
 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

             

 

 

 
                                                                          

 
 
                   

 
     Привітання міського голови 
     з Великоднем 
 

 

Дорогі земляки! 

 Разом із весняним воскресінням природи зно-

ву прийшло світле свято нашого земного жит-

тя – Великдень, яке увесь християнський світ 
радо відмічає як день утвердження буття, віри 
й надії. 
 Тож сердечно вітаю Вас із цим величним 
святом! 
 Хай Великдень принесе у Ваші родини доб-

робут і благополуччя, щастя й здоров’я, благо-

датні початки нових перемог і звершень у 
житті кожного, налаштує на добрі справи на 
благо нашого краю.  
 Міцного Вам здоров’я, святкового настрою, 

добра й достатку, Божого благословення в 
усіх добрих справах, помислах і починаннях! 
Христос Воскрес! 

З повагою ‒ голова об’єднаної громади Іван 
Рубський 

 
      Шановні жителі територіальної громади! 

 З 12 березня триває карантин у нашій громаді. Не 
працюють школи, дитячі садки, заклади культури. 
Закриті майже всі заклади надання послуг і біль-

шість магазинів. Від цього страждають всі: і доро- 
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слі, і діти, і люди поважного віку, і наша громада, 
і держава в цілому. Пандемія являється справжнім 
випробуванням для нас усіх. Загроза поширення 
COVID-19 вимагає не тільки ефективних дій вла-

ди, але й об’єднання зусиль громадськості, меди-

ків, бізнесу, благодійників, усіх небайдужих гро-

мадян. Адже в нашій громаді так само, як і в ін-

ших населених пунктах нашої держави, достатньо 
питань щодо стану медичного забезпечення насе-

лення, які потребують негайного вирішення. 
  Першочергово для вирішення всіх цих питань 
було створено районний штаб, який щодня засідає 
й вирішує нагальні проблеми, приміром, підвіз 
медпрацівників, акумуляція коштів тощо. Створе-

но рахунок благодійного фонду лікарні, на який 
можуть перерахувати кошти всі бажаючі 
допомогти. 
  Хоч лікарня і знаходиться на балансі району, 
Баштанська ОТГ не стоїть осторонь у вирішенні її 
проблем, так як наша громада займає більшу час-

тину району. За майже 3,5 роки існування громади 
ми загалом витратили на медичну сферу близько 5 
мільйонів гривень, які пішли на покращення яко-

сті надання медичних послуг, та закупівлю облад-

нання. З нашою допомогою у районній лікарні 
створено гемодіалізне відділення, яких в області 
лише два: у Миколаєві та в нас. Також ми 
допомогли капітально відремонтувати відділення 
невідкладних станів та реанімації. 
 Крім того, в кінці 2019 року було залучено суб-

венції з обласного бюджету - 200 тис.грн. на оф-

тальмологічне обладнання, також придбали 
комп’ютерної техніки для сімейних лікарів нашої 
громади( на понад пів мільйона гривень). 

 Наразі лікарня має п’ять стареньких апаратів 
ШВЛ: два – середнього і три – низького класів. На 
жаль, немає жодного апарату екстракласу, саме 
тому на позачерговій сесії міської ради за ініціа-

тиви та підтримки депутатів з міського бюджету  
було виділено 1 млн 240 тис. грн, з яких 940 тис. 
грн виділено для придбання апарату штучного 
дихання та 200 тис. грн на засоби захисту  
 



 

 

Багатопрофільній лікарні Баштанського району та 
100 тис. грн ‒ Центру первинної медико-санітар-

ної допомоги для придбання засобів захисту й 
антисептиків ФАПам й амбулаторіям ОТГ. 
  Лікарня вже замовила необхідні матеріали на 
549 767 грн, з них кошти громади ‒ 200 000, 

районна влада виділила 200 000, сільські ради – 

140 тис. грн, благодійні кошти від підприємців і 
сільгосптоваровиробників ‒ 179 тис. грн. Було 
придбано 500 респіраторів, 201 одноразовий 
костюм біозахисту, 3630 одноразових і 240 бага-

торазових масок, 50 одноразових та 14 багато-

разових захисних окулярів, 8250 рукавичок, 130 
літрів антисептика, 42 експрес-тести. 
 Хочу сказати, що дана ситуація створила безліч 
фінансових проблем для громади, адже нам дове-

лось вкласти чималі кошти в медичні заклади, аби 

запобігти загрозі поширення COVID-19, саме 
тому довелось піти на крайні міри та зняти гроші з 
ремонту доріг та з благоустрою. А тому виникла 
проблема з виплатою зарплати працівникам 
комунального підприємства, яку ми владнаємо 
найближчим часом. 
 У нашій громаді організовано роботу щодо допо-

моги малозахищеним верствам населення. Перш 
за все, мова йде про забезпечення самотніх людей 
похилого віку та осіб з інвалідністю товарами пер-

шої необхідності. 
 Нам довелося витратити багато зусиль, перш ніж 
продуктові магазини громади почали дотримува-

тися вимог карантину: формувати черги так, щоб 
люди у них були на відповідній відстані одне від 
одного; застосовувати маски для працівників, 

тощо. Проводиться роз’яснювальна робота серед 
населення та вручаються інформаційні листівки 
про коронавірус. Проведено інформаційно-роз’яс-

нювальний рейд зі зверненням до священнослу-

жителів усіх конфесій з проханням максимально 
дотримуватися офіційно запроваджених Урядом 
України правил карантину, особливо на Велико-

дні свята, аби не наражати себе та оточуючих на 
очевидну небезпеку. 
Хочу ще раз нагадати реквізити рахунку благо-

дійного фонду лікарні: КНП «Багатопрофільна 
лікарня Баштанського району» 
UA453266100000026000053249395; ЄДРПОУ 
01998354; Миколаївське РУ АТ КБ «ПриватБанк». 
Шановні земляки, не будьте байдужими, подбайте 
про медиків і себе сьогодні, щоб взавтра не було 
пізно. Я щиро вдячний кожному небайдужому 
мешканцю громади за посильну допомогу та осо-

бистий внесок у цей нелегкий час. Бажаю всім 
міцного здоров’я! Впевнений, разом ми здолаємо 
коронавірус. 

 

З повагою ‒ міський голова Іван Рубський 

 

Допомога та підтримка малозахищеним 
верствам населення в умовах карантину 

 У період карантину Міністерство соціальної полі-
тики та корпорація «АТБ» запустили спільний 
благодійний проєкт адресної допомоги соціально 
незахищеним верствам населення у вигляді про-

дуктових наборів і товарів повсякденного спожи-

вання.  На території Плющівського ТОВК прожи-

ває 20 одиноких осіб та осіб з інвалідністю похи-

лого віку. Фахівець із соціальної роботи Оксана 

Литвиненко отримані набори  рознесла по домів-

ках цій категорії громадян. 
     

 
 

  До складу продуктового набору ввійшли крупи, 
макарони, цукор, сіль, рослинне масло, лимони, 
печиво, чай та інше. 
  Пенсіонери щиро дякували за увагу й турботу в 
такий нелегкий час.  
 

Про участь сільгосптоваровиробників, 
підприємців у покращенні фінансового 

стану медицини 

 Товаровиробники, підприємці, що працюють на 
території нашого старостинського округу в період 
карантину надали благодійну допомогу  для 
покращення фінансового стану медицини, на 
запобігання виникнення та поширення короно 
вірусної інфекції. Висловлюємо щиру вдячність 
директору СТОВ «Дружба» Т.Кравчук 
(перерахувала на районну лікарню 10 тис. грн., 
фермерам Головченко В.В., Головченко І.В. - 15 

тис. грн., Кривонос І.О. 200 грн.,  підприємець 
Роставецька А.М. – 1 тис. грн., із них на місцевий 
ФАП передано 700 грн. 
 

 

 



 

 

 


