
 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

             

 

 

 
                                                                          

 

 

                   

 

 Звернення міського голови з нагоди  
Дня вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав 

 

 

Шановні учасники бойових дій на території 
інших держав, 

ветерани війни в Афганістані! 
 

  Прийміть щирі вітання з нагоди Дня вша-

нування учасників бойових дій на терито-

рії  інших держав та 31-ї річниці виведення 
радянських військ з Афганістану. 
  Цього дня ми вшановуємо тих, кому до-

велося воювати в інших країнах, брати 
участь у локальних війнах та у врегулю-

ванні воєнних конфліктів. Ризикуючи 
своїм життям, ви чесно й мужньо викону-

вали свій військовий обов’язок, забезпечу-

ючи мир та спокій у різних країнах світу. 
  Низько схиляємо голови перед світлою 
пам’яттю тих, хто віддав своє життя заради 
миру. 
  Бажаємо вам, шановні  учасники бойових 
дій,  міцного здоров’я, щастя, мирного не-

ба над головою, успіхів, оптимізму, родин-

ного тепла та добробуту! 

 З повагою ‒ голова об’єднаної громади 
Іван Рубський 
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День безпечного Інтернету в Плющівській 
школі 

 В Україні щорічно зростає кількість дітей, 
які мають доступ до мережі Інтернет та 
зростає кількість підлітків, які наража-

ються на небезпеку бути ошуканими 
шахраями та злочинцями. Дана ситуація 
викликає велике занепокоєння. 
  11 лютого 2020 року світова спільнота 
відзначає День безпечного Інтернету. 
Відповідні заходи проходять у всьому світі 
з метою привернення уваги громадськості 
до важливості створення безпечного інтер-

нет простору для наймолодших користу-

вачів. 
 Наша школа не стала виключенням та 
долучилася до проведення даних заходів. 
Класними керівниками в ігровій формі 
проведені години спілкування в 1-11 кла-

сах, які направлені на розширення та 
поглиблення знань про безпечний Інтер-

нет, соціальні мережі, сприянню обізна-

ності учнів про небезпеку, яка існує в Ін-

тернеті та соціальних мережах, а також про 
шляхи їх подолання. Дітям донесли інфор-

мацію про переваги та недоліки такої 
особливості мережі Інтернет як – анонім-

ність. 
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   т.в.о. старости Плющівського ТОВК 
Луценка М.О. про проведену роботу та 
виконання  повноважень, наданих   відповідно 
до чинного законодавства за  2019 рік      
  

   Головним завданням в нашій роботі вважаю 
благоустрій і розвиток територій, покращення 
інфраструктури населених пунктів. 
   Серед основних досягнень громади  
Плющівського старостату  у 2019 році є: 
     с.Плющівка: 

  В селі завершено відновлення вуличного 
освітлення, встановлено ліхтарі на частині 
вулиці Центральній та на вулиці Набережній. 
При відновленні вуличного освітлення було 
освоєно 90  тис. грн. 
  Проведено благоустрій центру села 
Плющівка: впорядковано територію, укладено 
перебрики, висаджено саджанці дерев і кущів, 
троянд за участю учнів школи та працівника з 
благоустрою.  За сприяння партії «Наш край» 
учнями школи  висаджено 30 саджанців 
декоративної шовковиці. Впорядковано 
територію сільського кладовища, але не 
проведено ремонт огорожі.  
    Плющівський ЗДО «Пролісок»  

  На проведення робіт з благоустрою і 
утеплення приміщення Плющівського ЗДО 
«Пролісок» виготовлено кошторисний проект 
на суму – 1,5 млн. грн. В 2019 році завершено 
заміну покриття даху в приміщенні дитсадка 
на суму 500 тис. грн. Проведено поточний 
ремонт приміщення всередині і зовні. 
Встановлено натяжну стелю на суму 32 000 

грн. за рахунок спонсорської допомоги СТОВ 
«Дружба». Встановлено огорожу навколо  
дитячого садка  на суму  - 293800 грн. 
Проведено роботи по відновленню відмостки 
біля приміщення ЗДО протяжністю 28 пог.м. 
Придбано дитячі меблі за сприяння народних 
депутатів: А.Вадатурського на суму – 44 152 

грн., І.Бриченка придбано принтер на суму-  3 

900 грн. 
    Плющівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

  Плющівська ЗОШ стала переможцем у 
проекті  «Обладнання актової зали 
Плющівської ЗОШ», що дало змогу залучити  
49 955 грн. на придбання меблів та сценічної 
завіси. Кошти в сумі 45 000 грн., надані школі 
дирекцією СТОВ «Дружба», були використані 
на проведення ремонту у приміщенні, 
відведеному під актову залу. Наша школа  

 

стала також переможцем у проекті 
«Створення сучасного освітнього простору у 
Плющівській ЗОШ» та було залучено 149 337 

грн. на придбання 3-х сучасних 
мультимедійних комплексів. 
  Депутатські кошти депутата міської ради 
С.Таранкової в сумі - 35 000 грн. використано 
для виготовлення проектно-кошторисної 
документації на ремонт ганку школи. Для 
підготовки школи до початку навчального 
року дирекція школи залучила спонсорську 
допомогу СТОВ Дружба – 15 000 грн. і 
провела обладнання 1 класу відповідно до 
концепції «Нова українська школа – 

створення освітнього простору» та 10 000 грн. 
на оновлення меблів (парти і стільці) у 
кабінетах хімії, історії. Депутат обласної  ради 
В.Фроленко надав 1 500 грн. на придбання 
костюмів для учасників танцювального 
гуртка. Приватний підприємець Іван 
Головченко виділив 3 000 грн. на придбання 
жалюзей у кабінет зарубіжної літератури. 
Приватний підприємець Юрій Котелюх 
виділив 4 000 грн. на придбання нового 
посуду у шкільну їдальню. На кошти міської 
ради  (бюджет Плющівського ТОВК) 
придбано 3 комп»ютерні столи на суму 5 500 

грн. Із бюджету школи  спрямовано 56 000 

грн. на придбання холодильника, спеціальних 
меблів (обладнання із нержавіючої сталі на 
мийну та зал, обладнання для приготування 
їжі), а також на придбання професійної 
електроплити  на харчоблок і медикаментів. 
  Загальна сума залучених коштів із різних 
джерел фінансування складає 394 129 грн., з 
них за рахунок бюджету – 295 792 грн., 
спонсорська допомога – 78 500 грн., допомога 
батьків – 19 837 грн. 
 

   Плющівський  будинок культури   
  Біля Плющівського СБК  укладено тротуарну 
плитку на суму – 45 000 грн. Підведено воду в 
приміщення Плющівського СБК, зроблено 
каналізацію з установленням колодязів на 
суму – 18 000 грн.  За рахунок спонсорської 
допомоги дирекції СТОВ «Дружба» придбано 
фотообої для оформлення сцени на суму- 

10 000 грн. 
  Налагоджено діалог з товаровироб-никами, 
велику допомогу громаді надає дирекція 
СТОВ «Дружба» - Т.Кравчук, приватні 
підприємці І.Головченко, Ю.Котелюх, 
В.Собко, одноосібники В. Сармак, О.Котелюх.  

                               *** 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
  

 


