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Урядова програма підтримки утримання молодняка ВРХ 

 Дотація надаватиметься фізичним особам, які утримують ідентифікований та 

зареєстрований молодняк великої рогатої худоби, який народився в господарствах 

фізичних осіб в поточному році та в минулому році, віком до 13 місяців. 

Нарахування дотації відбувається за кожні чотири місяці його утримання 

наростаючим підсумком з урахуванням віку молодняка. 

 Нарахування розпочинаються з моменту досягнення молодняком 4-

місячного віку. 

    Для отримання дотації необхідно звернутися до Новопавлівського 

територіального органу, маючи при собі наступні документи: 

 - копії паспортів ВРХ (корова та молодняк); 

 - копія паспорту особи – власника тварини 

 - копія ідентифікаційного номеру фізичної особи – власника тварини 

                     - довідка про відкриття рахунку в Приватбанку чи Ощадбанку  

 

 

З днем Соборності України 

 

День 22 січня 1919 року ввійшов до національного календаря як велике державне свято – 

День Соборності України. Саме тоді на площі перед Київською Софією відбулася подія, 

про яку мріяли покоління українських патріотів: на велелюдному зібранні було урочисто 

проголошено злуку Української Народної Республіки і Західно-Української Народної 

Республіки. Виголошення соборницької ідеї стало могутнім виявом творчої енергії нації та 

прагнення до етнічної і територіальної єдності. Ті вікопомні історичні події сформували 

пігрунтя для відродження незалежної соборної демократичної України та утвердження 

національної ідеї. 

Разом  із Днем Соборності України ми святкуємо ще й День Свободи. Адже, саме Свобода 

– наша мета і, водночас, політична й суспільна реальність, яка об'єднує громадян України 

незалежно від поглядів і переконань. Найважливіше, що суспільство здобуло право на 

зміни, яке маємо сприймати не як подарунок, а як обов'язок діяти, змагатись і працювати 

для гідного життя.   

Для кожного громадянина України настав час усвідомити себе повноцінним господарем 

держави – вимогливим до влади, втім непасивним у своїх очікуваннях, а діяльним до 

власного добробуту. Щиро вітаю вас з Днем Соборності та Свободи України, бажаю 

міцного здоров'я, миру, щастя, нових досягнень на благо рідної держави! 

Т.в.о. старости Л.Рошиор  



 

Мрії збуваються – головне вірити 

 

 Вже другий рік поспіль вихованці дитячого садочку,їх батьки,працівники  та вся 

громада  с.Новопавлівки та с.Зелений Клин радіють покращенню матеріально-технічної бази 

цього закладу дошкільної освіти. В 2017 році - це улаштування  дитячої  ігрової гірки , що стала 

окрасою  спортивного майданчику, а в 2018 р. – придбання інтерактивного комплексу ( 

дошки,мультимедійного проектору та портативного  комп’ютера). Все це стало можливим 

завдяки реалізації громадських  проектів бюджету участі Баштанської міської ради.  

Наша мрія збулася саме на Різдвяні свята. І тепер Новопавлівський ЗДО № 10 «Сонечко» - один з 

перших закладів дошкільної освіти Баштанської міської ради, який має змогу використовувати 

новітні мультимедійні технології. 

Я, як автор обох проектів, щиро вдячна міському голові Рубському І.В. та начальнику відділу 

освіти, молоді та спорту Зеркаліній Г.Р.,а також інвестиційному відділу на чолі із Шафорост Н.Г. 

за гарну можливість підняти освітній процес на вищий рівень та надання якісних освітніх послуг 

закладом дошкільної освіти. 

Також висловлюю подяку т.в.о. старости Рошиор Л.М., працівникам Новопавлівського ТОВК за 

надання допомоги у створенні осередку для голосування за проект. А без дієвого батьківського 

комітету ( на чолі з Руденко Л.В.),активних батьків наших вихованців, працівників СТОВ 

«Світоч» та й взагалі без жителів  сіл Новопавлівка та Зелений Клин, що мають активну 

громадянську позицію та дбають за покращення умов для вихованців, проект міг би залишитися 

не реалізованим. 

Тому закликаю й надалі підтримувати й активно голосувати за наступні проекти. Адже, діти - це 

наше майбутнє. І від того, що ми вкладемо в їх особистий розвиток , освіту, залежатиме майбутнє 

нашої громади в цілому. 

Цього року нам вдалося довести, що наші сільські діти можуть мати умови не гірші, ніж діти в 

місті та зможуть навчитися користуватися новітніми технологіями ,що стане впевненим кроком 

до НУШ. 

Паралельно з реконструкцією ЗДО за рахунок інфраструктурної державної субвенції і надалі 

покладатимемо надію на реалізацію подальших громадських проектів за рахунок бюджету участі 

Баштанської міської ради. Для когось – це крапля в морі, а для нас – це дитячі посмішки, 

здивовані допитливі оченята та захоплені подорожі до Країни Знань. 

Т.в.о.старости Л.М.Рошиор 


