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   3 грудня – Міжнародний день людей з 
особливими потребам 

 Саме  з особливими потребами,  так ми називаємо тих 
людей, які в силу різних життєвих обставин мають певні 
обмеження за станом здоров’я, але це не заважає їм творити, 
працювати, вчитися та досягати високих результатів і мати 

успіх у різних 
галузях.   

Своєю 
цілеспрямован
істю, працею, 
наполегливіст
ю вони дають 
нам 
колосальний 
заряд енергії 
та сили, вчать 

бути незалежними від обставин і не боятися труднощів. 
Дорослі і маленькі з непростими долями всупереч усьому 
показують приклад і надихають усіх. 
3 грудня 2019 року міський голова Іван Рубський та 
начальник управління соціального захисту населення 
Баштанської райдержадміністрації Ніна Якимчук, депутат 
міської ради Ганна Зюзько відвідали реабілітаційний центр 
«Мрія» де вручили дітям з особливими потребами 
подарунки.  Щирі посмішки та радість в очах дітей  

говорили, що подарунки сподобалися. А по другому і бути 
не могло. Дітки своїми усміхненими обличчями та щирими 
оплесками дякували за подаровані гостями  подарунки та 
гарний настрій.Наступною зупинкою керівників був 
будинок людей похилого віку. Подібні зустрічі вже давно 
стали доброю традицією міського голови Івана Рубського. 
Голова громади разом з Ніною Іванівною та Ганною 
Станіславівною привітали та  побажали здоров ‘я, гарного 
настрою,  миру та подарували солодкі подарунки  жителям 
стаціонарного відділення. Жителі будинку престарілих, як 
 завжди, тепло із посмішкою зустріли керівництво громади. 
Приємно було спостерігати за тим, як змінювався настрій  

на обличчях присутніх. Відвідали центр територіального 
обслуговування населення “Калина” 

Т.в.о.старости Пісківського ТОВК 3 грудня вручив 11 
продовольчих пайків інвалідам І групи на суму 200грн 
кожен.                                                                                 

  

  

  
 

Новини району 

 

Погоджувальна рада затвердила порядок 

 денний XLI сесії 

 17 грудня під 
головуванням 
міського голови 
Івана   Рубського 
відбулась 
передсесійна 
погоджувальна рада, 
що тривала понад 
пять годин.  

Голови постійних комісій розглянули пять питань, а саме:        
1. Про якість виконання робіт з поточного ремонту 
дорожнього покриття вулиць Баштанської ОТГ ПП 
"Експрес"                                                                                   

2. Про погодження порядку денного XLI сесії міської ради 
(правове навчання депутатів по декларуванню).                  
3. Про внесення змін до міського бюджету Баштанської 
міської ради на 2019 рік.                                                         
4. Про затвердження міського бюджету Баштанської 
міської ради на 2020 рік.                                                         
5. Про надання дозволу на розробку проєкту із 
землеустрою щодо надання земельної ділянки у власність 
(розпайовка фермерських земель).                                               
Ч ерез велику кількість питань щодо бюджету та 
земельних  питань було погоджено проведення спільних 
постійних депутатських комісій 19 - 20 грудня .Тепер з 
цього приводу мають сказати своє слово постійні 
депутатські комісії. 

      

 

Там, де Інгул тихо воду несе, 
Де ніжно шепочуть тополі, берізки, 
Розкинулось світле і ніжне село, 
Найкраще у світі, село моє  Піски. 

ЦЦииккааллоо    ММииккооллаа  

  



5 грудня 2019 року – день місцевого самоврядування. 

Шановні колеги! 
Від щтирого серця вітаємо вас з Днем місцевого 
самоврядування! 
Місцеве самоврядування - найбільш ефективна форма 
народовладдя. 
Це свято суспільства, в основі функціонування якого - 
самоврядна громада. 
Нехай День місцевого самоврядування стане для нас ще 
одним обєднуючим імпульсом у спільному прагненні 
зробити нашу державу заможною і квітучою. 
Бажаємо всім місцного здоров’я, добра, великої твочої 
наснаги, 
здійснення планів і бажань. 

Депутатська діяльність Володимира Сухаря –                                                                                    
зразок невтомної праці та душевної щедрості 

 
      Діти – наш найдорожчий скарб, наша надія, гордість і опора. 
Розвивати і підтримувати, заохочувати їх – святий обов’язок 
сім’ї, школи, влади, громадськості.               На нашій рідній 
Баштанщині є такі люди, які думають і про майбутнє нашої 
країни – підростаюче покоління, яке будуватиме нову 
європейську державу. А для цього молодь повинна отримувати 
міцні знання в сучасних затишних класах. 
    Добрі справи депутата міської 

ради Сухаря Володимира 
Михайловича                    не 
залишаються непоміченими. 
Поділитися теплом своєї душі 
з дітьми, створити для них 
свято, побачити в  дитячих 
оченятах вогник добра і віри  у 
надію – дорогого коштує! 

     Ми раді, що в особі 
Володимира Михайловича  ми 
знайшли чуйну, небайдужу, 
дивовижну людину, мудрого 
та досвідченого керівника, 
майстра своєї справи, який дає 
можливість педагогам плідно 
працювати, а учням відчувати 

себе потрібними рідній школі, селу, державі. 
     Завдяки старанням нашого депутата Сухаря В.М., підтримці  
керівництва та депутатського корпусу Баштанської міської ради, 
відділу освіти, молоді та спорту, ПісківськогоТОВК, втілилася 
мрія про осучаснення Пісківської школи, на часі – виконання  
запланованих задумів подальшої модернізації навчального 
закладу.  
    Тож, усією дружною шкільною родиною висловлюємо щиру 
подяку Вельмишановному депутату Баштанської міської ради 
Сухарю Володимиру Михайловичу за щиру людяність і 
благодійність, за сприяння  та матеріальну підтримку у створенні 
належних умов  організації освітнього процесу в Пісківській 
філії.   Цінуємо Ваші зусилля і гордимося тим, що Ви є 
справжнім народним депутатом! 
   Бажаємо Вам міцно триматися на політичному та бізнесовому 
Олімпі, мати бажання і наснагу працювати на користь нашого 
краю. Від щирого серця бажаємо Вам, шановний Володимире 
Михайловичу,  здоров’я , злагоди, душевного спокою.  

НОВИНИ ЗІ ШКОЛИ 

Святковий передноворічний ярмарок 
Уже давно гарною традицією Пісківської школи стало 
проведення благодійного передноворічного ярмарку. 
Батьки, учні та вчителі готують різноманітні 

смаколики 
та несуть їх 
до школи. 
Мета 
проведення 
ярмарку -

підготовка 
навчального 
закладу до 
циклу 
Новорічних 

та Різдвяних свят. 
Як зізнаються самі діти, цей ярмарок для них – 

справжнє свято. Адже цього дня учні мають змогу не 
лише смачно поїсти, а й долучитися до корисної справи. 
Придбати страви домашньої кухні могли всі охочі. 
Серед вчителів та батьків найбільшою популярністю 
користувалися вареники, а ось дітям до смаку припали 
різні солодощі.  
Висловлюємо щиру подяку та вдячність батькам та 
учням за активну участь у благодійному ярмарку. 

 
Тиждень права у Пісківській філії 

         У Пісківській школі  проведення тижня 
права було спрямовано на те, щоб поглибити 
знання учнівської молоді про їх права, зазначені в 

державних 
документах: 
зокрема в 
Конституції 
України. 
Цей  

тиждень - 

пропаганда, 
спрямована 
на всіх 

громадян нашої держави. А наша  маленька 
«держава» (тобто школа) не стала винятком: було 
розроблено ряд   заходів, що охопили усі ланки 
освітньої діяльності – від початкової до старшої. 
         Вчителі, класоводи, психолог та соціальний 
педагог, всі були задіяні у проведенні виховних 
заходів. 
         Вчитель правознавства Лариса Кравченко з 
учнями 5-9 класів провела загальношкільну 
лінійку «Мораль і право, право і закон – рушійні 
сили для життя людини» та правовий турнір  

 



«Розумні та кмітливі». Шкільний бібліотекар Тетяна 
Карпенко оформила книжкову виставку правової 
літератури. Соціальний педагог Руслана Костенюк 
підготувала виступ соціально - психологічного театру на 
тему  «Разом краще: Дружба. Підтримка. Розуміння».  
Юні актори  продемонстрували свої таланти, а глядачі 
мали можливість висловити свою думку щодо 
порушення прав на власну гідність, на відпочинок, право 
на захист від жорстокого ставлення і покарання , право 
на отримання інформації,  право на вільне спілкування,  
на розкриття творчих  здібностей. Учні 1-5  класів  

наголошували, що дружба та робота у команді це 
найкращий соціальний ресурс для досягнення успіху.  
        Вищезазначені заходи сприяли підвищенню 
зацікавленості учнів до вивчення правознавства. Робота 
на формування правових відносин продовжується і далі. 
Вона сприяє розширенню правових знань учнів, формує 
вміння співвідносити в життя норми моралі та прав, 
застосовувати правові знання в повсякденному житті. 

 

  Поки живуть традиції — існує народ 

Українське весілля ... його досліджують, ним 
захоплюються, з нього черпають народну мудрість, 
повагу до двох молодих людей, бажаючих поєднати 
свої долі, свої серця. З давніх-

давен одруження завжди було однією з 
найурочистіших, найбільш хвилюючих подій у житті 
людини. 
Щедонедавна у нас весіллясвяткувалитиждень: 

П’ятниця – 

починальниця, 
Субота – коровайниця, 
Неділя – вінчальниця, 
В понеділок – їсти та 
пити, 
У середу – 

похмелятися, 
А в четвер після обіду 

Та й додому поїду. 
На базі Пісківської  

школи вже не перший рік працює театральний гурток 
«Колорит» Будинку дитячої та юнацької творчості м. 
Баштанка під керівництвом  Руслани Костенюк.  
Вихованці показалитеатралізоване дійство «На щастя, 
на долю».Від сватання і до весілля - всі етапи цього 
цікавого дійства глядачі переживали разом із акторами.  
    Зі сцени лунали колоритні  народні пісні: «Ти до 
мене не ходи», «Горіла сосна», «Куди б я не їхала» та 
багато інших. Цікаві сценнівки захоплювали своєю 
дотепністю та щирістю виконання юних акторів.А яке 

ж весілля без весільних смаколиків? Особлива 
подяка батькам учасників за чудові традиційні 
українські страви, запашні вареники та 
пампушки.Окрасою весільного столу стали 
короваї від бабусь - Барабаш Світлани Іллівни та 
Леви Олени Михайлівни. 
Весільне дійство учасників театрального гуртка 
подарувало неповторні емоції та гарні хвилини 
відпочинку. А ще – показали, що сучасна молодь 
вміє з користю організувати власний відпочинок, 
адже світ їхніх захоплень цікавий та змістовний! 
На закінчення дружна шкільна родина побажала 
юним гуртківцям перемоги в обласному конкурсі 
театрального мистецтва, до якого вони з 
ентузіазмом готуються. 

 
До нас іде Святий Миколай 

 
Насичений подіями рік добігає кінця, і наступає 

довгоочікувана казкова пора, коли дива стають 

реальністю. В ніч з 18 на 19 грудня Святий 

Миколай спускається із небес, що б нагородити 

малюків за їх добрі вчинки.   

Найбільш 

щиро, з 
великим 
захопленням 
і радістюс 

приймають 

це свято діти, 
бо Святого 
Миколая 

завжди вважа
ли покровителем і заступником дітей. Тож сааме 

вони найбільше чекають на це свято. Адже малеча 

знає, що за її слухняність, старанність, 
працьовитість Святий принесе їм безліч 

подарунків. 
Цього святкового дня в Пісківській філії 
відбулося святкове дійство, яке підготувала 
вчитель християнської етики Світлана Хоменко 
разом з учнями 1-6 класів. Учні радо  зустрічали 

Миколая,який сердечно привітав учнів, батьків та 
вчителів з гарним святом, побажав миру, здоров’я 
та благополуччя, а ще потішив дітей солодкими 
«миколайчиками». 

Наслідуємо добро і вчинкиМиколая! Нехай це 
свято стане для нас святом Милосердя, святом 

Доброти, Прощення, Любові до ближніх.  



 Народознавча година «Святий Миколай» 

Напередодні Дня Святого Миколая, який в Україні 
відзначають           19 грудня, до дітей школи села Піски 
завітали директор Пісківського СБК Щербина Віктор 
Миколайович, художній керівник Пісківського СБК Колодзей 
Любов Степанівна та сільський бібліотекар  Зінько Тетяна 
Іванівна з яскравими малюнками, витинанками, виробами з 
кольорового паперу, цікавими книгами, де описуються події, 

пов’я зані  з 
Святим 
Миколаєм – 

заступником 
всіх 
знедолених. 

Колодз
ей Любов 
Степанівна 
розповіла 
дітям про 
Святого 

Миколая, якого ще називають у народі «помічником від усіх 
бід», а також «господарем земних вод», тому що він захищає 
людей і на морі, і на суші. Повідала цікаву легенду про 
святого. яскраво ілюстровані книги про Святого Миколая, 
новорічні та різдвяні свята. 

Народознавча година пройшла цікаво та змістовно. 
Діти дізналися як відзначали це свято в давнину і відзначають 
в наш час. Вчителі, діти та усі присутні заспівали пісню «Ой, 
хто, хто, Миколая любить». 

Гості поздоровили дітей з прийдешнім Днем Святого 
Миколая і побажали здоров’я, щастя, успіхів у навчанні та 
веселого свята. 
 

                                          НОВИНИ ГРОМАДИ 
 

                             ********************** 

З 27 по  30 листопада 2019 року на сходках було створено та 
обрано голів, заступників та членів вуличних комітетів.  

Вул Шевченка 

Голова – Бараніков Анатолій 

Заступник – Савченко Світлана 

Член - Мартинюк Володимир 

Член – Гайдук Григорій 

Вул.Центральна 

Голова –Щербина Вололимир 

Заступник – Андрійчак  Іван 

Член – Ліньова Олена 

Член  - Храмцова Тетяна 

Вул. Руданського 

Голова – Шевчишин Йосип 

Заступник – Романюк Петро 

Член – Хомічук Людмила 

 

 

 

площа Кобзаря 

голова –Безпалько Любов 

заступник- Бєлас Наталія 

член – Яковлева Тетяна 

Вул.Набережна 

Голова – Іщенко Олена 

Заступник – Роман Тетяна 

Член – Олійник Юрій 

Член – Кучмида Наталія 

Член – Бордовська Світлана 

Вул.Степова 

Голова – Новицька Ольга 

Заступник – Дробко Тетяна 

Член – Луценко Алена 

Вул.Лесі Українки 

Голова – Циганенко Тетяна 

Заступник – Лось Юлія 

Член- Сердюк Катерина 

Член – Хоменко Наталія 

Вул. Гоголя 

Голова – Пластун Тетяна 

Заступник – Роман Людмила 

Член -  Бородавська Наталія 

Вул. Чернишевського 

Голова  - Зінько Тетяна 

Заступник – Наливаний Володимир 

Член – Середа Оксана 

Вул. Першотравнева 

Голова – Храмцова Ольга 

Заступник – Яковлєва Наталія 

Член – Тиць Людмила 

 

*************** 

 

 

З повагою і вірою в краще майбутнє.  

Т.В.О. старости с.Піски, 
с.Костянтинівка  О.Халабуда 



 

 

 

 

 


