
 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогі односельці! 

Вітаю  усіх вас з Світлими Великодніми 

Святами! 

Нехай з Великоднем до вашої оселі прийде 

здоров’я, любов, щастя, добробут. Душа 

нехай світлішою стає, серце палає любов’ю. 

Хай ваше життя буде багатим на добро, як 

святий стіл, чистим, як великодній рушник. 

І яскравим як українська писанка! 

           Добра вам, миру та Божої ласки! 

                      З повагою    П. Молодецький. 

                    

   Вітаємо всіх іменинників Новоіванівського 

територіального органу, які народились у 

квітні місяці! Здоров’я вам, щастя та миру! 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Впорядкуємо наше село разом! 

 28 березня стартувала щорічна 

Всеукраїнська акція «За чисте довкілля». 

Жителі Новоіванівського територіального 

органу також долучилися до цієї акції. З 28 

березня по 30 травня  на території сіл 

Новоіванівка, Київське, Старосолдатське 

будуть проводитись заходи щодо 

забезпечення чистоти та порядку в 

населених пунктах, ліквідації 

несанкціонованих сміттєзвалищ, 

прибирання та приведення в належний стан 

прибудинкових територій, будуть 

висаджуватись дерева та квіти. 

    Працівники апарату територіального 

органу, педагогічний колектив та учні 

Новоіванівської ЗОШ, працівники дитячого 

садка щочетверга виходять на прибирання 

прилеглої до своїх установ територій.  

Закликаємо також всіх небайдужих  жителів 

Новоіванівського територіального органу 

долучитися до акції «Чисте довкілля», 

навести лад у своїх дворах, та прийняти 

участь в упорядкуванні свого рідного села. 

                                                                                                

Інформаційний вісник 

НОВОІВАНІВСЬКОЇ 

ГРОМАДИ 

 сіл: Новоіванівка, Київське, Старосолдатське 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а, Київське, Старосолдатське 

 

 

 



Впорядкування території 

кладовищ- наш святий 

обов’язок! 

Одним із найважливіших аспектів весняного 

прибирання є впорядкування кладовищ. 

Тому  прошу всіх жителів сіл нашого 

старостату навести належний санітарний 

стан місць поховань близьких та рідних для 

вас людей. Під час проведення робіт 

просимо вивозити сміття  в спеціально 

відведені місця.  

Для впорядкування сільського кладовища в 

селі Новоіванівка залучено працівників, які 

направлені на громадські роботи від центру 

зайнятості населення. 

Але кожен з нас повинен пам’ятати, що 

впорядкування цього святого місця є нашим 

моральним обов’язком. 

 

 Попередження про  розповсюдження 

африканської чуми на території 

Баштанського району. 

 

З 09.04.2019 року оголошено 

неблагополучною щодо африканської чуми 

свиней та встановлено карантин  в селі 

Піски Баштанського району. 

В разі виявлення підозри на захворювання  

африканської чуми свиней, прохання  

терміново повідомляти до УДПСС в 

Баштанському районі. 

 

 

 

21 квітня відбулися збори громадян села 

Новоіванівка. На зборах були присутні 46 

жителів села . Заслухали Молодецького П.І., 

т.в.о. старости Новоіванівського 

територіального органу виконавчого 

комітету Баштанської міської ради, який 

довів до відома  присутніх  , що відповідно 

до Проекту Постанови КМ України на 

формування інфраструктури, Баштанська 

об’єднана територіальна громада у 2019 

році має отримати  субвенцію з державного 

бюджету у розмірі 6680,5 тис.грн. 

Розрахунок обсягу субвенції по 

територіальних органах здійснюється 

відповідно до площі та наявного населення.  

П.Молодецький  –   запропонував  надати 

згоду   використання державних коштів 

субвенції, наданої на формування 

інфраструктури  для продовження робіт 

згідно проекту   «Реконструкції закладу 

дошкільної освіти №9 «Малятко» з 

впровадженням сонячної системи підігріву 

води по вулиці Шевченка,4 с. Новоіванівка  

Баштанського району Миколаївської 

област»і.  

Обсяг фінансування -372,0 тис.грн. 

Проведено голосування. 

ВИРІШИЛИ : Присутні  вирішила 

«одноголосно»  провести реконструкцію 

закладу дошкільної освіти №9 «Малятко» з 

впровадженням сонячної системи підігріву 

води  в селі Новоіванівка Баштанського 

району Миколаївської області  за рахунок 

державних коштів субвенції, наданої  на 

розвиток інфраструктури. 

 

 


