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Детски реквизити во Согле
Општина Чашка ја реализира стратешката програма за
развој на образованието, спортот, културата, здравството и
социјалната заштита (2009-2013) преку создавањето на
инфраструктурни услови за спортски активности на децата.
Детската насмевка е дел од лицата на децата од Согле. Тие
се среќни поради поставувањето на детските реквизити, лулашки
и клацкалки на игралиштето во Согле од страна на Општина
Чашка.
Општината се залага за подобрување на квалитетот на
живеење во населените места

Успешно работи Дневниот центар за стари лица во
Богомила

Горанчо Пановски
Советник за
локален економски
развој:
Маја Анастасовска
Советник комунален
инспектор
и одговорен за
општинскиот имот:

Пензионерите своето слободно време максимално го
користат во благодетите кој им ги пружа Дневниот центар за стари
лица во Богомила. Дневниот центар за стари лица во Богомила е
под Министерство за труд и социјална политика и Центарот за
социјална работа Велес.
Центарот секојдневно е посетен од пензионерите во период
од 7 :30 до 19:30 часот. Слободното време им е потполнето со
играње шах, заедничко гледање на ТВ, како и многу други
социјални игри. Посетителите имаат можност за освежување кое
секојдневно им следи од страна на одговорното лице.

Марјан Јовановски
Советник - архитект
за урбанистичко
планирање:
Емилија Спировска

За пензионерите во текот на годината се организирани и и
неколку ексурзии , организирани посети низ Република Македонија
од страна на Министерството за труд и социјална политика во
соработка со општината.
Посетите се со со цел посета и запознавање на културното
наследство на државата.
За корисниците на социјлана помош и нега во Богомила и
Чашка им следи секојдневен топол оброк. Корисници на топол
оброк во текот на 7 дена добиваат 90 лица и тоа , во Богомила 19
лица, во населба Чашка 60 како и 11 во Теово.

РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ЧАШКА

Ресторан рибник
Нежилово
Во атарот на
село Нежилово на
реката Бабуна се
наоѓа рибникот на
пастрмка Нежилово.
Нежилово
е
оддалечено 45 км
западно
од
општинскиот центар.
Се
наоѓа
во
подножјето
на
планините Јакупица и
Даутица, од левата
страна
на
реката
Бабуна.
Од 1998 год
активно
работи
рибникот Нежилово.
Капацитетот на риба
е 20 t/ на годишно
ниво.
Рибникот
е
целосно
приватна
инвестиција. Во тек е
изградба и на хотел
во склоп со рибникот.
Ресторанот
е
со
капацитет
од
150
седишта.
Ресторан
рибникот е посетен од
домашни посетители,
но многу често во
убавината уживаат и
странските
посетители. Особено
е
зголемена
посетеноста
на
ресторанот за време
на
викенд
и
за
празник.Во рибникот
се
одгледуваат
калифорниска, златна
и
мавровсказлатовчица пастрмка.
Уживателите
на природата често
од градскиот метеж
п о м и н у в а а т
нез аб о р ав ни
моменти
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Зафатеноста на калемите над 90%
Од спроведената акција за облагородување на дивата
круша горница во месец април, нивната зафатеноста е над 90 %.
Контролата над истите ја спроведуваат 2 пати неделно
советниците од Агенцијата за поттикнување на развојот на
земјоделството.
Неопходна е соодветна нега во понатамошниот период со
цел добивање на квалитетни производи, и воедно поддршка во
развојот на природното органско производство во руралните
средини.
ГРАЃАНСКИ СЕРВИС ЦЕНТАР
Со цел Општина Чашка да се доближи до граѓаните на ден
30.06.2010 год. беше отворен Граѓанскиот сервис центар во
Населба Чашка.
Граѓанскиот сервис центар е направен исклучиво
за потребите на жителите и ќе служи за што побрзо решавање на
проблемите на граѓаните.
Со сопствени средства и иницијатива на општинската
власт овој граѓански сервис ке нуди квалитетни и ефективни
услуги за спремање на докуметација,конкретни информации во
областа на економијата и земјоделството, образованието,
комуналните дејности, социјалната и здравствената заштита и
убанизмот.
Во рамките на реализација на квалитетни и ефективни
услуги,отварањето на Граѓанскиот сервис центар,ке придонесе
граѓаните да ги добијат сите услуги на едно место.
Пред извесен период канцеларии од ваков тип беа отворени
во с.Богомила и с.Извор кои ја постигнаа целта и намената за кои
што беа отворени.
Следен чекор во истата насока е Горно Јаболчиште каде што
отварањето на Граѓанскиот сервис центар е во завршна фаза.

