
 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

             

 

 

 
                                                                          

 

 

                   
 
 
  Відбулось засідання І сесії Баштанської 
  міської ради VIII скликання 
 

 
 
  27 листопада 2020 року під головуванням 
міського голови Олександра Берегового 
відбулася перша сесія міської ради вось-

мого скликання. У роботі сесії взяли 
участь 24 депутати із 26 обраних. На поря-

док денний виносилось 10 питань та два 
депутатських запити. 

  На початку сесії голова міської територі-
альної виборчої комісії Лілія Гончаренко 
довела до відома присутніх про початок 
повноважень депутатів Баштанської місь-

кої ради та Баштанського міського голови 
Олександра Берегового. Секретарем Баш-

танської міської  ради було обрано  Інну 
Гомерську. Затвердили заступників  місь-

кого голови з питань діяльності виконав-

чих органів ради Світлану Євдощенко та 
Олександра Васильєва, керуючою справа-

ми виконавчого комітету Баштанської 
міської ради призначено Ларису Кононен-

ко. 

 

 

 

 

 

 

Плющівський   територіальний орган                                                          
виконавчого комітету  
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Життя територіальної громади 
Започатковано із квітня 2017 року 

 

  Відповідно до порядку денного депутати 
проголосували за утворення виконавчого 
комітету Баштанської міської ради вось-

мого скликання,  а також  обрали депутатів 
до складу постійних комісій і визначились 
з головами постійних комісій. 
  Під час засідання було внесенно зміни до 
рішення міської ради від 23.12.2019 року 
№10 «Про затвердження структури та 
штатної чисельності апарату  і виконавчих 
органів Баштанської міської ради на 2020 
рік». 
  Народні обранці також затвердили ріше-

ння щодо утворення фінансового відділу 
 та про створення комунальної установи 
«Центр надання соціальних послуг Баш-

танської міської ради». 
  Крім цього, розглянули депутатські 
запити, що надійшли  цього дня. 
 

                  Звернення новообраного  
                       міського голови 

 

Шановна баштанська громадо! 
 В першу чергу, я засвідчую глибоку вдяч-

ність жителям Баштанської об’єднаної те-

риторіальної громади за довіру, яку мені 
висловили на виборах міського голови. Я 
робитиму все, щоб виправдати  Ваші надії 
та здобути Вашу повагу з першого ж робо-

чого дня! 
 Я розумію, що перемога на виборах – це 
лише початок успіху, адже попереду копіт-

ка праця задля розвитку нашої громади. 
Знаю, що буде важко. Люди сподіваються 

 



  

на швидкі виправдання своїх очікувань, а 
мені потрібен час для пошуку ресурсів і на 
реалізацію задумів та планів. Тому раджу 
об’єднатися тим, хто прагне  позитивних 
змін і готовий їх творити й прошу перес-

тати заважати тих, чиї погляди та дії супе-

речать розквіту громади. 
 Дякую, що повірили в мене. Планка поста-

влена високо і все ж, наша спільна, плідна 
праця, принесе результат, який ми всі 
чекаємо: громада, у якій хочеться жити. 
 Зараз ми разом будемо творити історію. 
Тож давайте напишемо її так, щоб нами 
пишалися рідні, діти і, звичайно ж, ми 
самі! 
З повагою – голова об’єднаної громади    
                       Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 

Вшанування пам’яті жертв Голодомору 

 у Плющівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

 Остання субота листопада – День 
вшанування пам’яті жертв Голодомору 
1932 – 1933 років. Плющівська шкільна 
родина долучилась до загальнонаціо-

нальної  акції «Запали свічку пам’яті».   
 Учні 6-8 класів взяли участь у поетичному 
флешмобі «Голгофа голодної смерті». В 
шкільній бібліотеці оформлена книжкова 
виставка «Знаємо. Сумуємо. Пам’ятаємо»,  
на якій представлені періодичні видання, 
інформаційні листівки з історичними фак-

тами про часи Голодомору. Учні зупиня-

лися біля   створеного бібліотекарем 
Л.Сармак  куточком пам’яті: їх схвилю-

вало побачене.  

  

 Екскурсом в історію для учнів стали тема-

тичні години спілкування, на яких діти 
дізналися про трагічне минуле свого 
народу. На них класні керівники викори-

стовували фотоматеріали про Україну 
1932-1933 років, фотографії людей, яким 
вдалося вижити в ті трагічні часи, репор-

тажі з життя селянства. Все це викликало у 
сучасної молоді багато роздумів: про жит-

тя, про країну, про минуле, сьогодення і 
майбутнє. 
 

 

 

Головне, що усвідомили діти: Голодомор 
1932-1933 років - одна з найтрагічніших 
сторінок української історії, яка поглинула 
мільйони безневинних, - не підлягає 
забуттю… 

 

*** 

 

 
 

  Посилені карантинні обмеження будуть за-

проваджені в Україні з 8 до 24 січня 2021 року 

Таке рішення ухвалив Уряд 09.12.2020 р. на 
позачерговому засіданні . «Зимові канікули заради 
безпеки» робляться для того, щоб не допустити 
розгортання нової потужної хвилі захворюваності, 
яка може наступити, зокрема, і після новорічних 
свят. 

  Що передбачатимуть «зимові канікули заради 
безпеки»? 

* Заборона роботи кафе, барів, кінотеатрів, 
фітнес-клубів, спортивних залів, торговельно-

розважальних центрів (дозволятиметься торгівля 
продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, 
товарами особистої гігієни та побутовою хімією); 
заборона торгівлі непродовольчими товарами; 
заборона будь-яких розважальних, спортивних чи 
культурних масових заходів; будуть відправлені 
на канікули всі заклади освіти, крім дитячих 
садочків. Також працюватимуть продуктові 
магазини, аптеки, банки, поштові оператори, 
готелі. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


