Автозаводському району міста Кременчука – 36 років
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Довідково: 3 березня 1975 року Указом Президії Верховної Ради Української РСР місто
Кременчук було поділено на два райони - Автозаводський та Крюківський. При цьому до
складу міста увійшло смт Велика Кохнівка. Головою Автозаводської районної ради у свій
час працювали колишній губернатор області Микола Залудяк, колишній мер Кременчука
Іван Пономаренко. Більше 21 року районну раду очолює Володимир Коваленко.

ПАТ «Укртатнафта» - найвагоміше підприємство Автозаводського району. Його частка у
загальному обсязі промислового виробництва району складає понад 75%, у податкових
надходженнях міста Кременчука - понад 70%, а Полтавської області - майже 40%.
Підприємство є єдиним серед усіх НПЗ України, яке в 2010 році працювало ритмічно.

Підприємства Автозаводського району в 2010 році збільшили обсяги реалізованої
продукції у порівнянні з минулим роком на 55,8%. Особливо успішно спрацювала
машинобудівна галузь. Так, зростання обсягів виробництва на ХК «АвтоКрАЗ»
зафіксовано в 3,6 рази, на ВАТ «Кременчуцький колісний завод» - у 1,4 рази. ПАТ
«Укртатнафта» переробило 3,5 млн тонн нафти, порівняно з 3 млн тонн у минулому році.

За даними Полтавського управління статистики підприємствами Автозаводського району
за 2010 рік було реалізовано продукції на суму 22,1 млрд. грн., що становить 77% від всієї
продукції міста.

Минулого тижня, у 36-ту річницю створення району, голова Автозаводської районної
ради Володимир Коваленко звітував про проведену в 2010 році роботу та досягнення
району перед громадою. Актовий зал у палаці культури «Нафтохімік» був вщент
заповнений кременчужанами, а серед почесних гостей у залі перебували мер міста Олег
Бабаєв, заступник голови Полтавської обласної ради Володимир Онищенко, депутати
міської та Автозаводської районної ради.

Володимир Коваленко нагадав про роботу Автозаводської районної ради щодо
утримання та розвитку парку Мира: відкриття Алеї Слави та Музею військової техніки під
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відкритим небом. Цей меморіальний комплекс минулого року був доповнений Гонгом
Миру, який, зазвичай встановлюється у столицях дружніх Індонезії держав. В Україні
така честь випала Кременчуку. У поточному році в парку збудують Алею Героїв праці з
обелісками Героїв Соціалістичної праці та інших видатних людей міста. Крім того, у 2010
році на території парку Миру було відкрито дитяче автомістечко.

У 2010 році Автозаводський райвиконком зробив величезний крок вперед у реалізації
нового проекту зі створення парку «Депутатський», продовжував розвивати
спортивно-оздоровчий комплекс «Супутник», якому минулого року було присвоєно першу
категорію в атестації дитячих закладів відпочинку. До речі, у «Супутнику» крім дітей
щороку відпочивають і оздоровлюються ветерани району.

Ветеранам в Автозаводському районі приділяється особлива увага. Третій рік поспіль на
базі Кременчуцького Інституту Дніпропетровського Університету економіки та права
працює Університет третього віку, засновниками якого є Автозаводський райвиконком,
де близько 100 пенсіонерів щороку отримують знання на 3-х факультетах. Ветерани
району також мають змогу займатися танцями під керівництвом професійних
хореографів. Наприкінці минулого року на Молодіжному був відкрита філія терцентру
для обслуговування самотніх непрацездатних осіб.

Про активну роботу з військово-патріотичного виховання молоді у районі свідчить те, що
серед цьогорічних лауреатів Полтавської обласної премії ім. С. А. Ковпака троє були
представлені виконкомом Автозаводської райради: у номінації «Власним прикладом»
відзначено Всеукраїнський благодійний фонд «Джерело Дніпра» (Почесний Президент
Фонду – Володимир Матицин), у номінації «Солдат року» – старшого стрільця в/ч 3059
Станіслава Татаринова, у номінації «Військова звитяга» – голову Автозаводської
райради ветеранів Олексія Зубченка.

Заслухавши звіт про роботу районної влади в 2010 році, заступник голови облради

2/3

Автозаводському району міста Кременчука – 36 років

Середа, 09 березня 2011, 11:20 - Останнє оновлення Середа, 09 березня 2011, 11:37

Володимир Онищенко наголосив:

- Нині триває дискусія, чи потрібні райони у містах. Судячи з того, що робиться у вас,
Автозаводська районна рада безумовно потрібна, бо вона приносить користь людям.

Підтримав цю думку і мер міста Олег Бабаєв, заявивши:

- Приємно бачити, скільки роботи зроблено в районі під керівництвом Володимира
Миколайовича Коваленка. Гадаю, що багатьом керівникам можна в нього повчитися.
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