
 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

             

 

 

 
                                                                          

 

 

                   
 

 

  15 лютого 2019 року минуло 30 років з 

дня виведення військ з Афганістану. Війна 

тривала  понад 9 років. У ній брали участь 

більш ніж 160 тисяч українських 

військовослужбовців. Афганська кампанія 

залишила невиліковну рану у серцях тих, 

хто брав участь у бойових діях, хто 

втратив друзів, синів чи батьків. Тридцята 

річниця виведення військ з Афганістану – 

важлива подія в житті усіх, хто був 

причетний. В Баштанській ОТГ з нагоди 

Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав та 30-ої річниці 

виведення військ із Афганістану проведено  

відповідні урочисті заходи та вшанували 

полеглих у війні на території інших 

держав. 

  Плющівці вшанували учасників бойових 

дій на території інших держав 

  

  Протягом тижня з 12 по 15 лютого 2019 р. 

з метою ознайомлення учнів з трагічною  
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сторінкою нашої історії, з передумовами 

афганськї війни, виховання патріотичних 

почуттів, поваги до подвигу односельчан 

воїнів-інтернаціоналістів в Плющівському 

ЗЗСО І-ІІІступенів проведено урок 

історичної пам’яті «Афганістан болить в 

моєму серці». З кожним роком все далі і 

далі історія віддаляє нас від вогняних років 

афганської війни. Але час не підвладний 

викреслити з нашої пам’яті героїчні подви-

ги, приклади мужності і вірності військо-

вому обов’язку, які продемонстрували ти-

сячі відданих синів і дочок України. 

У школі була організована тематична 

виставка «Пам’ять не згасне», де учні мали 

змогу ознайомитися з фотоматеріалами із 

сімейних архівів воїнів-афганців. У 5‒11 

класах проведено бібліотечні уроки на 

тему «Час і досі не загоїв рани» з перег-

лядом документальних фільмів про війну в 

Афганістані, тематичні виховні години «Як 

довго ця війна тривала…», «Відлуння 

афганських гір», «Молодість у полум»ї 

війни». На один із заходів були запрошені 

воїни-інтернаціоналісти, колишній випуск-

ник школи ‒ Олександр Миколайович 

Гончарук та Сергій Володимирович Олій-

ніченко. Глибока тиша панувала у 

шкільній залі, коли школярі слухали їх 

схвильовані розповіді, дивилися у зволо-

жені очі міцних чоловіків, коли мова йшла 

про тих, хто поклав своє життя на далекій 

афганській землі. Хвилиною мовчання учні 

та всі присутні вшанували пам’ять тих, хто 

не повернувся живим у рідні домівки. 



 

Вшанування пам’яті про  

Героїв Небесної Сотні 

 

 

  20 лютого з нагоди річниці лютневих днів 

2014 року педагоги та учні Плющівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів підготували тематичні 

уроки для  вшанування подвигу учасників 

Революції гідності та увічнення пам’яті Ге-

роїв Небесної Сотні.Члени міністерства 

культури учнівського самоврядування  взя-

ли участь у літературно-музичній компо-

зиції «А Сотня відлетіла в небеса».Ті події 

знову важким спогадом відгукнулися у 

серцях учнів та вчителів  під час 

скорботної лінійки. Сльозою пам’яті, бо-

лю, сльозою надії виразили свої почуття 

всі присутні. Людина, гідність, справедли-

вість, мужність, героїзм, власна незалежна 

держава, боротьба за її волю ‒ ось головні 

слова, що зринають  з уст ведучих заходу. 

  Під мелодію гімну Небесної Сотні «Пли-

ве кача» була запалена свічка, а під звуки 

метроному всі присутні схилили голови  у 

хвилині мовчання. Ще довго на очах учас-

ників залишаться сльози, вони не дадуть 

пам’яті забути їх імена. 

День рідної мови в Плющівському 

садочку  

Протягом 18‒22 лютого 2019 року в 

Плющівському дитсадку «Пролісок» 

пройшов тематичний тиждень рідної мови 

під гаслом «Ти наше диво калинове – 

кохана українська мова». Діти поринули у 

багатющий світ краси рідної української 

мови, вшанували пам’ять видатних діячів 

нашого народу, декламували вірші відомих  

 

українських поетів, співали народні пісні 

та пісні українських композиторів про 

нашу Батьківщину, водили українські 

таночки. Для найменших показали виставу 

«Лисиця і журавель». 

    Розрахунковий обсяг видатків на 2019 

рік в Плющівському ТОВК 

1.Вуличне освітлення – 165,9 тис. грн. 

2.Придбання предметів і матеріалів, паливно-

мастильних матеріалів - 19,3 тис. грн. 

3.Поточний ремонт дорожнього покриття- 122,1 

тис. грн. 

4.Поточний ремонт тротуарів – 45 тис. грн. 

5.Послуги з благоустрою територій (КП 

«Добробут») – 170 тис. грн. 

6.Придбання предметів і матеріалів (благоустрій) 

– 40 тис.грн. 

7.Громадські роботи – 20 тис. грн. 

8.Обслуговування зелених зон та квітників-  8тис. 

грн. 

9.Співфінансування заміни насосного обладнання 

на свердловинах (водопостачання) - 65,3 тис. грн. 

10.Придбання обладнання для обліку газу, 

виготовлення технічних умов (апарат) – 25 тис. 

грн. 

11.Ремонт комп»ютерної техніки та обслу-

говування (апарат) – 4 тис. грн. 

12.Придбання предметів і матеріалів в 

Плющівський ДНЗ- 6 тис. грн. Інші послуги – 

(поточний ремонт, послуги зв»язку, вивіз сміття, 

дератизація, інше - 26,3 тис. грн.  

13.Придбання предметів і матеріалів в 

Плющівську ЗОШ – 31,4 тис. грн.  Інші послуги – 

(поточний ремонт, послуги зв»язку, вивіз сміття, 

дератизація, охорона, інше - 28,5 тис. грн. 

14.Придбання предметів і матеріалів в Плющів-

ський СБК, інші послуги ( музична апаратура, 

спортивний інвентар, послуги зв»язку, підготовка 

до опалювального періоду) – 11 тис. грн. 

15.Програма «Турбота» (матеріальна допомога 

афганцям, учасникам АТО,чорнобильцям, до дня 

інвалідів, до дня людей похилого віку) – 17,1 тис. 

грн. 

16.Придбання меблів в Плющівський ДНЗ – 45,5 

тис. грн. 


