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Чергове засідання виконавчого 

комітету міської ради 

  

 
18 лютого 2019 року під час чергового 

засідання 
виконавчог
о комітету 
Баштанськ
ої міської 
ради, яке 
пройшло 
під 
головуван

ням першого заступника Володимира 
Драгуновського, члени виконавчого 
комітету заслухали та обговорили 
питання порядку денного, що 
стосувалися як різних сфер 
життєдіяльності громади, так і 
окремих її жителів. 

1. Про затвердження проектно-
кошторисної документації по робочому 
проекту«Капітальний ремонт 
Баштанського краєзнавчого музею по вул. 
М.Аркаса, 1 м. Баштанка, Баштанського 
району, Миколаївської області». 

2. Про затвердження Положення про 
надання платних послуг закладами 
культури Баштанської об’єднаної 
територіальної громади. 

3. Про виділення в окремий об’єкт 
одноповерхової будівлі комунальної 
установи «Баштанський міський 
інклюзивно-ресурсний центр Баштанської 
міської ради Баштанського району 
Миколаївської області», що розташована 
за адресою: м.Баштанка, вул.1Травня, 14. 

4. Про зміну нумерації житлового 
будинку, розташованого по вулиці О. 
Гапішко в місті Баштанка. 

5. Про надання дозволу громадянці на 
укладання договору купівлі – продажу 
шляхом купівлі житлового будинку. 

6. Про надання дозволу 
громадянці  діючої за довіреністю на 
укладання договору про припинення 
права на аліменти для дитини у зв’язку з 
передачею права власності на нерухоме 
майно. 

7. Про надання дозволу 
громадянці  діючої в інтересах 
неповнолітнього на реалізацію рухомого 
майна. 

8. Про надання дозволу неповнолітньому 
на укладання і підписання договорів 
оренди земельних ділянок та на 
проведення державної реєстрації іншого  
речового права (оренди) належних йому 
земельних ділянок. 

9. Про надання дозволу громадянам, на 
продаж квартири. 

10. Про внесення змін до 
рішення виконавчого комітету 
Баштанської міської ради від 25 квітня 
2000 року № 55 «Про опікунство ». 

11. Про надання дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами. 

12. Про заходи щодо підвищення рівня 
медицини на сільських територіях. 

13. Про зняття з контролю рішень 
виконавчого комітету. 

14.  

 

 

 

 
                                   

Там, де Інгул тихо воду несе, 

Де ніжно шепочуть тополі, берізки, 

Розкинулось світле і ніжне село, 

Найкраще у світі, село моє  Піски. 

ЦЦииккааллоо    ММииккооллаа  

  

  

  

 



Свято Стрітення у Пісківській 

філії 

15 лютого в Україні святкують 

Стрітення, в народі його ще називають 

«Стрітення», «Громовиця». На Стрітення 

за народними уявленнями, зима іде туди, 

де було літо, а літо – де була зима. 

Дорогою вони зустрічаються. 

При зустрічі стара Зима і сонячна Весна  

сперечаються 

між собою – 

кому йти, а 

кому 

залишатися. 

Та як би зима 

вже не 

хвищалась, а 

як весна 

посміхнеться,  то сонце  засяє, вітер повіє 

і все навколо прокидається. Тож і в нашій 

школі відбулося справжнє свято для 

дітлахів. Не обійшлося на святі і без 

чарівних гостей: квітучої та дзвінкої 

Весни і поважної пані Зими. Учні під час 

святкового дійства запалили свічку-

громовицю, яка є символом Стрітення та 

всім присутнім у залі роздавали 

смаколики, а саме печево у вигляді 

жайворонків для того, щоб птахи скоріше 

поверталися із теплих країв. Діти із 

задоволенням  читали вірші про весну та 

співали веселих пісень.На свято завітали 

мами, тата, бабусі та дідусі. Всі із 

цікавістю та радістю спостерігали за 

виступом своїх діток, адже усмішки ще 

довго залишалися на їхніх обличчях. 

Класоводи 1-4 класів Пісківської філії 

Рідне слово – це найдорожчий 

скарб людини 

У Пісківській філії до Міжнародного дня 

рідної мови, який світ щорічно відзначає 

21 лютого, протягом тижня провели 

низку виховних заходів. урочиста 

лінійка «Мова моя калинова», де 

учні розповіли про значення мови в 

житті народу святкування 
Напередодні цього свята була проведена 

Міжнародного дня української мови.Учні 

5 класу підготували та презентували 

проектну роботу «Рослини – символи 

України» та інсценування лінгвістичної 

казки «Подорож у країну 

СЛОВОТВОРЕННЯ». Учні 6–9 класів 

написали Єдиний диктант «Мова». 

Бібліотекарем школи було оформлено 

стіннівку «Любов до Батьківщини 

неможлива без любові до рідного слова». 

Цікавим став мовний квест проведений 

вчителями української мови для 5-9 

класів «Слово до слова…», учні із 

великим 

задовол

енням 

та 

захопле

нням 

подоро

жували 

квест-

кімната

ми та 

розв’язували різноманітні цікаві 

лінгвістичні вправи. 

Всі ці заходи були спрямовані на те, щоб 

учнів берегли і шанували свою мову, 

заради прийдешніх поколінь, бо з нею 

наше майбутнє і майбутнє України. 

У Пісківській школі вшанували 
земляків воїнів-афганців 

  
15 лютого в Пісківській школі 

традиційно вшановують мужність тисяч 

співвітчизників і односельчан. З кожним 

роком все далі і далі історія віддаляє нас 

від 

вогняних 

років 

афгансько

ї війни. 

Але час 

не 

підвладни

й 

викреслит

и з нашої пам’яті героїчні подвиги, 

приклади мужності і вірності 

військовому обов’язку, які 



продемонстрували тисячі відданих синів і 

дочок України, долею одягнених у 

солдатські шинелі. 

Тридцять років тому сотні сімей, родин, 

де підростали майбутні солдати, з 

полегшенням зітхнули. 15 лютого 1989 

року останній солдат перетнув 

афгансько-узбецький кордон біля 

містечка Термез. Відтоді ця дата увійшла 

в новітню історію як День пам’яті воїнів-

інтернаціоналістів, День вшанування 

учасників бойових дій на території інших 

держав. 

В нашому селі Піски їх залишилось троє 

– Анатолій Циганенко, Василь 

Вишневецький, Іван Озеров. Один із 

воїнів-афганців, на жаль, не дожив до 

наших днів, це ‒ Василь Миколайович 

Паленичко. 

Ці мужні чоловіки заслуговують на 

повагу своїх земляків. Всі вони 

проходили службу в різні роки, в різних 

військах та в різних географічних точках 

та нагороджені медалями «За відвагу». 

Учні школи щороку зустрічаються та 

вітають воїнів-інтернаціоналістів, 

слухають їхні цікаві розповіді. Ось і 
сьогодні учні школи навідали своїх 

земляків зі словами вітання та 

подарували  квіти. Зі сльозами на очах 

суворі чоловіки подякували дітям за 

увагу та піклування. 

Повернувшись до рідної домівки, кожен з 

них самостійно прокладав свій шлях – 

одружився, виховав дітей, онуків, але всі 

вони до цього часу залишились бойовою 

родиною. Тож нехай кожен день 

приносить їм спокій і благополуччя, 

щастя і достаток, наснагу і здоров’я. Щоб 

ніколи на нашій землі не було війни. 

Нехай  щасливо росте майбутнє 

покоління українців! 

Бібліотекар Пісківської філії 

 

Святкова розвага. 
         Весело та цікаво пройшла святкова 

розвага до свята Стрітення в нашому 

дитсадку «Краплинка». До діток на 

гостину завітали Зима та Весна, роль 

яких виконували директор А. В. Сердюк 

та помічник вихователя А. В. 

Вишневецька. 

Малята розповідали вірші про 

весну та зиму, поставили інсценівку « ЯК 

зайчик ходив Весну- красну шукати» 

грали в ігри: « Збери сніжки» ; « Розбуди 

ведмедика». А потім змагалися разом з 

Весною та Зимою хто переможе. 

Насамкінець свята всі вивчили 

гарну мирилочку, провели Зиму в дорогу 

та весело танцювали з Весною «Кривий 

танок».   
     

Підготувала та провела свято 

вихователь Т. А. Циганенко. 
 

Конкурс «Барви надії» 
Нещодавно, 7 лютого 2019 року в 

Баштанському РПК відбувся відбірковий 

тур конкурсу читців «Барви надії». 

Громаду с. Піски  представляла учасниця 

художньої самодіяльності Альона 

Петрук, яка 

виконувала 

літературно-

музичну 

композицію 

«В чистім 

полі» на 

патріотичну 

тематику. 

Композиція 

вийшла вдалою, яскраво оформленою з 

глибоким змістом. Готувала її до виступу 

художній керівник Пісківського СБК 

Колодзей Любов Степанівна. За виступ 

на цьому конкурсі Альона Петрук 

отримала диплом. 

 

 

 

 

 

 



ЗА ЛЮТИЙ СУБСИДІАНТИ 

ОТРИМАЮТЬ ВІД УРЯДУ 

ГОТІВКУ ДЛЯ ОПЛАТИ 

КОМУНАЛЬНИХ ПЛАТЕЖІВ 
 

             Уже в березні цього року стартує 

ще одна модель монетизації субсидій – 

«живі» гроші для розрахунків за 

комунальні послуги вплачуватимуться 

безпосередньо одержувачам субсидії. 

            Паралельно діятиме запущена з 

січня 2019 року монетизація, яка 

передбачає розрахунки за спожиті 

послуги субсидіантами через Ощадбанк, і 

за результатами вже цього 

опалювального сезону виплату 

невикористаних субсидій одержувачам 

готівкою. 

           Отже, всі, кому призначено 

субсидію з 2018 року, отримають у 

березні готівку для оплати 

комунальних платіжок за лютий 2019 

року. Відповідно, у квітні прийдуть 

кошти для розрахунку за спожиті у 

березні послуги, у травні – за квітневу 

комуналку.  

           Вся субсидія «старим» 

субсидіантам буде перерахована 

грошовим переказом через державний 

Ощадбанк, а пенсіонерам виплатить 

Пенсійний фонд одночасно з пенсією.  

        Для отримання грошового переказу 

необхідно буде звернутися до 

найближчого відділення Ощадбанку і 

надати паспорт та ідентифікаційний код. 

Одночасно з виплатою грошового 

переказу кожному одержувачу субсидії 

буде відкрито персональний банківський 

рахунок, на який перераховуватиметься 

сума субсидії у квітні та травні.  

         Пенсіонери, які отримають пенсійні 

виплати через інші банки, відповідно 

зможуть зняти свою субсидію 

безпосередньо у банкоматі цього банку. 

Тим, у кого немає пенсійної картки, 

субсидію разом з пенсією доставить 

Укрпошта.  

         Для прикладу. Якщо сім’я отримує 

щомісяця від держави субсидію у розмірі 

1600 гривень, а платіжка за газ у лютому 

прийде на 1100 гривень, 500 гривень  

залишиться їй на власні потреби або для 

оплати рахунку, скажімо, за воду чи 

електроенергію. Тобто, суть нового 

механізму полягає у тому, що 

домогосподарство отримуватиме 

підтримку від держави у вигляді субсидії 

готівкою і далі зможе самостійно 

розраховуватися за спожиті послуги, а 

зекономлені кошти використати на свій 

розсуд. Таким чином, таке поняття як 

обов’язковий платіж скасовується.  

        Всі, хто звернувся вперше за 

субсидією у 2019 році, беруть участь у 

діючій моделі монетизації. Тобто 

розрахунки за спожиті послуги за цих 

осіб з підприємствами здійснюватиме 

Ощадбанк, а субсидіанти отримають за 

результатами вже цього опалюваного 

сезону залишок невикористаної субсидії 

готівкою через Ощадбанк.  

        Кожному одержувачу субсидії, 

якому допомогу призначено з 2018 року, 

у березні Укрпошта доставить 

повідомлення про те, скільки і яким 

чином надійде коштів субсидії від Уряду 

для оплати комуналки.  

        Таким чином, Урядом буде 

здійснено пілотування паралельно двох 

моделей монетизації та за результатами 

аналізу їх ефективності прийматиметься 

рішення щодо впровадження однієї з них 

з травня 2019 року.  
 

Т.в.о старости с.Піски, 

с.Костянтинівка  О.Халабуда 

 

 

 

З повагою і вірою в краще 

майбутнє. 

https://teplo.gov.ua/news/210-5-holovnykh-zapytan-pro-monetyzatsiyu-pilh-i-subsydiy

