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З В І Т 

т.в.о.  старости  Пісківського  ТОВК  
Баштанської  міської 

ради (с. Піски,с. Костянтинівка )  за  
2019  рік. 

1.Благоустрій. 
Заплановані  роботи  по благоустрою  згідно  Програми  
діяльності 
розпочалися з запізненням,фактично в КП *Добробут* були 
прий- 

няті  працівниками М.І.Чистяков та А.Б.Гасса лише в 
середині трав- 

ня.За домовленістю ряд робіт  приурочених до святкування  
Дня  
Перемоги  були виконані авансом,в чому активно 
допомогли  
працівники,направлені на громадські роботи Центром 

занятості- 
знищення бур*янів,побілка,фарбування, обрізка та 
вирубування 

кущів та дерев,полив молодих насаджень та інші роботи 
плід їх 

зусиль. 
Значно затрималося зкошування бур*янів роторною 
косилкою на 

обочинах доріг,пустирях,воно відбулося лише дякуючи 
ініціативі  
депутата міської ради В.М.Сухаря,його матеріальній 
допомозі. 
Не були зроблені заплановані  заходи при сприянні 
КП*Добробуд*: 
- провести рекультивацію,підгортання та планування 
побутових 

 відходів на сміттєзвалищах; 
- погрузка та вивезення куп відходів з кладовищ сіл,які в 
2019 році були прийняті в комунальну власність 

2.Дорожнє  господарство. 
- в 2019 році прийнято в комунальну власність участок 
дороги 

Піски – Христофорівка та проведено роботи по 
благоустрою на обочинах; 

- проведено поточний ремонт на     
вул.Першотравнева  (під ’їзд до ЗОШ с.Піски ),ямковий 
ремонт асфальтового покриття -198019 грн. 

- облаштовано тротуар 50м,вуЦентральна 
– вул.Гоголя -45000 грн. 

- покращення вуличного освітлення в 
с.Піски та Костянтинівка,встановлення додаткових 
ліхтарів,дротів живлення,виконавці 
М.І.Смульський,В.О.Гумельник  -26329 грн. Проте в 
2019 році не проводився обіцяний поточний ремонт 
дороги обласного значення  Піски-Костянтинівка –
Баштанка,6 км ;не проводилося вирівнювання та 
планування грунтових доріг в с. Піски 

3.Водне  господарство. 
Згідно Програми *ДОБРЕ* КП  *Водоканал* проведені 
роботи по  покращенню  водо забезпечення жителів 
с.Піски питною водою   подачу води з свердловин площа 
Кобзаря та вул.Степова удосконалено,частково 
проведено заміну арматури водопровідної мережі, що 

дало змогу повністю забезпечити абонентів питною 
водою та автоматирувати включення – виключення 
подачі води в систему водопос-тачання – 103900грн. 
В даний час КП*Водоканал* проводить роботи по 
водозабезпеченню адмінбудинку ( в т.ч.ФАП) 6000 грн. 
Слід відмітити, що для потреб населення с.Піски 
постачається технічна вода. 
4. В 2019 році в Пісківській  ЗОШ проведено поточний 
частковий ремонт ганку та заміна вхідних зовнішніх 
дверей,що значно покращило зовнішній вигляд школи -
350тис.грн. 
Зроблено сучасний  дизайн  загальноосвітньої школи 1-

11  ступенів: комп’ютерний клас, нові парти для 
першокласників,телевізори на 1  та 2 поверсі,оновлено 
(розфарбовано) стіни  в коридорі та 1 класі.                      
Відновлено зовнішнє освітлення ЗОШ. 
5.Пісківський ДНЗ *Краплинка* відновив 
зовнішнє освітлення закладу; 
Протягом року були закуплені: 
електроплита,ванна,витяжка,жалюзі на суму 
більше як 12000 грн. 
6.Пісківський БК :проведено частковий 
капітальний ремонт  ( заміна вікон,дверей) ви- 

користано державні субвенції 2018-2019 років – 

698813 грн. 
поточний ремонт даху БК-130725 грн. 
-підведено необхідну напругу для забезпеченн 
обігріву внутрішніх приміщень-60000 грн. 
7.Проведено капітальний ремонт Пам*ятнику 
воїнам-односельцям,загиблим в роки Другої 
світової війни – 128878 

 

 

 

 
                                   

Там, де Інгул тихо воду несе, 
Де ніжно шепочуть тополі, берізки, 
Розкинулось світле і ніжне село, 
Найкраще у світі, село моє  Піски. 

ЦЦииккааллоо    ММииккооллаа  

  



грн.,виготовляютьсяіменні дошки ( м.Житомир) 
для повного закінчення робіт потрібно 40000грн. 
8.Згідно Програми *Турбота* : 
-була надана матеріальна допомога воїнам 
*афганцям*, воїнам учасникам АТО; 
-виділені кошти для закупівлі продовольчих 
пайків : людям похилого віку,людям з 
особливими потребами; 
-згідно заяв надані одноразові грошові допомоги 
жителям старостату; 
9.Пісківським ТОВК  надаються  адміністративні 
послуги : 
  -видаються довідки в межах повноважень ; 
 - реєстрація  місця  проживання; 
 -  вчинення нотаріальних  дій; 
 -  засвідчення документів та копій; 
 -  здійснення  обліку,ведення і зберігання по 
господарських  книг; 

    Проводиться  робота зі зверненнями  
громадян. 

 

 

                Новини села 

 «Соборна Україна» 

Велике державне свято відзначила наша держава 
22 січня 2020 року – День Соборності України. 
 Це свято, яке має політичне та історичне 
значення, адже 101 рік тому об`єдналися 

Лівобережна і    
Правобережна 
Україна в єдину 
соборну девжаву. 
З цієї нагоди в 
місцеву школу с. 
Піски завітали 
працівники 
Пісківського 
СБК художній 
керівник 

Колодзей Любов Степанівна, директор Щербина 
Віктор Миколайович та бібліотекар Зінько Тетяна 
Іванівна, де вони провели патріотичний захід. 
Вони розповіли про значимість цього свята для 
нашого народу, про історичні події проголошення 
Злуки українських земель у далекому 1919 році та 
велике значення керівник БК Колодзей Любов 
Степанівна поздоровила всіх зі святом і закликала 
берегти єдність цього об`днання для всього 
українського народу. Учням школи була 
представлена виставка книг, присвячена цій події.   

Діти прочитали вірші про Україну. Художній, бо 
в єдності наша сила, яка допомагає в наш 
нелегкий час зберігати нашу незалежність. Під 
час заходу прозвучав гімн України та запис 

української патріотичної пісні. 

 

 

            Оголошення  

До уваги споживачів газу!                                       
З січня 2020 року споживачі газу будуть 

отримувати два рахунки: один - за газ, другий 
– за його доставку.                                             

У 2020 році рішенням НКРЕКП з рахунків за газ 
вилучена плата за доставку газу. 

Тому з січня місяця всі споживачі газу будуть 
отримувати два рахунки: один за газ від 

постачальника, другий – за його доставку від 
Оператора ГРМ.                                               

Яким буде платіж за доставку газу?  
Рівномірний, однаковий та незмінний 

щомісяця                                                 
Щомісячний платіж за доставку газу буде 
однаковим та незмінним впродовж року. 

Захищений від сезонних коливань            
Взимку, коли споживачі значно збільшують 
використання газу, платіж за доставку газу 

залишається незмінним. Тому взимку фінансове 
навантаження при сплаті за газ зменшується.  

Простий та передбачуваний                      
Вартість доставки газу розраховується 

індивідуально для кожного клієнта і залежить від 
використаного ним обсягу газу в минулому 

«газовому році».                                            
Газовий рік - це проміжок часу з 1 жовтня по 30 

вересня. Щомісячний платіж за доставку газу 
розраховується наступним чином: сума кубів 
газу, спожитого за газовий рік, множиться на 
тариф на доставку. Результат ділиться на 12 
рівних платежів, які сплачуються щомісячно 

впродовж року.                                           
Приклади розрахунку щомісячної плати за 

доставку:                                                     
- споживач, який використовує газ на 

індивідуальне опалення житла, з 1 жовтня 2018 
року по 30 вересня 2019 року спожив 2,5 тис. 

кубометрів газу.                                              
Чинний тариф на розподіл (доставку) для АТ 

"Миколаївгаз" з 1 січня 2020 року складає 1,308 

грн. (з ПДВ).                                                   
Розрахуємо щомісячну плату за доставку газу для 

споживача з індивідуальним опаленням:           
2500 кубів х 1,308 грн / 12 міс. = 272,50 

грн./місяць 

 - споживач використовує газ тільки на 
приготування їжі. З 1 жовтня 2018 року по 30 

вересня 2019 року він використав 100 кубометрів 
газу. Розрахуємо щомісячну плату за доставку 

газу для споживача з газовою плитою:                
100 кубів х 1,308 грн / 12 міс. = 10,90 грн./місяць 

Споживач може оплатити за доставку одним 
платежем — наперед, за кілька місяців. Таким 
чином він зменшить свої витрати на комісії банків 
при проведенні платежів. 

                       



  Обережно сказ!  

Баштанське районне управління 
Держпродспоживслужби в Миколаївській 
області звертається до жителів району з 
проханням своєчасно повідомляти про випадки 
покусів громадян власними або безпритульними 
тваринами з метою вчасного виявлення сказу. 
Поза як відповідно до повідомлення Центру 
громадського здоров’я 11 січня 2020 року в 
Миколаївську обласну інфекційну лікарню 
госпіталізований гр. А.М. Ангел, житель с. 
Благодатне, Арбузинського району, з 
попереднім діагнозом «Сказ. Маніфестна 
форма», який помер наступного дня.                
Що таке сказ                                                       

Сказ ‒ це гостра інфекційна хвороба з тяжким 
ураженням центральної нервової системи, що 
спричиняється вірусом. Зараження людини 
сказом відбувається в основному через укуси 
хворою твариною чи внаслідок попадання її 
слини на свіжі поранення, подряпини шкіри або 
слизові оболонки. Інфікування людини сказом 
відбувається здебільшого від диких хижих (вовки, 
лисиці) чи домашніх тварин (коти, собаки), а 
також сільськогосподарських тварин. Основною 
причиною захворювання людей на сказ є пізнє 
звернення за медичною допомогою.                  

Чим небезпечний сказ?                    

Захворювання на сказ закінчується смертю 
хворого у 100% випадків. Тобто, якщо людина 
захворіла на сказ, врятувати її вже не можливо. 
Справа в тому, що між інфікуванням та 
виникненням перших проявів хвороби у людей 
проходить від 12 днів до 6 місяців, інколи рік. 
Все залежить від місця укусу: чим ближче до 
голови, тим швидше вірус проникне в мозок. У 
дітей захворювання розвивається швидше. 
Єдиний спосіб порятунку - це вакцинація, яку 
проводять якомога швидше.                                  
Як розпізнати хвору на сказ тварину?      

Головна ознака хворих тварин - зміна поведінки. 
Дикі тварини втрачають обережність, з'являються 
в населених пунктах, місцях випасу і утримання 
худоби, нападають на людей та тварин. Домашні 
тварини не приймають звичайної їжі, стають 
неспокійними, через декілька днів – агресивними, 
з рота тече слина. Буйний період триває кілька 
днів, після чого розвивається параліч і смерть. 
Слина хворої тварини містить в собі вірус ще за 
10 днів до появи перших ознак захворювання!     
Щоб запобігти захворюванню на сказ та смерті 
від цієї особливо небезпечної хвороби 
необхідно:                                                                   
- Уникати контактів з бездомними та дикими 
тваринами, постійно пояснювати дітям небезпеку 
таких контактів.                                                           
- Якщо покусала або обслинила тварина, потрібно 
промити рану теплою кип'яченою водою (бажано 
з господарським милом), а потім 2-3 рази 
обробити 5% розчином йоду та негайно 

звернутись в найближчий медичний заклад для 
проведення антирабічного щеплення.                      
- Негайно викликати на місце події ветеринарних 
фахівців за телефонами: 2-84-35, 2-84-34. 

Необхідно ізолювати підозрювану в сказі тварину 
(прив'язати, зачинити її) для подальшого нагляду.   
- У разі зміни поведінки домашньої тварини 
негайно звертайтесь до найближчої установи 
ветеринарної служби.                                                
- При виявленні трупів диких тварин не знімайте з 
них шкіру та терміново повідомляйте до закладів  

ветеринарної медицини.                                             
- Якщо Вас покусала тварина і Вам призначено 
курс щеплень, не відмовлятесь від них, не 
пропускайте процедур, та не переривайте курс 
щеплень.                                                   
Профілактика сказу серед домашніх тварин    

:-   дотримання  діючих правил тримання собак, 
котів і хижих тварин у населених пунктах 
України, ефективне проведення виконавчою 
владою заходів боротьби з безпритульними 
тваринами.      -   своєчасне безкоштовне 
щеплення проти сказу домашніх тварин (собак, 
котів). 

 

 

 

 

 

Т.в.о старости с.Піски, 
с.Костянтинівка  О.Халабуда 

 

 

 

З повагою і вірою в краще 
майбутнє. 


