
 

 

 

 

 

                                                                                                                

             

 

 
                                                                          

 

 

 
                   
 

 

Привітання міського голови з Днем 

працівників сільського господарства 

 
 

Шановні працівники сільського 

господарства! 

     Прийміть найщиріші вітання з нагоди 

вашого професійного свята! 

     Це свято всіх, хто розумом і руками, 

серцем і душею, у селі і в місті щодня 

долучається до важливих аграрних справ. 

Це свято дбайливих господарів, незалежно 

від форм власності та господарювання. 

     Напружена хліборобська праця була і 

залишається визначальною складовою 

розвитку громади, запорукою її про -

цвітання. Ваш трудовий подвиг, служіння 

землі та найблагороднішій професії 

хлібороба й годувальника залишаються 

взірцем для багатьох. 

     З почуттям глибокої шани і поваги 

щиро дякую усім працівникам сільського 

господарства за самовіддану працю, за 

розуміння і мудрість, за натруджені руки. 
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   Нехай Ваша природна мудрість і досвід-

ченість, невтомність і наполегливість ста-

нуть запорукою добрих засівів, рясних 

сходів та щедрих ужинків, а вміле господа-

рювання та постійне вдосконалення своєї 

роботи забезпечать вигідний збут 

вирощеної продукції. 

     Нехай кожен Ваш день благословля-

ється добрим здоров’ям, гарним настроєм і 

людською вдячністю. 

     Нехай і надалі баштанська земля щедро 

колоситься пшеницею, засівається добром, 

береже і шанує свій найбільший скарб – 

людину-трудівника. 

З повагою ‒ голова об’єднаної громади Іван 

Рубський 

 

 

Радіодиктант національної єдності в 

Плющівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 
 

 



 

 

   Мова народу – то найкращий цвіт, що 

ніколи не в’яне, а вічно живе, 

розвивається. Людина може володіти 

кількома мовами, залежно від її 

здібностей, але найкраще, найдосконаліше 

вона повинна володіти рідною мовою. 

Саме мова – це характер народу, його 

розум і досвід, краса і сила душі, вона його 

цвіт і зав’язь. 

  Школярі Плющівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

традиційно в’язали участь у Всеукраїн-

ському радіодиктанті національної єдності. 

Цього року до написання ХІХ радіо-

диктанту «Від бересту до цифри» долу-

чилися учні 6-11 класів. Особливістю його 

написання стала наявність у тексті 3-х 

нововведень Нового українського право-

пису. 

  Наслідуючи поради і прохання 

Олександра Авраменка, школярі пообіцяли 

берегти рідну мову, шанувати і розвивати, 

дбати про її чистоту і красу, намагатися 

говорити один одному лише добрі слова. 

Адже, як влучно відмітила Ліна Костенко: 

«Нації вмирають не від інфаркту, спочатку 

у них відбирають мову». 

             В.Чумаченко, учитель української мови 

 

         Свою мрію здійснимо самі! 

В Плющівському ЗДО № 13 «Пролісок»  

функціонує один ігровий майданчик на  дві 

різновікові групи, що створює суттєві незручн

ості при проведенні фізкультурних та 

спортивно-ігрових заходів. Це не дозволяє 

дітям активно розвиватися і цікаво проводити 

час на свіжому повітрі. 

 
 

 

 

 

Вже давно назріла потреба побудувати ще 

один ігровий майданчик. Працівники  і батьки 

вихованців дитячого садка вирішили 

спільними зусиллями облаштувати ігровий ма

йданчик. Зараз, на вивільненій ділянці 

землі, проводяться роботи по розчищенню 

 території під дитячий майданчик. 
 

 
 

                                        *** 

  6 листопада відбулася XXXIX чергова сесія 

Баштанської міської ради VII скликання. На 

порядок денний засідання виносилося, крім 

пункту «Різне», 38 проектів рішень, які 

стосувалися діяльності підприємств міської 

комунальної власності, земельних питань, 

питань розвитку інфраструктури та 

благоустрою в місті, інших сфер міського 

господарювання. В роботі пленарного 

засідання взяли участь депутати міської ради, 

начальники відділів міської ради, працівники 

виконавчого апарату міської ради. 
 

Молодіжна рада Баштанської ОТГ провела 

акцію «Секретний агент» 

  12 листопада в актовому залі Баштанської місь-

кої ради відбулася презентація результатів акції 

«Секретний агент», яку провела молодіжна гро-

мадська організація, за участю менеджерки проек-

ту, Благодійного фонду «Ласка» Лілії Атнажевої.  

  У серпні‒вересні 2019 року на території Баштан-

ської ОТГ проходила акція «Секретний агент», у 

ході якої навчені члени молодіжної ради перевіря-

ли якість надання послуг у громаді. Секретні аген-

ти зверталися за отриманям інформації щодо 

переоформлення субсидії по водопостачанню й 

розрахункової книжки до абонентського відділу 

КП «Міськводоканал»  та отримання довідки про 

місце проживання, про склад сім’ї й про наявність 

земельної ділянки до Явкинського старостинсь-

кого округу. Агенти відзначили професіоналізм і 

компетентність працівників ,які надавали послуги 

секретним агентам.   

                                                                      

 



 
 

 
 

 

 

   
 


