
 

 

 

 

 

                                                                                                                

             

 

 
                                                                          

 

 

 
                   
 

 

   У 1996 році Верховна Рада України, 

висловлюючи суверенну волю громадян 

нашої держави і спираючись на багато-

вікову історію українського  державотво-

рення та на світовий досвід, прийняла 

Основний Закон України — Конституцію, 

яка стала реальною і дієвою основою 

розбудови незалежної демократичної 

держави як повноправної учасниці 

світового співтовариства. 

  Конституція увійшла в суспільне життя 

як головний оберіг державності і демо-

кратії, гарант незалежності і соборності 

України. Її найвища юридична сила, 

верховенство права, політична, економічна 

та ідеологічна багатоманітність – фунда-

ментальні засади, на яких ґрунтується 

сьогодення і вибудовується майбутнє 

українського народу. 

Хай мир і взаєморозуміння сприяють 

подальшій розбудові нашої державності, 

становленню достатку в кожній сім'ї. Зі 

святом вас! 

                        Т.в.о. старости  М.Луценко 
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   Завершено Дні міської ради 

 

   21 червня завершилися Дні міської ради 

в територіальних органах Баштанської 

місь-кої ради. Делегація на чолі з міським 

голо-вою Іваном Рубським у складі 

першого заступника Володимира 

Драгуновського, секретаря міської ради 

Людмили Луценко, начальників відділів 

освіти і культури Ганни Зеркаліної та 

Світлани Березовської відвідали 

Христофорівський, Пісківський та 

Плющівський старостинський округи. 

  У Христофорівці на прийом до керівниц-

тва міської ради прийшов пенсіонер О.Т. 

Усаченко, котрий порушив питання щодо 

високого тарифу та незрозумілого 

коефіцієнта вирівнювання на газ, проблем 

із викликом швидкої допомоги та якісного 

медичного обслуговування сільських 

мешканців. Також його хвилює стан доріг 

та відсутність автобусного сполучення з 

Баштанкою. 

  Христофорівці звернулися з проханням 

до керівництва ОТГ посприяти в передачі 

другого поверху приміщення, де розташо- 

 



 

ваний старостинський округ, для амбу-

латорії, діюче приміщення якої сьогодні 

знаходиться у жалюгідному вигляді. Ця 

будівля є власністю колишнього СТОВ 

«Христофорівське». 

  Приємні враження у керівників громади 

залишилися після візиту до Христофо-

рівської школи, яка змінилася після про-

ведених ремонтів, укладення тротуарної 

плитки. Будівля школи має історичне 

значення, поза як це колишній маєток 

відомого земляка Миколи Аркаса. 

  На прийом у Пісках прийшли чимало 

людей. Так, В.А. Задираку, О.В. Біденко 

турбує відсутність води на вулиці Набе-

режній. Причина ‒ малі башти Рож-

новського та замулена мережа. Завдяки 

Програмі DOBRE планується провести 

відповідні роботи для покращення водо-

постачання в селі. 

  Міський голова дав доручення началь-

нику відділу освіти забезпечити підвіз 

бюветною води у навчальні заклади села 

Піски. 

  Жительку села Т. Дробко хвилює підвіз 

дітей до Плющівської школи, зокрема 

дуже ранній виїзд. Як пояснила Ганна 

Зеркаліна, в цьому році буде придбано 

автобус для Плющівської школи, а 

наявний автобус залишиться в Пісках, 

тому графік відправлення дітей суттєво 

зміниться. 

  Після нещодавньої негоди суттєво 

постраждали дороги в селі. Жителі гро-

мади просили допомоги в розчищенні 

замулень. 

  Міський голова зробив зауваження в. о. 

старости О. Халабуді щодо вигляду 

адмінприміщення старостату, яке стоїть 

облуплене. 

  У Плющівці на прийом нікого не було. 

Тому візит розпочався із огляду об’єктів 

соціальної  сфери. Гарне враження справив 

Плющівський Будинок культури, який 

повністю змінився після проведених 

ремонтів. Гордістю цього закладу культури 

є комп’ютерна кімната  та два кондиці-

онери, завдяки яким створюються ком-

фортні умови як для працівників, так і для 

відвідувачів. Але проблема є й тут.  

 

Потрібно провестий терміновий ремонт 

даху, який почав протікати. Міський 

голова дав доручення замінити пошко-

джені шиферини та шукати кошти для 

капітального ремонту покрівлі. 

  Окрасою села є церква, яку збудувала 

директор СТОВ «Дружба» Т. Кравчук. 

Гарні клумби перед храмом милують очі 

прихожан та гостей села. 

  Візит до ЗДО «Пролісок» припав на обід-

ній час. Малеча саме солодко спала у своїх 

ліжечках. У садочку по-домашньому зати-

шно і комфортно. Радують очі нові меблі, 

які придбані за сприяння народного депу-

тата України А.Вадатурського. Працівники 

закладу просили розглянути питання щодо 

будівництва нового ігрового майданчика. 

  Колектив Плющівської школи похвалився 

своїм відремонтованим актовим залом та 

світлим спортзалом. Тут як і у всіх попере-

дніх школах повним ходом йдуть ремонтні 

роботи в класах та інших підсобних примі-

щеннях. Вчителів цікавило питання: чи бу-

дуть в цьому році нові меблі для першо-

класників Нової української школи. Це  

питання залишається відкритим. 

Всі зауваження і пропозиції, озвучені в 

ході об’їздів, будуть розглянуті відпо-

відальними особами.                    

                            Зірковий випуск 2019 

 

   Першого червня у Плющівському ЗДО  

«Пролісок» відбулося  свято «Зірковий ви-

пуск 2019». Діти так чекали та готувалися  

до цього дня. Веселі  пісні та таночки, 

інсценівки підготували 14 випускників. 

  Діти-випускники прославляли садочок, 

прощалися з улюбленими іграшками, 

дякували працівникам за турботу.  

   Пролунав прощальний вальс. Щасливої 

дороги, діти, в країну знань! 
 



 

 

 


