
 

 

 

 

 

 
Бюлетень  про  життя  територіальної  громади,  започаткована  Пісківською  

сільською  радою  відповідно  рішення  виконкому  № 2  від  22  липня 2011 року  
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   Радісна подія для дошкільнят     
 

***** 

Дітки з радістю  приходять в  дитячий садок, так як 

отримали в подарунок гарні, яскраві сучасні дитячі меблі. 

Колектив Пісківського дошкільного закладу №12 

«Краплинка», батьківський колективта малята висловлюють 

найтепліші  слова подяки народному депутату України 

А.Вадатурському за подаровані меблі для дитячого садка. 

Дуже приємно, що в наш час є люди, які готові прийти на 

допомогу.      

                            ***** 

        Йдуть роботи  по благоустрою     

        територій сіл  
Відповідно Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів» благоустрій  населених пунктів передбачає 

розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів 

з утримання територій населених пунктів у належному 

стані.    Жителі громади благоустроюють свої прибудинкові 

території квітами, деревами, кущами.  По селах працює  2 

людини (М.Чистяков, А.Гасса), які теж опікуються цим же 

питанням( наведення належного  станув парку імені 

Т.Г.Шевченка,кладовищах, біля зупинок, в’їзди в  села).  

Активно приймають участь у здійсненні заходів і 

працівники районного центру зайнятості, які вже другий раз 

в цьому році  на громадських роботах . Дівчата виконували 

роботи по озелененню та утриманню парку, братської 

могили в належному стані, по наведенню порядку на 

прибудинкових територіях одиноких громадян похилого 

віку: Чухліб К.В.,Слободян Д.І., Новицької Л.І., Гребенюк 

М.М.   Роботи продовжуються. 

 

                               ***** 

Провів   прийом начальник бюро 

правової  допомоги   
 21 травня 2019 року в приміщенні ТОВК провів  прийом 

начальник Баштанського бюро правової допомоги О.Зубков. 

Громадяни, які звернулися, отримали консультації з 

проблемних для них питань. Також О.Зубков коротко 

зупинився на питаннях: що таке безоплатна первинна 

правова  допомога , кому надається ця допомога. Ознайомив 

які види правових послуг:-надання правової інформації, яку 

запитує клієнт; 

-надання консультації і роз’ясненьіз правових питань, які 

виникли в  життєвих обставинах клієнта; 

-складення заяв,скарг та інших документів правового 

характеру; 

-надання допомоги в забезпеченні доступу особи до 

вторинної правової допомоги. 

Начальник бюро залишив буклети для населення та 

повідомив, що бюро надання правової допомоги  за 

адресою: м.Баштанка вул.Баштанської  республіки,41А   

тел.(2-71-52)    

  

  

  
 

Будні громади 

Завершено зовнішнє освітлення    

  вулиць 
 

        Зовнішнє освітлення сіл одночасно 

виконує естетичне,екологічне й економічне завдання, 

забезпечує  світловий затишок у вечірній та нічний час. 

Нарешті, зовнішнє освітлення вулиць, зон відпочинку й 

розваг, позитивно впливає на відчуття свободи й безпеки 

громадян. 

В селах Піски та Костянтинівка завершено 

освітлення всіх вулиць . Освітлювальні прилади 

встановлено на опорах в парку, біля фельдшерського 

пункту, також добавлено на вулицях Степовій, 

Центральній, площі Кобзаря, Лесі Українки. Замінено всі 

лампи розжарювання на вулицях с.Піски та 

Костянтинівки.     

Громада задоволена,дякують. Говорять: такого 

освітлення вулиць ще не було.  Гарно вночі 

 

     ***** 

У Пісках нарешті розпочато 

ремонт пам’ятника           
 

 Ще в минулому році стало відомо, що в селі Піски 

нарешті дійде справа до ремонту пам’ятника загиб-

лим воїнам в роки Другої світової війни .Нагадаємо, 

що така  необхідність виникла ще в 2015, 2016 роках. 

Плити з надписами прізвищ загиблих воїнів   вийшли  

з ладу,  пам’ятник воїну руйнується. Комісія з буді- 

вельників  та експертів, прийшла до висновку, що 

пам’ятник необхідно ремонтувати.                      

Проведено обстеження цього об’єкта,  за його 

результатами на ремонт пам’ятника запланували 

кошти і роботу розпочато. Під час ремонту передба- 

чено оновити облицювання п’єдесталу пам’ятника, 

облаштування прилеглої території фігурними 

виробами мощення, капітально відремонтувати 

пам’ятник.   В даний час роботи продовжуються, а 

нам   жителям села необхідно стежити, наскільки     

відповідально виконуються роботи. І , якщо хто 

побачить,що на  меморіалі роблять щось не так,  

сигналізувати про це. 

          

 

Там, де Інгул тихо воду несе, 

Де ніжно шепочуть тополі, берізки, 

Розкинулось світле і ніжне село, 

Найкраще у світі, село моє  Піски. 

ЦЦииккааллоо    ММииккооллаа  

  

 



   

 Піщани в  очікуванні результатів               

голосування за  проект 

З 6 по 19 травня 2019 року включно проводилося 

голосування  за проект Бюджету участі.Будь-який  

мешканець громади,який досяг 16 років і отримав  

паспорт громадянина України,міг узяти участь у 

голосуванні . Зауважимо, що одна особа могла 

проголосувати лише за один проект.Віддати свій 

голос за обраний проект можна проголосувавши 

звернувшись в пункт супроводу Бюджету участі 

с.Піски площа Кобзаря, 19. 

  Мешканці нашої громади голосували за проект  

Мельник Тетяни  «Мрії односельців» , 

проголосувало168 громадян.Подякуємо всім за 

підтримку даного проекту Бюджету участі 2019 року. 

20 травня 2019 року завершено голосування за 

проекти. До голосування було допущено 36 проектів, 

за які проголосувало 5502 особи.За рейтингом перші 

10 проектів стануть переможцями. Остаточний 

список переможців буде оголошено 27 травня 2019 

року та затверджено найближчою сесією міської 

ради.  

               Вісті зі школи. 

 Акція « Вишиванка об’єднує всіх.” 

 

 
 

Акція « Радість малюкам»  
  Вихованці театрального гуртка « Зорепад» Пісківської філії 

І-ІІ ступенів Баштанського опорного закладу ЗСО І -ІІІ 

ступенів №1 (керівник Р. Костенюк) традиційно в травні 

відвідують місцевий дитячий садок « Краплинка». Цього 

разу діти та працівники садочка мали змогу насолодитися 

дитячими усмішками, цікавою грою юних акторів (учні 2-4 

класів) . Маленьким глядачам дуже сподобалося 

театралізоване дійство  «Казкові пригоди»,адже до них 

завітали: і пірати, і чарівна Фея, і хлопчики – іноземці. 

Майстерно виконували пісню Сіряк Катерина та Сорочан 

Олександра. Дорослі та діти зрозуміли, що тільки  об’єд- 

навшись  разом, ми переможемо зло та несправедливість. А 

на закінчення керівник гуртка Р. Костенюк запросила всіх 

до веселого танцю, веселилися і вихователі, і діти.      

 Подякували працівникам садочка на чолі з директором 

А. Сердюк за співпрацю та теплий прийом. 

 
 

 
 

 

Педагог - організатор Пісківської філії  Р. Костенюк.  

 

З повагою та вірою в краще майбутнє.Т.в.о.старости . 

 

 

 



 

 

 

 


