
 

 

 

 

 

                                                                                                                

             

 

 
                                                                          

 

 

 
                   
 

 

Програма DOBRE– це 
партнерство заради розвитку,  
результати якого є уже сьогодні 

 

   23 липня 2019 року на урочисте відкриття 

перших двох об’єктів в рамках реалізації 

Проекту «Заміна насосного обладнання на 

свердловинах та запірної арматури в місті 

Баштанка та селах ОТГ» приїздили пред-

ставники програми USAID DOBRE директор 

Беррі Рід, програмний спеціаліст Наталія 

Сафронова, координатор з комунікацій Анна 

Нікуліна. 

  В ході візиту, делегація разом з міським 

головою Іваном Рубським та директором КП 

«Міськводоканал» Віктором Кот, відвідали дві 

нові свердловини в селі Христофорівка. 

–Роботи в рамках цього проекту стануть 

першим кроком до створення належної 

системи водопостачання на території 

Баштанської ОТГ, що сприятиме соціально-

економічному розвитку, покращить якість 

життя мешканців. Ми дуже вдячні програмі 

DOBRE за співпрацю з нашою громадою, за 

неоцінений вклад в розвиток нашої громади , – 

наголосив у своєму виступі Іван Рубський. 
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Громада вже 3 роки співпрацює з програмою 

DOBRE, й один з яскравих прикладів 

партнерства — удосконалення послуги з 

водопостачання, де кожна зі сторін чітко 

реалізовує заплановані цілі та завдання. 
   Гості радо відгукнулись на запрошення 

відвідати Музей історії та образотворчого 

мистецтва де ознайомилися з історією та 

видатними особистостями христофорівського 

краю. З захопленням присутні оглянули 

перший сільський фітнес-центр в громаді. 

   Скориставшись нагодою делегація відвідала 

наступний об'єкт, який реалізовується в 

рамках Проекту, де проходить встановлення 

нового обладнання працівниками КП 

«Міськводоканал» в селі Піски. 

  Крім того, відвідавши КП «Міськводоканал», 

гості оглянули електронасосне обладнання 

водопровідної насосної станції lll підйому та 

ознайомились з діяльністю підприємства. 

   У рамках візиту представники DOBRE 

відвідали оновлену сесійну залу де зустрілись 

з представниками влади, молодіжною радою 

та громадськістю. Це був теплий та 

позитивний захід порозуміння, гарного 

настрою і приємного спілкування який 

залишив приємні спогади та незабутні 

враження від приїзду керівника Програми 

DOBRE. На добру згадку про баштанський 

край очільник громади Іван Рубський вручив 

представникам делегації презентаційні 

матеріали. На останок гості ознайомилися з 

краєвидами міста. 

   Доречним буде згадати, що ставши парт-

нером програми «Децентралізація приносить 

кращі результати та ефективність» (DOBRE) 

Баштанська громада завжди отримувала під-

тримку, експертні поради, реальні ресурси, а 

також можливість втілити ряд цікавих  



проектів та задумів, представники громади 

відвідували навчання та тренінги. Саме тому 

громада на правильному шляху завдяки 

DOBRE. 

  Після завершення робіт по відновленню 

водопостачання в Пісках, на черзі будуть села 

Новосергіївка, Плющівка.  

 

                                  *** 

Ясна ніч на Івана Купала в Плющівці 

 

  Перші вихідні липня в Україні проходили під 

знаком свята Івана Купала, присвяченого 

літньому сонцестоянню та піку розквіту 

природи. З давніх часів воно вважалося одним 

з найулюбленіших свят. Шанують його 

українці й досі – хто з поваги до традицій 

пращурів, хто через бажання просто гарно 

повеселитися. 

  Плющівська громада не відстає від традицій 

святкування Івана Купала, а тому, 6 липня  в 

27-й раз провела театралізований захід просто 

неба. 

  На святкування завітали і жителі сіл Піски, 

Костянтинівка, Новогеоргіївка, Новобирзулів-

ка, Привільне, Лук’янівки, Старогорожено, 

міста Баштанка та ін. Традиційно на гостей 

чекали народні гуляння, театралізоване 

обрядове дійство на чолі з Купалом та 

Мареною, виступи колективів художньої 

самодіяльності, конкурсно-ігрова програма. 

   Крім того, під час заходу працювали заклади 

торгівлі, продавали  їжу та напої, а також 

можна було придбати домашню випічку 

плющівських господинь. 

   Після театралізованої програми, розпочалася 

купальська дискотека під музичний супровід  

 

Олега та Валентини Сук, яка тривала до 

четвертої години ранку . 

   Фінансову допомогу для проведення свята 

надали: відділ розвитку культури і туризму 

Баштанської міської ради, громадська 

організація «СВК «Веселка», одноосібники – 

Котелюх М., Чумаченко П., Сармак В., 

Юрченко А, Ванжула О. 

 

 

Спасибі за щедрість душі 

 

   Дуже приємно, що в наш нелегкий час є 

люди, які завжди готові прийти на допо-

могу іншим. Роблять це безкорисливо, доб-

розичливо та від щирого серця.  

   «Людська доброта немає меж, співчуття і 

співпереживання не мають обмежень і 

кордонів» - це довела директор СТОВ 

«Дружба» Кравчук Тамара Миколаївна.  

   Сьогодні  в Плющівському дитячому 

садку існує  багато невирішених фінан-

сових проблем. Завдяки саме Тамарі 

Миколаївні суттєво зміцнюється та 

покращується матеріальна база дитячого 

садка. За її підтримки  придбані дитячі 

ліжка, постільна білизна, меблі,  

встановлена навісна стеля. 

    Без Вас, Тамаро Миколаївно, без  Вашої 

допомоги, вашої людяності нам було б 

тяжко вирішувати ці проблеми. Дякуючи 

Вам, вирішуються самі невідкладні  

питання, пов’язані з перебуванням в 

закладі та утриманням вихованців. 

Працівники дитсадка і малеча постійно 

відчувають Вашу підтримку і опіку, а це 

вселяє віру в краще майбутнє, в те, що на 

світі є милосердя, добро і любов.  Спасибі, 

що Ви є! Спасибі, що Ви завжди з нами 

поруч. 

    В народі кажуть, що добра людина – це 

щаслива людина, і доброта обов’язково 

повертається до того, хто її віддає. Хай вам 

Бог посилає своє благословіння на ваші 

добрі діла! 

 
         Директор ЗДО №13 «Пролісок» Л.Кодак  

 

 



 

    

 

 

 

 


