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Погоджувальна рада розподілила вільний 

залишок коштів міського бюджету  

за 2018 рік 

  
28 січня 2019 року відбулося засідання 

Погоджувальної ради при міському голові щодо 

внесення змін до бюджету міської ради на 2019 

рік. У засіданні взяли участь міський голова Іван 

Рубський, секретар міської ради Людмила 

Луценко, перший заступник міського голови 

Володимир Драгуновський, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Світлана Євдощенко, керуюча справами 

виконавчого комітету міської ради Лариса 

Кононенко, голови постійних комісій міської 

ради: Володимир Онищук, Петро Жигалкін, 

Віталій Грицюк, Лідія Заболотня, начальник 

відділу енергоменеджменту, муніципальних 

ініціатив та інвестицій Наталя Шафорост, 

начальник відділу організаційно-кадрової роботи 

Юлія Гладка, т. в. о. старост та староста 

с. Новоєгорівка 
Перед початком 

засідання 

учасників 

Погоджувальної 

ради ознайомили 

з проектами 

реконструкції 

міського 

інклюзивно-

ресурсного центру та даху їдальні Баштанського 

опорного закладу ЗСО № 1, які внесли свої 

зауваження. 

З пропозиція щодо внесення змін до міського 

бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік 

присутніх ознайомила Світлана Євдощенко. Так, 

обсяг залишку коштів міського бюджету на 1 

січня 2019 року становить 6 265 140 грн, вільний 

залишок ‒ 5 842 140 грн. Так, зокрема 

пропонується залучити невикористані кошти 2018 

року міській раді на поточний ремонт 
адмінбудівлі міської ради – 155 тис. грн, 

капітальний ремонт адмінприміщення 

с. Новоєгорівка – 300 986 грн, виготовлення 

детального плану ярмарково-фестивальної площі 

‒ 49 900 грн, на консультативні послуги 
створення промислового парку ‒ 71 500 грн, 

придбання обладнання та матеріалів для 

облаштування майданчика с. Новоєгорівка 

(депутатські кошти) ‒ 7 900 грн, поточний ремонт 

Пагорба Слави с. Явкине ‒ 111 951 грн, ремонт 

фонтану в Центральному парку ‒ 58 526 грн, 

капітальний ремонт Пагорба Слави в с. Піски ‒ 

131 600 грн, співфінансування будівництва 

басейну ‒ 355 350 грн, співфінансування 

придбання комп’ютерної техніки закладам 

первинної медико-санітарної допомоги ‒ 15 500 

грн. 
Міський відділ освіти, молоді та спорту 

додатково отримає 795 191 грн на придбання 

мультимедійного обладнання гімназії ‒ 20 000 

грн, на виготовлення проектної документації та 

отримання технічних умов для облаштування 

засобами дистанційної передачі по газу закладів 

дошкільної освіти (16 000 грн) та загальноосвітніх 

шкіл (20 000 грн), на капітальний (89 647 грн) та 

поточний ремонт (50 000 грн) ремонт БДЮТ, 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації на реконструкції ДЮСШ ‒ 280 000 

грн, одноразову допомогу дітям-сиротам ‒ 1800 

грн, співфінансування на придбання кабінету 

«Захисник Вітчизни» та весла для ДЮСШ ‒ 

14 234 грн, співфінансування з міського бюджету 

на придбання комплектів меблів (79 300 грн) та 

оргтехніки (16 200 грн) для закладів дошкільної 
освіти. 
Міському відділу розвитку культури та туризму 

направлено 226 572 грн: на придбання крісел для 

Добренського сільського будинку культури ‒ 

78 972 грн, поточний ремонт Зеленоярського БК ‒ 

8 000 грн, на виготовлення проектно-кошторисної 

документації капітального ремонту музею ‒ 

50 000 грн, на розробку технічної документації на 

земельну ділянку під танцювальний майданчик ‒ 

8 300 грн, на капітальний ремонт покрівлі 

Новосергіївського СБК ‒ 81 300 грн. 

Також пропонувалося здійснити розподіл 

вільного залишку за рахунок перевиконання 

дохідної частини бюджету між старостинськими 

округами по питомій вазі фактичних надходжень 

 

 

 

 
                                   

Там, де Інгул тихо воду несе, 

Де ніжно шепочуть тополі, берізки, 

Розкинулось світле і ніжне село, 

Найкраще у світі, село моє  Піски. 

ЦЦииккааллоо    ММииккооллаа  

  

  

  

 



2018 року. Всього 708 000 грн. Зокрема 

Добренський територіальний орган виконавчого 

комітету (далі ТОВК), маючи перевиконання 

138 800 грн, отримує 37 400 грн на 

співфінансування Плану покращення надання 

послуги з водопостачання на 2018–2022 рр., що 

фінансується програмою DOBRE, решту 101 400 

грн на розгляд громади для вирішення 

першочергових завдань. Явкинський ТОВК із 

133 100 грн на покращення водопостачання 

співфінансує 65 300 грн, а 67 800 грн ‒ на 

вирішення нагальних проблем. Плющівський 

ТОВК, маючи 85 000 грн, 65 300 грн витратить на 

покращення водопостачання, 19 700 ‒ на потреби 

громади. Новоєгорівський ТОВК із 72 900 грн 

23 100 грн співфінансує на покращення 

водопостачання, 49 800 ‒ на вирішення нагальних 

проблем. Новоіванівський ТОВК, маючи 

перевиконання 58 800 грн, отримує 65 300 грн на 

покращення водопостачання. А Пісківський і 

Христофорівський ТОВК, маючи перевиконання 

55 200 і 51 700 грн відповідно, на покращення 

водопостачання отримають по 103 900 грн кожен. 

Новопавлівський і Новосергіївський ТОВК через 

відсутність мереж водопостачання всі кошти від 

перевиконання, це відповідно 63 700 і 48 800 грн, 

зможуть використати на вирішення нагальних 

потреб. 

Залишки коштів за освітньою та медичною 

субвенціями, що не були використані на кінець 

бюджетного періоду, а це відповідно 3 569 395 і 

400 622 грн, будуть використані у цьому році з 

урахуванням цільового призначення субвенції та 

на оновлення матеріально-технічної бази 

навчальних закладів і закладів охорони здоров’я 

відповідно. Зокрема щодо освітньої субвенції 

члени погоджувальної ради вирішили придбати 

один шкільний автобус та співфінансувати до 

обласного бюджету ще на один шкільний автобус, 

що дозволить закрити питання щодо забезпечення 

шкіл необхідним транспортом для підвезення 

дітей. 

Залишок субвенції на соціально-економічний 

розвиток територій розподілили відповідно: 

7 333 240 грн на нове будівництво басейну, 

500 000 грн на придбання комп’ютерної техніки 

для закладів первинної медико-санітарної 

допомоги, 1 931 000 грн на придбання комплектів 

меблів для закладів дошкільної освіти, 22 466 грн 

кабінетів «Захисник Вітчизни» та весла для 

ДЮСШ. 

Запропоновано додатково залучити 3 210 964 грн, 

з них ‒ на співфінансування програм DOBRE, а 

саме: 700 000 грн на План покращення надання 

послуги з водопостачання на 2018–2022 рр. 

(DOBRE ‒ 2 100 000 грн), 300 000 грн на План з 

утримання та ремонту доріг, 179 264 грн на 

Ярмарково-фестивальну площу; також потрібні 

180 000 грн на встановлення меж населеного 

пункту, 1 040 000 грн (по 40 000 грн) депутатам 

на вирішення проблем виборців, 107 000 грн на 

завершення ремонту Новосергіївського СБК,  

20 000 грн на проходження експертизи проектно- 

кошторисної документації щодо будівництва 

каналізації по вул. Квітнева, 500 000 грн на 

придбання житла працівникам прокуратури, 

30 000 грн на проведення фестивалю «Чупакабра» 

та 13 000 грн на відзначення 125-річчя з дня 

народження Г.О. Довженка, 94 200 грн на 

придбання оргтехніки для центральної районної 

лікарні, 47 500 грн для придбання труб та 

очищення свердловин Христофорівського ТОВК. 

Крім цього, члени Погоджувальної ради також 

встановили розмір кошторисної заробітної плати, 

яка враховується при визначенні вартості 

будівництва (нового будівництва, реконструкції, 

реставрації, капітального ремонту, 

переоснащення) об’єктів, фінансування яких 

здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету Баштанської міської ради у розмірі 8 100 

грн, про яке доповів спеціаліст І категорії відділу 

з питань житлово-комунального господарства, 

благоустрою, будівництва, розвитку 

інфраструктури та комунальної власності Руслан 

Славінський. 

 

Різдвяні традиції нашої місцевості 
Різдво – одне з найбільш світлих християнських 

свят, якого діти завжди чекають з особливим 

нетерпінням. Різні народи зустрічають цей день зі 

своїми традиціями та обрядами. До речі, чимало 

українських звичаїв, до яких ми звикли, насправді 

мають фольклорне походження і мало чим 

пов’язані з подіями, які відбувалися у Вифлеємі. 

4 січня 2019 року в Миколаєві відбувся обласний 

фольклорний  

фестиваль-

конкурс мистецтв  

«Різдвяні 

канікули»,  

покликаний 

сприяти 

відродженню та 

утвердженню 

духовних 

цінностей 

українського народу, вивченню та розумінню 

кращих зразків  традиційного народного та 

сучасного українського мистецтва. Учні 

Пісківської ЗОШ на чолі із керівником гуртка 

БДЮТ фольклорного мистецтва «Колорит» 

Костенюк Русланою Михайлівною прийняли 

участь у фестивалі та показали найкращі традиції 

наших пращурів.  

Дійство почалося із короткого історичного 

вступу, як у  далекому 1951 році, в історії  Польщі 

та Радянського Союзу  відбувся найбільший 

мирний обмін ділянками територій. Однією з 

умов обміну було виселення місцевого населення. 

Жителі територій, які відійшли до Польщі були 

відправлені у колгоспи Одеської та Херсонської 

областей, Жовтневого, Варварівського, 

Снігурівського та Баштанського районів 

Миколаївської області. Частина їх потрапила і у 

наше мальовниче село Піски. З того часу їх 

називають «переселенцями». На новій території 



вони зберегли автентичність своїх обрядів. Минув 

час, але переселенці і до нині зберегли свій 

звичай святкувати Різдво. 

Весь неймовірний різдвяний колорит  діти 

передали глядачам.  Жоден колектив не зміг 

повторити цих традицій, жодна колядка не 

повторилася, а внесення святкового солом’яного  

Дідуха та власноруч сплетеного  різдвяного  

«Павука», місцевою майстринею Миньо Марією 

Степанівною, найбільше вразило журі. 

Враховуючи те, що гурток «Колорит»  у нас 

працює з вересня 2018 року, учасники показали 

високий рівень підготовки та посіли ІІ місце. 

Дякуємо батькам за моральну підтримку, завдяки 

їм у залі довго лунали щасливі оплески. Адже 

кожна мама переживала за свою дитину. І це 

відчувалося… 

Велику подяку висловлюємо працівникам 

Будинку дитячої та юнацької творчості  

Баштанської міської ради за допомогу у 

підготовці до конкурсу, а особливо директору 

Комаристій-Кошик  Людмилі Вікторівні, 

заступнику директора Сінчук Оксані Євгеніївні та 

методисту Ракітіній Наталі Михайлівні.  

Думаємо, що це є гарним стартом для подальшої 

співпраці. 

Заступник директора                                                                                                         

з навчально-виховної роботи  Пісківської ЗОШ                                                  

Луценко Альона Миколаївна 

 

 

Соборна Україна 

    Під такою назвою відбулася виховна  година  

для старшокласників Пісківської ЗОШ 22 січня в 

день свята  Соборності України  з ініціативи 

працівників Пісківського будинку культури. З 

інформацією виступила художній керівник – 

Колодзей Любов Степанівна, яка розповіла про 

значимість цього свята , про історичні події, що 

передували об’єднанню Західно-української 

Народної Республіки і Української Народної 

Республіки в єдину соборну державу. Акт злуки 

був проголошений рівно 100 років назад 22 січня 

1919 року і мав велике політичне і історичне 

значення.  

Протягом віків ідеєю 

об’єднання займалися 

Українські гетьмани: 

Богдан Хмельницький, 

Іван Мазепа, Петро 

Дорошенко, Пилип 

Орлик. І нарешті 

століттями розірваний  український народ 

визволився з неволі і воз’єднався  на своїй землі в 

єдиній Українській державі. 

 Офіційно День Соборності в Україні  

відзначають з 1999 року згідно указу президента 

України. В час, коли наша Україна переживає 

нелегкі часи відстоюючи свою цілісність і 

незалежність, важливо усвідомлювати велике 

значення єдності, бо коли Україна об’єднана , 

вона зможе подолати всі негаразди на своїм 

шляху.  

Художній керівник привітала всіх зі святом і 

побажала всім миру, добра, злагоди і єднання. 

 

У Пісках відкрився пункт обігріву 
  

Через зниження температури повітря 

працюватиме пункт обігріву в адміністративному 

приміщенні 

Пісківського 

територіальног

о округу. 

Пункт обігріву 

функціонує 

щоденно з 9.00 

до 18.00. В 

ньому 

одночасно може перебувати до 20 осіб. Усі, хто 

звернуться будуть забезпечені гарячими напоями 

та їжею швидкого приготування. 

У разі необхідності потребуючим надаватимуть 

теплий одяг. 

 

 

                 Обережно, бурульки  !!! 
  

Нестійкі погодні умови – відлига вдень і 

заморозки вночі та значне нагромадження 

снігового покриву на покрівлях будинків 

сприяють активному утворенню бурульок та 

призводять до сповзання снігу, особливо зі старих 

будинків з похилим дахом, виступаючих 

архітектурних частин будівель. 

Застерігаємо: йдучи повз будинків у період 

танення снігу, необхідно обходити ділянки, де 

звисають бурульки, бути особливо уважним. 

Проходячи ці 

місця, спершу 

необхідно 

впевнитись у 

відсутності 

загрози 

падіння 

льодових 

наростів та 

бурульок. 

По можливості слід триматись на відстані 3-5 

метрів від будинків та інших споруд, вибираючи 

найбільш безпечний маршрут руху вулицями 

міста. Ні в якому разі не заходити за спеціальні 

огорожі, якими огороджені небезпечні місця. 

Пам'ятайте, що дотримання цих основних заходів 

безпеки та порад дозволить вам уникнути 

трагічних наслідків. 

 

Т.в.о старости с.Піски, 

с.Костянтинівка  О.Халабуда 

З повагою і вірою в краще 

майбутнє. 


