачення перед своїми батьками.
Потім кидали їх у скриньки та отримували
смайлики, які можна було обміняти на
смачні млинці. Лідер Відкритої громадської
платформи «Нова Полтава» Лев Жиденко
розповів, що провести захід запропонували
самі полтавці, які прийшли до офісу
громадської платформи. Команда «Нової
Полтави» їх підтримала. Адже головна мета
цього заходу – розказати дітям про українські
традиції.

Десятки дітей відразу виявили бажання
вибачитися перед своїми батьками.

Вони записували свої
слова вибачення на
спеціальних листівках,
кидали їх у скрині, аби
потім взяти участь в
розіграші призів.
Діти отримували спеціальні смайлики, які
згодом можна було обміняти на смачні млинці.

Веселі аніматори не давали дітям сумувати і
вигадували різноманітні конкурси та розваги.

4

Маленькі полтавці охоче ласували смачними млинцями.
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Захід, організований Відкритою громадською
платформою «Нова Полтава», відвідало понад
півтори тисячі полтавців.

Деякі конкурси малюки
не подужали без
допомоги татусів.

На завершення, серед
дітей, які вибачилися
перед своїми батьками,
відбувся розіграш призів.

Фіналом організованого квесту став пошук
по фотографії лідера Відкритої громадської
платформи «Нова Полтава» Лева Жиденка.

Активістам «Нової Полтави» разом зі звичайними
полтавцями вдалося зібрати близько 20 тисяч гривень.
Вони передали ці кошти волонтерам Полтавського
Батальйону Небайдужих.

Навіть маленькі полтавці долучилися до
збору коштів для допомоги бійцям АТО.
Розгорт підготував Руслан Мартинів

думка полтавців

Оксана

Гарне свято для дітей
організували. І конкурси цікаві
і млинці смачні. Все добре,
якби не ситуація на Донбасі.
Але діти ж тут ні при чому. Вони
не розуміють. І не винні в цій
ситуації. Хай розважаться трішки.

Сергій

Ніна

Дуже весело. А головне, що
давненько такого не було.
Організували і розваги для
дітей, і смачно пригостили нас.
Побільше б таких заходів.

Аліна

І музика, і млинці, і конкурси. Та
ще й погода сонячна. Раді, що
прийшли сюди. Діткам весело.
А від цього і мені настрій
піднявся.

Хороший захід. Пройти повз
важко. Та і народу досить
таки багато прийшло. Діти
просто щасливі. Відразу видно.
Бігають, веселяться. Від цього
тепло на душі. Ну і млинці
смачні.
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Лев Жиденко,
лідер Відкритої громадської
платформи «Нова Полтава»:
У нашій країні влада найбільш централізована в Європі. Те, що місто і регіон заробляють,
віддається до держбюджету. А тільки потім столичні чиновники вирішують, скільки дати Полтаві
на розвиток. Найчастіше ці суми зовсім не відповідають реальним потребам нашого міста. Наприклад, коштів вистачає на мізерні зарплати лікарям і вчителям, а на модернізацію лікарні вже
не залишається. Як і на закупівлю нових «швидких». Тому децентралізація дозволила б нашому місту самому вирішувати, де гроші потрібніші за все і куди їх варто вкласти в першу чергу.
Крім того, у Полтави з’явиться більше можливостей для отримання міжнародної фінансової
та технічної допомоги для розвитку міста.
Хочу підкреслити, що ми ні в якому разі не говоримо про прояви сепаратизму. Ми всі переконалися, що країна має утримувати свою боєздатну та професійну армію. А для цього потрібно частину податків відправляти до столиці. Таким чином ми забезпечимо нормальну життєдіяльність держави. Але Полтава не має ремонтувати дороги у Києві. Саме завдяки децентралізації ми будемо знати, що наші податки працюють на наше місто.
Після візиту мого товариша і провідного експерта Олександр Солонтая в «Нову
Полтаву», ми домовилися про співпрацю в рамках освітньої роботи місцевих
активістів. Я впевнений, що ми будемо співпрацювати і надалі.

за П’ЯТЬ ТИЖНІВ роботи
до « Нової Полтави »

948
запропонували проектів
проектів в розробці

Децентралізація влади –
запорука розвитку Полтави

75
34

Сторінку підготував Тарас ОСТАЩУК

Нещодавно у Полтаві побував експерт Інституту політичної
освіти Олександр Солонтай. Під час свого візиту Олександр провів
партнерську зустріч з лідером Відкритої громадської платформи
«Нова Полтава» Левом Жиденко, під час якої обговорили можливість
децентралізації влади в Полтаві і переваги для міста.
« Нова Полтава »
підтримує децентралізацію

Олександр Солонтай виступив з лекцією
«Як змінюється Україна... Децентралізація
чи централізація?». А Громадська платформа
«Нова Полтава» отримала в свою бібліотеку
понад 60 підручників серії Децентралізація та врядування, швейцарсько-українського проекту DESPRO. Тому кожен, хто хоче
ознайомитися з літературою, може це
зробити в офісі Відкритої громадської платформи «Нова Полтава» по вул. Котляревського, 6.
Спробуємо трохи розібратися в цьому
складному питанні простою мовою. Адже для
багатьох децентралізація влади це порожній
звук.

Гроші залишаться в місті

Децентралізацію постійно згадують у ЗМІ
та регулярно обіцяють провести. Але багато
полтавців не розуміють, як це може допомогти місту і який результат вона дасть.
Перше і найголовніше – більша частина
податків, які збираються в місті будуть лишатися
в Полтаві. Зараз же все відбувається таким чином – податки, зібрані з полтавчан йдуть в «загальний казан» держави. А потім починається
розподіл по областях – кому скільки перепаде.
Кабмін свого часу замислювався над
децентралізацією. За їхнім планом, пропонувалося залишати на місцях до 25% податку на доходи фізичних осіб, від 10% до 25% податку на
прибуток підприємств, частково – екологічний
податок, єдиний і земельний податки пропону-

Як відбувається сьогодні
Люди платять податки
Гроші йдуть до столиці

Розбиті дороги,
занехаяні двори,
недостача ліків,
несправні «швидкі»,
відсутність перспектив

Кошти
повертаються
але в значно
меншому
обсязі

Як має бути після децентралізації
Люди платять податки
Менша сума йде до столиці

Відремонтовані
дороги, красиві
двори, задоволені
пацієнти, відремонтовані школи та лікарні,
план розвитку міста на
кілька років вперед
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Левова частка
лишається
в регіоні

валося повністю залишати на місцях. До того ж,
регіонам хотіли повністю віддати зекономлені
кошти місцевих бюджетів.
Якщо розбирати на пальцях то вийде, що
кожен підприємець сплачуватиме податок,
з якого ремонтуються наші ж дороги, облагороджуються наші ж сквери та парки. Купуючи чашку кави, полтавчанин буде знати,
що частина цих грошей піде не у Київ, а на
благоустрій нашого міста.

Реформи
тільки плануються

Ідея надати більше влади і можливості розвиватися місцевим громадам вже давно витає
в повітрі. Але поки вона залишається на рівні
ідеї. Верховна Рада, як і Кабінет міністрів, не
поспішають ділитися владою. Щоб прискорити цей процес, за словами експертів, потрібна
ще й ініціатива знизу – люди повинні вимагати таких реформ.

ПОЛТАВІ ПОТРІБЕН
СВІЙ МОЛОКОЗАВОД
– Полтава знаходиться на першому місці по надою молока в
Україні. Втім, у місті до сих пір не має власного молокозаводу. При
чому, побудувати такий комбінат обіцяв і нинішній мер Полтави
Олександр Мамай. Але ця його обіцянка так і не була виконана.
Втім це не означає, що ми повинні опускати руки та ігнорувати
це питання, оскільки з кожним роком воно стає все актуальнішим.
Навіть, хоча б з огляду на те, які сьогодні ціни на бензин. Адже молоко спочатку везуть від нас до іншого міста на молококомбінат
і звідти знову до нас. Відповідно, ціна на нього кардинально
зростає. А будівництво заводу може суттєво здешевити молочну
продукцію в наших магазинах. Додатковим аргументом може стати і те, що будуть створені додаткові робочі місця, а міська казна
отримає суттєві відрахування. Тому я пропоную всім підприємцям
інвестувати у будівництво такого комбінату в нашому місті. Адже
це вигідно, як підприємцям, так і самим жителям Полтави.

Лев Жиденко ,

лідер Відкритої громадської
платформи «Нова Полтава»
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ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

Полтавці самі піймали
автомобільних крадіїв
Крадіжки, нажаль, звичайна справа у всіх містах. Полтава не
виняток. Регулярно знаходяться громадяни охочі до легкої
наживи. Частісінько об’єктом крадіжок стають автомобілі,
припарковані у дворах. Полтавці нарікають, що після злочину
знайти зловмисників дуже важко. Тому група ініціативних
городян вирішила захищати себе і своє місто власноруч.

Все почалося з того, що хлопців просто
«дістали» зломи автомобілів і розбиті вікна
залізних коней. Здобич злодюжок невелика,
але саме скло коштує чималих грошей. Тому
хлопці вирішили власними силами захистити
свої машини та рідне місто.
– Ми постійно читали повідомлення про
автокрадіжки в Інтернеті, чули від знайомих.
Якось спонтанно виникла ідея зібрати своїх
хлопців для чергування і патрулювання вулиць. Ми постійно спілкуємося в рамках автоклубу, тому спочатку у нас були закриті
зустрічі. Але результатів патрулювання не
давали. Тому ми вирішили залучати до цього всіх бажаючих. До нас стали підключатися
хлопці, яким теж небайдужа безпека міста.
Відразу з’явилися перші результати: ми затримали двох грабіжників, які спробували пограбувати автомобіль на Половках, – розповідає
ініціатор руху Дмитро (прізвище не вказуємо
з міркувань безпеки – Авт).
Хлопці не проявляють агресії – їх головна
мета заблокувати підозрюваного до приїзду
міліції. Але і тут виникають певні труднощі –
потрібно знайти господаря пошкодженого
автомобіля, який напише заяву про скоєння
злочину. За словами Дмитра, зробити це не

так просто. Деякі мешканці не хочуть реагувати на конфлікт, вимикають світло в квартирах і роблять вигляд що нікого не має вдома.
– Нещодавно під час патрулювання нам
повідомили, що бачили кількох скінхедів з
битками, які йшли громити машини. У нас є
спеціальна програма у телефоні, завдяки якій
ми постійно на зв’язку один з одним. Скінхеди
встигли втекти, але ми упіймали наркомана, який намагався пограбувати автомобіль
у дворі. Спочатку не могли до нього підійти,
він мав ножа та погрожував ним. З’ясувалося,
що парубок проживає неподалік і вирішив
пограбувати перший ліпший автомобіль, –
пояснює Дмитро.
Ініціатива полтавців набирає популярності
і до хлопців постійно приєднуються нові
люди. Не завжди під час скоєння злочину
поруч опиняється міліціонер, щоб запобігти
цьому. Завдяки громадянському патрулю, городяни можуть відчувати себе спокійніше.
Нещодавно Дмитро завітав до офісу
Відкритої громадської платформи «Нова
Полтава», щоб не тільки розповісти про їх
ініціативу, а й обговорити інші ідеї щодо
поліпшення рідного міста.
Сторінку підготувала Зоя ЄФИМОВИЧ

Бережіть здоров’я!

Симптоми, лікування
До сезону грипу
будьмо
та профілактика грипу
готові!
Як розпізнати захворювання та що робити при перших проявах грипу?
Традиційно наприкінці лютого –
початку березня на людей починає
полювати сезонний грип. В першу
чергу страждають дітлахи, які
обмінюються бактеріями у школах
та садках. Але і багато дорослих
не дотримуються звичних правил
аби запобігти захворюванню. Кілька
порад допоможуть вам не стати
жертвою грипу та пережити цей
період без неприємних вражень.

Симптоми
Через 1-5 днів
після контакту
з хворим можуть
виникнути:
•	Підвищення температури
до 39-40 С

• Головний біль
• Важке

дихання

• Кашель

• Біль у м’язах

та суглобах

ПРОФІЛАКТИКА
•	Часто та ретельно мити руки
• Уникати контактів із людьми що чхають та кашляють
• Підтримувати здоровий спосіб життя, який включає заняття
спортом, повноцінне харчування, фізичну активність
• Пити більше рідини
• Приймати вітамін С

• Блювота
• Діарея
• Озноб

Лікування

Догляд за хворим
•	Не дозволяйте оточуючим наближатися до хворого ближче
ніж на метр
•	При контакті з хворим прикривайте рот та ніс медично маскою,
після кожного контакту ретельно мийте руки з милом
•	Постійно провітрюйте приміщення у якому перебуває хворий
•	Щоденно прибирайте приміщення, використовуючи миючи засоби
У зовнішньому середовищі
вірус грипу зберігає активність
протягом 72 годин
Хворі на грип небезпечні
для оточуючих 7-10 днів
Лікарі не радять самолікування
при виявленні симптомів грипу.

Якщо ви відчуваєте слабкість,
піднімається температура,
кашель та біль у горлі
відразу зверніться до лікаря.
А поки чекаєте:
•	Лишайтеся вдома та не йдіть
на роботу, школу або інші місця
•	Негайно зверніться до лікаря
•	Відпочивайте та пийте якомога
більше рідини
•	Уникайте контактів з оточуючими
людьми
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шостий інформаційний бюлетень

Великі уми обговорюють ідеї, середні уми обговорюють події, а дрібні – людей. Елеонора Рузвельт
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Увага конкурс

Полтава має талант

Поділись рецептом галушки

Вітаємо переможницю!

Галушка – це полтавський символ достатку і благополуччя в родині. Яких їх тільки немає — з
м’ясом, сиром, печінкою, картоплею, шкварками, спеціями. Смакота неймовірна!
Але ми впевнені, що у кожної господині є власний рецепт галушки. І яка газдиня не любить похвалитись своїм рецептом? Тому, дорогі полтавки, дуже чекаємо на ваші рецепти. Переможниці отримають подарунки, які знадобляться у приготуванні кулінарних шедеврів.

У минулому номері нашої газети ми підбивали підсумки конкурсу на найкращий дитячий вірш «Мої найрідніші». Переможницею конкурсу було визнано Катерину Назаревич, ученицю 7 класу. Ми не могли зв’язатися з Катериною, але нарешті приз дійшов до
переможниці. Колектив редакції завітав до Каті додому та нагородив дівчину сучасним
MP3-плеєром. Тепер найулюбленіша музика буде у дівчини завжди під рукою.
Ми щиро вітаємо Катерину з перемогою!

Телефонуйте (066) 198-06-22 та надсилайте рецепти
за адресою: novapnovil@gmail.com.
Якщо маєте «смачні» фото – ще краще! Чекаємо!

Увага конкурс

Оголошуємо конкурс-селфі
«Відкрий всім свою Полтаву»
Нашому місту є чим пишатися: місцевими пам’ятками культури, музеями, чудовою природою та просто неперевершеними краєвидами. Якщо ви любите Полтаву так, як любимо її ми, то пропонуємо взяти участь у нашому новому конкурсі-селфі «Відкрий всім свою
Полтаву». Сфотографуйте себе на найкращому, на вашу
думку, фоні Полтави, та надсилайте світлини на нашу
електронну адресу novapnovil@gmail.com
Протягом березня ми будемо приймати
ваші фото та публікувати в газеті « Нова
Полтава. Нові люди » та на нашому сайті.

Шляхом відкритого голосування на сайті,
наприкінці березня буде визначено переможця,
який отримає наш цінний приз.

Якщо ви не отримали свіжий номер газети
«Нова Полтава. Нові люди», повідомте нам за номером
телефону: (066) 198 – 06 – 22.
Замовник: БФ «НОВА ПОЛТАВА». Адреса редакції: м. Полтава, вул. Котляревського,6.
Друк: ТОВ «АСМІ» Зам. №8998. Тираж: 125тис. прим. Відповідальний за випуск: Тесновець В.І.
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Катерина Назаревич з мамою Анжелою Валеріївною

Увага ГРАНТ

Навчання у США
Fulbright Graduate Student Program пропонує можливість навчання в американських
університетах від одного до двох років на здобуття ступеня магістра. У конкурсі можуть брати
участь студенти старших курсів, випускники ВНЗ. Претендувати можливо як на гуманітарні, так
і технічні дисципліни.
Кандидати повинні мати українське громадянство та проживати в Україні. Також потрібно
володіти англійською мовою, мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення
стипендії, повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до вимог візи J-1. Кінцевий термін прийому заявок 16 травня 2015 року. З додатковими питаннями
можна звертатися до координатора програми Інни Бариш, ibarysh@iie.org.

