Голова райради відвідала дитсадки, школи, амбулаторії та клуби на
території Дусинської сільради
У вівторок, 26 січня, голова Свалявської районної ради Мирослава Ливч з
робочою поїздкою побувала в Дусинській сільській раді, де провела зустріч з
тамтешнім сільським головою Романом Годею та районними депутатами
Марією Мигович та Віталієм Пацаном.

Обговоривши низку важливих питань, що стосувалися подальшого розвитку
населених пунктів Дусинської сільської ради, посадовці вирішили оглянути
дошкільні навчальні заклади, освітні та медичні установи, а також будинки
культури, аби оцінити їх реальний стан й довідатись про нагальні проблеми,
що потребують оперативного вирішення.

Розпочали з Росошанського ДНЗ, котрий, до речі, за підсумками
минулорічного конкурсу на кращий дошкільний навчальний заклад району
виборов перше місце. Мирослава Ливч та депутати райради поспілкувались з

керівником дитсадку Сільвією Бочко, котра розповіла про ДНЗ, а також
виокремила декілька проблемних питань, серед яких основним можна
назвати обігрів установи. Дійсно, оглядаючи приміщення дитсадка,
Мирослава Ливч зауважила на доволі низькій температурі: стовпчик
термометра в різних кімнатах ДНЗ показував від 12 °С до 16 °С. Як пояснив
Дусинський сільський голова Роман Годя, проблема з опаленням
Росошанського дитсадка існує вже не перший рік. Причина полягає в тому,
що котельня, в якій ще й досі використовують твердопаливні котли
радянських часів, знаходиться на доволі значній відстані від будівлі ДНЗ,
відтак, багато тепла втрачається саме через трубу, котра з’єднує котельню з
дитсадком. Не допомагає навіть термоізоляція.

Далі посадовці побували в місцевому Будинку культури, амбулаторії, а також
в Росошанській ЗОШ, де поспілкувалися з дирекцією навчального закладу, а
також членами батьківського комітету, котрі наголошували на покращенні
умов проведення навчально-виховного процесу та зміцненні матеріальнотехнічної бази діючої школи, а також просили розглянути можливість
будівництва нової. Мирослава Ливч пояснила, що зведення нової ЗОШ –
справа не одного року й потребує значних фінансових затрат, одначе
цьогоріч відділ освіти планує виготовити проектно-кошторисну
документацію на реконструкцію приміщень діючої школи, відповідно до якої
розглянути можливості фінансування з районного та обласного бюджетів,
після чого провести відповідні роботи.
Крім цього, вдалося побувати й в селі Плав’є, відтак, було проведено огляд
сільського клубу, котрий потребує ремонту крівлі, фельдшерськоакушерського пункту, а також місцевого дошкільного навчального закладу та
школи. Мирослава Ливч завітала й до Дусинського Будинку культури,
бібліотеки та амбулаторії загальної практики сімейної медицини, а на
завершення оглянула відремонтовані котельні тамтешньої загальноосвітньої
школи, де, до речі, встановили сучасні котли, два з яких – газові, а решта два
працюють на твердому паливі, а також побувала в класних приміщеннях
ЗОШ.

