
 

 

 

 

 

 

Афганістан: живе в моїй 

душі і чується безсонними 

ночами 

15 лютого 2019 – день 

вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав. До цієї дати 13 

лютого Новоіванівський сільський 

 бібліотекар С.В. Якименко  разом з 

працівниками Будинку 

культури  організувала і 

провели захід «Афганістан: живе 

в моїй душі і чується безсонними 

ночами…». 

На захід були запрошенні афганці  Георгій 

Олійник та Володимир Слісаренко, а також 

староста П.І. Молодецький, фахівець 

соціальної служби С.М. Гончарова, 

депутати міської ради В.Д. Назаров  та О.В. 

Осадчий. 

Під час заходу присутні ознайомилися з 

маштабами складних і неоднозначних подій 

в Афганістані, переглянули документальні 

відео фрагменти та фотоматеріали про 

афганську війну, вшанували пам’ять тих, 

хто поліг в Афганських ущелинах, 

схиливши голови у скорботній хвилині 

мовчання . Згадали події страшної війни в 

Афганістані, в якій полягли і наші земляки 

та вшанували  їх  

пам’ять хвилиною мовчання. 

Переглянули відео – кліпи та 

прослухали вірші про роки 

афганської війни. До уваги присутніх була 

представлена виставка перегляд літератури 

«Час і досі не загоїв рани…». 

 

 

 

 

 

 

Цього дня ми вшануємо тих, кому 

довелося воювати в чужих країнах, 

які виконували воїнський обов’язок та 

бойовий  наказ  Батьківщини, але за її 

межами. 

Висловлюємо глибоку подяку батькам, 

які виховали мужніх синів. А всім, 

хто пройшов через горнила жорстоких воєн, 

бажаємо міцного здоров’я, сили духу, 

родинного щастя та благополуччя. Нехай 

над всіма нами буде мирне небо. 

 

  

Інформаційний вісник 

НОВОІВАНІВСЬКОЇ 

ГРОМАДИ 

 сіл: Новоіванівка, Київське, Старосолдатське 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а, Київське, Старосолдатське 

 

 

 



 
15 лютого християнська Церква вшановує 

урочистим Богослужінням одне з 

найбільших свят – Стрітення Господнє. За 

народними повір’ями цього дня Зима 

зустрічається з Весною. 

Цікаво пройшло відзначення свята 

Стрітення Господнього у Новоіванівській 

філії І-ІІ ст. Педагоги-організатори Н.М. 

Лященко  та  І.А. Нем’ята створили для 

дітей справжнє свято з веселими іграми, 

змаганнями, конкурсами. Не обійшлося на 

святі і без чарівних гостей- квітучої та 

дзвінкоголосої Весни – К. Кривенко та 

поважної пані Зими – А. Бариліна, адже це 

свято зустрічі цих пір року, під час якої 

вони змагаються, хто ж переможе Зима чи 

Весна. 

Цікавим сюрпризним моментом на святі 

стало запалювання свічки-громовиці, яка є 

символом Стрітення. Діти із задоволенням 

читали вірші про зиму, її веселі розваги, про 

свято Стрітення, співали пісні про зиму та 

наближення весни, танцювали з Зимою 

танок «Метелиця». 

Наприкінці свята Зима з Весною пригостили 

присутніх печивом у вигляді птахів 

жайворонків, що символізують скорий 

прихід довгоочікуваної Весни. 

Знайомлячи вихованців з різноманітними 

народними святами, звичаями та традиціями 

святкування, ми залучаємо дітей до 

народознавства, формуємо у них 

національну свідомість, гордість за свою 

приналежність до такої нації, як українці, 

повагу до народних традицій. 

Діти та гості отримали весняний настрій та 

багатющу порцію позитиву, що сьогодні є 

надзвичайно важливо. 

 

 

 

 

 



Їх дух незламний і 
безсмертний подвиг 

20 лютого 2019 році, напередодні дня 

вшанування пам‘яті Героїв Небесної Сотні, 

в Новоіванівській школі відбулася годину-

реквієм. Захід організували педагоги: І.А. 

Немятою, Л.О. Титенко, Л.І. Хобзе,й разом 

із працівниками будинку культури: М.В. 

Назаровою, Т.Л. Кучінською, та 

бібліотекарем С.В. Якименко.  

У заході взяли участь учасники бойових дій 

в зоні АТО Олександр Макаров, Анатолій 

Літвінов, староста села П.І. Молодецький та 

завідувач філії М.С. Хобзей. З метою 

патріотичного виховання організатори 

підготували і провели  захід, присвячений 

пам’яті кривавих подій на Євромайдані.   

В приміщенні філії експоновано книжкову 

викладку героям Небесної Сотні 

«Гордимося Вами, молимося за Вас» та  

фотовиставка учасників бойових дій в зоні 

АТО «Їм не байдужа доля України». 

Звучав Гімн України, присутні притиснули 

свої руки до сердець, співаючи всім знайомі 

зворушливі слова. Говорили про те, що 

означає для кожного любити свою 

Батьківщину; розкривали поняття, що таке 

гідність, справедливість, мужність і 

відданість. Учні вже знають, що герої – це 

мужні, незламні, хоробрі, а ще відважні й 

самовіддані у бою та праці люди, це – люди, 

які здійснюють великі вчинки на благо 

інших. 

 

 

 

Із тривогою в голосі учні Зеленкова 

Анастасія, Бариліна Ангеліна та Кривенко 

Катерина читали вірші, присвячені Героям 

Небесної Сотні. Із сльозами на очах 

присутні вшанували їх хвилиною мовчання, 

запаливши свічку пам’яті, спільно молились 

за мир, спокій, єдність, незалежність та 

суверенність нашої країни. 

Завдяки  пам’яті героїв майдану присутні не 

лише зрозуміли, хто такі патріоти, а й своєю 

 душею відчули біль матерів, що втратили 

своїх дітей, котрі в пам’яті нащадків 

житимуть вічно. Нехай пам’ять про Небесну 

Сотню згуртує нас, додасть кожному сили 

волі, мужності, витримки, розуму у нелегкій 

боротьбі за Українську Незалежність. 

 

 

 

 



 Новини культури 
На Миколаївщині триває акція «Від громади 

до громади», ініційована Миколаївським 

обласним центром народної творчості та 

культурно-освітньої роботи. 22 лютого 

творча група проекту у складі начальника 

управління культури, національностей та 

релігій Миколаївської облдержадміністрації 

Михайла Димитрова, директора обласного 

центру народної творчості та культурно-

освітньої роботи, Заслуженої артистки 

України Наталії Баштової, провідних 

методистів, спільно з головою об’єднаної 

територіальної громади Іваном Рубським, 

начальником відділу розвитку культури і 

туризму  міської ради Світланою 

Березовською ознайомилася із творчими 

здобутками Баштанської громади. 

Проведено перегляд сільських будинків 

культури.  

Новоіванівський СБК представляв виставку 

виробів наших умільців, презентацію 

Новоіванівського БК, його працівників та  

колективи  (10 дорослих та 4 дитячих). 

Учасники вокальної студії «Зозуленька» 

представили номер- українські пісню «По 

ожину по малину» 

 

 

 
 

Участь у конкурсі «БАРВИ НАДІЇ»                  

7 лютого Новоіванівський сільський 

Будинок культури приймав участь у  

відбірковому  турі  обласного конкурсу 

розмовного жанру «Барви надії», що 

проходив в міському Будинку культури. 

Прийняли участь учасниці колективів 

художнього читання «Веселка» Шевцова 

Майя -  керівник Якименко С.В  та студії 

розмовного жанру «Гармонія» Щипіцина 

Людмила - керівник Кучінська Т.Л.. За 

підсумками конкурсу наші учасниці 

отримали диплом конкурсу Шевцова М. та  

ІІІ місце Щипіцина Л. . 

 

16лютого 2019 року  учасники  театру  

малих форм «Селяночка» Корнієнко Діана 

та Зеленкова Анастасія (художній керівник 

Назарова М.) взяли участь в огляді-конкурсі  

який відбувся в Новобузькому БК.                                                      
 

 

  

 



  18 лютого 2019 року під час 

чергового засідання виконавчого 

комітету Баштанської міської ради, яке 

пройшло під головуванням першого 

заступника Володимира Драгуновського, 

члени виконавчого комітету заслухали та 

обговорили питання порядку денного, що 

стосувалися як різних сфер життєдіяльності 

громади, так і окремих її жителів. 

Про затвердження проектно-кошторисної 

документації по робочому 

проекту «Капітальний ремонт Баштанського 

краєзнавчого музею по вул. М.Аркаса, 1 м. 

Баштанка, Баштанського району, 

Миколаївської області». 

Про затвердження Положення про надання 

платних послуг закладами культури 

Баштанської об’єднаної територіальної 

громади. 

Про виділення в окремий об’єкт 

одноповерхової будівлі комунальної 

установи «Баштанський міський 

інклюзивно-ресурсний центр Баштанської 

міської ради Баштанського району 

Миколаївської області», що розташована за 

адресою: м.Баштанка, вул.1Травня, 14. 

Про зміну нумерації житлового будинку, 

розташованого по вулиці О. Гапішко в місті 

Баштанка. 

Про надання дозволу громадянці на 

укладання договору купівлі – продажу 

шляхом купівлі житлового будинку. 

Про надання дозволу громадянці  діючої за 

довіреністю на укладання договору про 

припинення права на аліменти для дитини у 

зв’язку з передачею права власності на 

нерухоме майно. 

Про надання дозволу громадянці  діючої в 

інтересах неповнолітнього на реалізацію 

рухомого майна. 

 

 

Про надання дозволу неповнолітньому на 

укладання і підписання договорів оренди 

земельних ділянок та на проведення 

державної реєстрації іншого  речового права 

(оренди) належних йому земельних ділянок. 

1. Про надання дозволу громадянам, на 

продаж квартири. 

2. Про внесення змін до 

рішення виконавчого комітету Баштанської 

міської ради від 25 квітня 2000 року № 55 

«Про опікунство ». 

3. Про надання дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами. 

4. Про заходи щодо підвищення рівня 

медицини на сільських територіях. 

5. Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету. 

12 лютого відбулася ХХХІІІ чергова 

сесія Баштанської міської 

ради VII скликання. На порядок денний 

засідання виносилося, крім пункту «Різне», 

34 проекти рішень, які стосувалися 

діяльності підприємств міської комунальної 

власності, земельних питань, питань 

розвитку інфраструктури та благоустрою в 

місті, інших сфер міського господарювання. 

Перед початком сесії секретар міської ради 

Людмила Луценко привітала та вручила 

подяки Світлані Євдощенко, Наталі Ліщук 

та Наталі Шафорост  – переможцям 

рейтингу бюджетної прозорості «Кришталь 

року» з таких номінацій: «За відкритість 

бюджетної інформації в об’єднаній 

територіальній громаді», «Найкраще 

залучення громадян до бюджетного процесу 

в об’єднаній територіальній громаді», 

«Кришталь року – об’єднана територіальна 

громада». 

Згодом, прийнявши із кількома 

доповненнями порядок денний сесії, обранці 

взялися до розгляду питань порядку 

денного, де першим питанням було 

затвердження Генерального плану м. 

Баштанка. Генеральний план населеного 

пункту є основним видом містобудівної 



документації на місцевому рівні, 

призначеної для обґрунтування 

довгострокової стратегії планування та 

забудови території населеного пункту. 

Доповідав з даного питання начальник 

відділу містобудування, головний 

архітектор Леонід Сириця. До цього часу в 

роботі використовували Генеральний план 

міста Баштанка, розроблений у 1993 році. 

Новий Генеральний план м. Баштанка буде 

в загальному доступі, оприлюднений на 

офіційному веб-сайті Баштанської міської 

ради. 

В засіданні сесії взяв участь народний 

депутат України Андрій Вадатурський, який 

сказав: «Я тут присутній тому, що ви перша 

громада,  принаймні на 130 окрузі, котра 

затвердила Генеральний план міста, що 

дасть змогу вам розвиватись». 

Після розгляду та прийняття рішень щодо 

порядку денного з доповненнями, було 

розглянуто депутатські запити. Після 

обговорення піднятих питань, депутатські 

запити підтримали та прийняли відповідні 

рішення. 

6 лютого відбулося чергове 

засідання виконавчого комітету 

Баштанської міської ради під 

головуванням міського голови І.В. 

Рубського. 

У ході засідання члени виконкому заслухали 

питання порядку денного. 

Так, начальник відділу енергоменеджменту, 

муніципальних ініціатив та 

інвестицій Наталія Шафорост доповіла про 

виконання Стратегічного плану розвитку 

Баштанської міської ради Миколаївської 

області на 2018-2025 роки та ознайомила 

з внесенням змін до нього. 

З внесення змін до Програми соціально-

економічного розвитку Баштанської 

об’єднаної територіальної громади на 2017-

2019 роки присутніх ознайомила начальник 

відділу з питань розвитку економіки, 

торгівлі та оподаткування Олена комощук. 

Начальник відділу з питань містобудування, 

архітектури, містобудівного кадастру 

та цивільного захисту, головний архітектор 

Леонід Сириця довів до відома присутніх 

попередній розгляд проекту рішення міської 

ради «Про внесення змін до рішення 

Баштанської міської ради від 25 травня 2017 

року №3 «Про затвердження Програми 

розроблення (оновлення) містобудівної 

документації на території Баштанської 

міської ради на 2017-2020 роки». 

Про внесення змін до Програми розвитку 

освіти Баштанської міської ради на 2017-

2021 роки поінформувала начальник відділу 

освіти, молоді та спорту Ганна Зеркаліна. 

З внесенням змін та доповнень до Програми 

розвитку культури на території Баштанської 

міської ради на 2017-2020 роки присутніх 

ознайомила начальник відділу розвитку 

культури і туризму Світлана Березовська. 

Начальник відділу з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього 

середовища Іван Бублик довів до відома 

присутніх зміни та доповнення до Програми 

розвитку земельних відносин Баштанської 

об’єднаної територіальної громади на 2018-

2020 роки. 

Про внесення змін до Програми 

реформування і розвитку житлово-

комунального господарства міста Баштанка 

та сіл Баштанської міської ради на 2017-

2022 роки, про затвердження проектно-

кошторисної документації по робочому 

проекту «Капітальний ремонт ФАПу по 

вулиці Центральна, 35 в с. Добре 

інформував спеціаліст І категорії відділу з 

питань житлово-комунального господарства 

Руслан Славінський. 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Світлана Євдощенко ознайомила 

з затвердження звіту про виконання 



міського бюджету Баштанської міської ради 

та використання резервного фонду 

непередбачених видатків за січень грудень 

2018 року, повідомила про внесення змін до 

міського бюджету Баштанської міської ради 

на 2019 рік. 

Про визначення видів громадських робіт для 

засуджених до громадських робіт та 

порушників, на яких накладено 

адміністративне стягнення у вигляді 

громадських робіт у 2019 році 

інформував начальник КО «Правопорядок» 

Ігор Болтрушко. 

Директор КП «Міськводоканал» Віктор Кот 

довів до відома присутніх погодження 

річного плану ліцензованої діяльності з 

централізованого водопостачання та 

водовідведення КП «Міськводоканал» а 

також ознайомив з затвердженням цін на 

інші послуги, що надає КП 

«Міськводоканал». 

З затвердженням Правил розміщення 

зовнішньої реклами в м. Баштанка та 

населених пунктах Баштанської об’єднаної 

територіальної громади 

ознайомила начальник юридичного відділу 

Ольга Ситнік. 

Керуюча справами виконавчого комітету 

міської ради Лариса Кононенко ознайомила 

з внесенням змін та доповнень до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 11 

липня 2018 року №135 «Про відведення на 

території ради місць та обладнання 

інформаційних стендів та дощок оголошень 

для розміщення інформаційних матеріалів 

міської ради, виконавчого комітету міської 

ради та його структурних підрозділів». 

Головний спеціаліст відділу з питань 

житлово-комунального господарства, 

благоустрою, будівництва, розвитку 

інфраструктури та комунальної власності 

Наталія Богун інформувала  про присвоєння 

поштової адреси земельній ділянці по 

вул. Приінгульська с. Христофорівка, про 

надання приміщень житлового фонду 

соціального призначення, про продовження 

терміну дії ордера, про зняття з квартирного 

обліку громадян, про затвердження акту 

обстеження житлового будинку. 

Про накладання адміністративного 

стягнення за статтями 197, 198 Кодексу 

України про адміністративні 

правопорушення інформував начальник 

відділу державної реєстрації Олександр 

Черненко. 

Начальник відділу розвитку культури і 

туризму Світлана Березовська внесла 

пропозицію вз’яти на облік пам’ятники 

громади місцевого значення. 

 

                 

До уваги Землекористувачів ! 

 Нагадуємо, що продовжується кампанія 

декларування доходів фізичних осіб за 

2018 рік. За всіма питаннями та 

роз»ясненями звертатися до 

землевпорядкика  Новоіванівського 

територіального органу, або за 

                     тел.9-37-75 

                                               І. Завицька 

До уваги жителів Новоіванівського т/о! 

 Ставимо всіх до відома, що вирубка 

лісозахисних смуг, дерев на території сіл 

Новоіванівка, Київське, Старосолдатське, 

що знаходяться поза межами 

домогосподарств суворо заборонено! 

                                             П.Молодецький 


