
 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

             

 

 

 
                                                                          

 

 

                   
 
  75-а річниця перемоги над нацизмом 

 
 

Шановні жителі територіальної громади! 

  Які б складні часи не переживала наша дер-

жава, які б політичні та економічні труднощі 
не хвилювали суспільство, 9 травня відзнача-

ємо перемогу  над нацизмом . 
 75 років тому світ поборов коричневу чуму хх 
століття. У зв’язку з карантинними заходами 
пов’язаними із розповсюдженням пандемії на 
COVID-19, усі святкові заходи відмінені. Але 

цей святий день завжди викликає  почуття 
світлої радості, безмежної гордості за наш на-

род та гіркий сум водночас. Знаючи, якою ве-

ликою ціною завойовано нашу Перемогу, схи-

ляємо голови перед священною пам’яттю за-

гиблих. Ми згадуємо всіх, чиє життя забрала 
війна, низько вклоняємося та складаємо гли-

боку шану ветеранам, які на своїх плечах ви-

несли тягар війни. Ми вдячні за зразки муж-

ності, силу духу, самопожертву, які ви вияви-

ли у боях за рідну землю. На жаль, з року в рік 
учасників боєвих дій залишається все менше, і 
кожен українець вдячний їм за мирне небо над 
головою і висловлює їм свою шану і повагу. 
Миру всім нам, єдності, свободи, щастя, зла-

годи та добробуту кожній родині! 

З повагою ‒ Ваш голова об’єднаної громади Іван 
Рубський 
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Плющівці відзначили День Перемоги 

  В Плющівському територіальному органі 
8 травня відбувся мітинг, присвячений 
Дню пам»яті та примирення та Дню пере-

моги над нацизмом у другій світовій війні. 
На заході були присутні працівники адмі-
ністрації Плющівського ТОВК, Плющів-

ської школи, дитячого садка, фельдшер-

сько- акушерського пункту.  
 

 
 

Тимчасово виконуючий обов»язки старос-

ти Микола Луценко та депутат міської 
ради  Світлана Таранкова привітали одно-

сельчан з Днем перемоги. В цей світлий 
день хвилиною мовчання віддали шану 
всім  загиблим  у  Другій  світовій  війні  і  



 

 

побажали всім миру і процвітання в цей 
нелегкий для України час. 
 

Відбулося чергове засідання виконкому 

  14 травня відбулося засідання виконавчого 
комітету міської ради під головуванням пер-

шого заступника міського голови Володимира 
Драгуновського. 

На порядок денний винесено такі питання: 

1.Про попередній розгляд проєкту рішення 
Баштанської міської ради «Про депутатський 
запит депутата міської ради Володимира Они-

щука щодо внесення змін до Програми фінан-

сової підтримки КП «Міськводоканал» та 
здійснення внесків до статутного капіталу на 
2019-2020 роки. 
 

2.Про попередній розгляд проєкту рішення 
Баштанської міської ради «Про внесення змін 
до міського бюджету Баштанської міської 
ради на 2020 рік». 
 

3.Про взяття на квартирний облік дитини, 
позбавленої батьківського піклування. 
 

4.Про накладення адміністративного стяг-

нення за статтями 197,198 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення. 
 

Пленарне засідання 46-ї сесії сьомого 
скликання 

14 травня відбулася позачергова 46-та сесія 
Баштанської міської ради сьомого скликання 
під головуванням секретаря міської ради 
Людмили Луценко. 

 Засіданню сесії передували засідання Погод-

жувальної ради та спільне засідання постій-

них комісій, на яких попередньо розглядали 
сесійні питання. Зокрема, підтримали депута-

тський запит депутата Володимира Онищука 
щодо внесення змін до Програми фінансової 
підтримки КП «Міськводоканал» та 
здійснення внесків до статутного капіталу на 
2019-2020 роки. Також погодили внесення 
змін до Програми про вторинну медицину на 
виділення коштів для придбання наркозної 
станції за рахунок економії коштів, що 
утворилася після придбання апарату штучної 

 

 вентиляції легень. Одноголосно проголосу- 

вали за внесення змін до міського бюджету 
Баштанської міської ради на 2020 рік. 

Крім цього, розглянули депутатські запити, 
що надійшли цього дня. 

 

«Дитсадок мій дім – буде затишно в нім» 

 

  В Плющівському закладі дошкільної 
освіти №13 «Пролісок», попри карантин,  

тривають роботи по благоустрою та 
впорядкуванню території  закладу: 

укладання доріжок тротуарною плиткою; 

встановлення на майданчику ігрового 
обладнання,  виготовленого батьками та 
працівниками закладу; підготовка  місця 
для встановлення контейнерів  збору 
сміття та побутових відходів.  
 

 

 

Розпочалася  підготовка дитячого садка 
до нового навчального року:   проведено 
поточний ремонт приміщення кухні, 
встановлено і введено в експлуатацію  
нову промислову електричну плиту. На 
черзі поточний ремонт туалетної кімнати 
та облаштування миєчної кімнати шафами 
для зберігання посуду та іншого 
інвентарю. Готуємось до прийняття дітей 
до дошкільного закладу після закінчення 
карантину. 

             Завідуюча Плющівським ЗДО «Пролісок» 

                                                          Любов Кодак 

  


