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There are no translations available.
І знову в актовій залі МЗОШ № 45 зібралися друзі – лідери учнівського самоврядування
шкіл міста, партнери ЄвроКлуба «Діалог» представники Центру пропаганди МЧС
України в Миколаївській області, інспектор управління освіти Тертиця І.Г. . І знову на всіх
очикувала зустріч з цікавою людиною. Цього разу в гостях у лідерів учнівського
самоврядування шкіл міста була заступник міського голови Сапожнікова Маргарита
Олександрівна. cialis kaufen cialis super active argaiv1035

Але спочатку Маргарита Олександрівна була присутня на відкритті шкільної бібліотеки
після кап.ремонту. Бібліотека має великий сучасний фонд, зручне приміщення. Книга
завжди була найкращим другом і дорослим, і малим.

А потім гостю вітали всі присутні на зустрічи. Ведучі – учні МЗОШ № 45 нагадали, яким
великим господарством опікується міська влада: заводи «Океан», «Зоря – Машпроект»,
ЧСЗ, суднобудівний імені 61Комісара, навчальні заклади, дитячі садочки, кінотеатри,
театри,, житловий фонд і багато іншого. А головне – це люди, які живуть у нашому місті.

Сапожнікова Маргарита Олександрівна розповіла лідрам про свою діяльність, про
роботу депутатів та мера міста – Чайки В.Д.

Аналітичній групі було пропоновано проаналізувати діяльність міської влади. І хоча
проблем у місті ще багато, можна відмітити позитивну дінаміку розвитку Миколаєва. Це і
оздоровлення міською владою миколаївських дітей влітку. На ці заходи було видіжено 1
млн.600 тис. грн. На ці кошти було оздоровлено 112 сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, 14 дітей-інвалідів, 157 – з багатодітних сімей, 56 –
постраждалих від Чорнобильської катастрофи, 58 – бездомних діток, а також 357
талановитих дітей. В місті працюють безкоштовні гуртки та спортивні секції. Дітей
залучають до діяльності з напрямку безпеки. Це і робота дружин юних пожежних, і юних
інспекторів дорожнього руху, і екологічних агітбригад. А це робить досуг дітей та
юнацтва корисним і цікавим.

Юні аналітики відмітили, що за 9 місяців цього року у нашому місті народилося 3148 діток,
що на 19 більше за цей же час минулого року. І хоча смертність перевищує народження,
є надія на покращення ситуації.
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А ще підвищився дохід у місцевий бюджет. Багато іншого відмітили юні аналітики.
Звернули вони увагу і на те, що якість місцевих доріг не достатня. Але є сподівання, що
колись і наші дороги досягнуть Європейського рівня.

А потім Маргариті Олександрівні довелося відповісти на безліч запитань молодих
енергійних лідерів учнівського самоврядування. .

Лідерів цікавило, а що є головни в роботі керівників міста? А чи хотілося б Маргариті
Олександрівні, щоб її дочка працювала заступником мера? А чи любить наша гостя
Миколаїв? І чи не хотіла б вона працювати керівником іншого міста? Молодого
кореспондента Максима Березовського, він учень 7-го класу, цікавило питання щодо
потреб професій. Багато питань , багато відповідей. Але настав час розставання.
Наприкінці задали питанн: « А чи счастлива Ви людина?» Дуже приємну відповідь
почули всі присутні.Маргарита Олександрівна вважає себе людиною счастливою, бо в
неї є сім’я. Улюблена дочка та вже і внуки, а ще є люди, небайдужі та енергійні.

А ще лідери звернулися з питанням: «А що миможемо зробити для свого міста?»
Маргарита Олександрівна сказала, що треба бути хазяєвами свого міста. Тоді і справи
знайдуться.
.

Зустріч могла продовжуватися нескінченно. Але настав час. Маргарита Олександрівна
запропонувала лідерам скласти питання до влади та поспілкуватися з депутатами
міської ради. Ця пропозиція буда прийнята з задоволенням та цікавістю. А вже, коли
остя покинула актову залу, всім лідерам було повідомлено про початок роботи в цьому
навчальному році з підготовки до Фетивалю ДЮП.
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