
 

 

 

   Щомісячний інформаційний вісник Новосергіївського територіального органу 
         Баштанського району Миколаївської області 

 

    

    10.01.2018 року  о 10.00 участь пом. т.в.о.старости у засіданні Координаційної 
Ради; 

  23.01.2018 року  о 8.30 год. участь т.в.о.старости в засіданні виконавчого коміте-
ту міської ради; з 9.00 до 17.00 години участь в засіданні Круглого столу;              о 
10.00 годині участь т.в.о.старости в звіті  головних лікарів Баштанської ЦРЛ та 
ЦПМСД, та завідувачів відділень; 

  05.02.2018 року о 10.00 годині участь т.в.о.старости та спеціаліста по земельним 
питанням в розширеній апаратній нараді; о 12.30 годині участь т.в.о.старости в 
нараді по Програмі поводження з твердими побутовими відходами; 

  06.02.2018 року виїзний прийом громадян міським головою в Новосергіївському 
ТОВК Баштанської міської ради; 

  08.02.2018 року участь т.в.о.старости в засіданні виконавчого комітету; 

  14.02.2019 року участь т.в.о.старости в засіданні Ради регіонального розвитку 
Миколаївської області; 

 15.02.2019 року участь т.в.о.старости з помічником старости в урочистих заходах 
“Час і досі не загоїв рани”. 

БУДНІ ВЛАДИ 

 Що таке Хрещення Господнє? 

   Хрещення Господнє  - це подія, яка остаточно провела межу між 
Старим та Новим Завітами. Маленька річка Йордан немов поділила іс-
торію планети на час до Христа і Християнську епоху, в якій хочеться 
сподіватися,  ми  живемо і нині… Хрещення  -  це перша подія  в публі-
чній діяльності Христа. Про те, як Він жив і що робив до хрещення в 

Йордані, нам майже нічого не відомо. Але саме хрещення стало відправною, з якої по-
чалась євангельська історія, наша Церква і наша віра… 
  Вітаємо  громаду Новосергіївського територіального органу  зі святом Богоявлення. 
Нехай цілюща йорданська вода змиває зневіру і різні хвороби, додає сили і натхнення 
до щоденних добрих справ. Нехай зцілює наші тіла і наші душі. Нехай це свято змиє 
всю нечисть і зло, які заважають вільному розвитку нашого народу. 
Бажаю кожному з нас здійснення всіх надій і благих починань, миру, добра і любові. 
Зі святом всіх!  

Т.в.о.старости,  Світлана ЧЕРНОВА 



 

    

   

  Виставка- привітання «Соборність Духу, Розуму і Серця» 

  20 січня 2019 року  в Новосергіївській сільській бібліотеці з нагоди 
дня Соборності України  проводилась книжкова виставка – привітан-
ня «Соборність Духу, Розуму і Серця». На виставку були запрошені 
учні початкових класів. Присутні дізналися про становлення і розви-
ток українського національного державотворення. Школярі із заціка-
вленістю слухали історію винекнення свята, жваво розмірковували 
про поняття соборності України. 

Україна… Їх майбутнє в руках 
молоді. Від нас залежить, якою 
буде наша держава! А держава, 
як і родина, має бути дружною, 

сильною, здоровою, щасливою. 

Бібліотекар, Наталія Ліпська 

У ШКОЛІ ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ 

    Державне свято День Соборності України учні Новосергіївсь-
кої філії І-ІІ ступенів  Баштанської опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів 
відзначили урочисто та патріотично.  
   Для школярів  були проведені виховні години   національно-
патріотичного спрямування: «Єднання заради Незалежнос-
ті»,«Соборна мати Україна - одна на всіх, як оберіг» та урочисту 

лінійку,  під час якої  діти згадали важливий момент історично-
го минулого - День злуки ЗУНР та УНР в одну державу та нині-
шню боротьбу проти російської агресії, як віхи єдиного проце-
су боротьби за незалежність України.  Особливістю  святкуван-
ня стало проведення флеш-мобу: «Живий ланцюг єднання». 
У коридорі  школи  учні, тримаючись  за  руки,  створили  не-
розривний,  символічний ланцюг єдності, щоб відчути дух дружби, свободи і гордості 
за свою державу. 

 Директор школи, Валентина Сербул 

ЗВІТУЄМО ПЕРЕД ГРОМАДОЮ 
11 лютого 2019 року в адмінприміщенні Новосергіївського територіа-
льного органу відбулися загальні збори громади, на яких  звітували 
про пророблену роботу за 2018 рік  депутати Баштанської міської ра-
ди Сотнікова Тетяна, Кучеренко Тетяна та  т.в.о.старости Чернова 
Світлана. 
 Також, після прийняття звітів депутатів та т.в.о.старости, Світлана 

Миколаївна проінформувала  громаду  про плани на 2019 рік, Попенко Надія, спеціа-
ліст по земельним питанням, доповіла  про початок  здачи  декларацій одноосібника-
ми, Світлана Павленко. Фахівець із соціальної роботи, розповіла  про порядок оформ-
лення субсидій на 2019 рік.  

         Світлана Чернова, 
т.в.о.старости 



Обережно, вогонь! 
 

Вогонь – повсякденний супутник людини. Ще з давніх часів люди 
використовували його в своєму житті і весь час підтримували своє 
родинне вогнище, щоб не згасло. Вогонь – це друг. Він потрібний 
всюди: і в житлових будинках, і в навчальних закладах, і на заводах, і 
на фабриках. Ним користуються, коли потрібно приготувати обід, 
підігріти воду. За допомогою вогню плавлять і ріжуть метал тощо.  

Вогонь – це велике багаття, а пожежа охоплює дуже велику територію або приміщен-
ня. Саме з метою формування в учнів знання про пожежу та причини її виникнення, 
вивчення правил пожежної безпеки, розвитку обережності та навичок  поводження з 
вогнем, виховуванням бережного ставлення до свого життя та здоров’я 8 лютого 2019 
року серед учнів Новосергіївської ЗОШ  була проведена виховна година: «Обережно, 
вогонь!» В даному заході взяли участь учні 1-5 класів, які оформили стіну 
«попередження» своїми малюнками і отримали багато цінної інформації. 
 

Помічник старости, Наталія Буц 

Я МАЮ ПРАВО 

12 січня 2019 року  в Новосергіївській сільській бібліотеці була 
проведена правова година  «Я маю право». На заході були при-
сутні учні початкових та старших класів. 

Бібліотекар Наталія Ліпська розповіла присутнім 
щодо реалізації  та захисту  їх прав, гарантованих 

Конституцією та законами України у різних сферах суспільного 
життя. 

           Бібліотекар,  Наталія Ліпська 

День всіх закоханих 

  14 лютого – День всіх закоханих. Цікаво і активно пройшли в цьо-
му році заходи до дня Святого Валентина з учнями Новосергіївсь-
кої філії  І-ІІ ступенів Баштанського ОЗЗСО І-ІІІ ст. №2 . Свято 
проводили вчителі англійської мови  В.В.Сербул  
та  В.М.Колісніченко. Дітям  розповіли про історію 

виникнення свята, як його святкують. А також проводилися різнома-
нітні конкурси, вікторини, в яких приймали участь учні 1-4 класів. 
Всі учні філії мали змогу написати свої побажання на валентин-
ках .Свято пройшло цікаво і весело. 

 Директор школи, Валентина Сербул 

Шановні одноосібники!   
«Камппанію»  декларування розпочато!!! 

     Доводимо до вашого відома , що наразі розполчалася «кампанія» декларування до-
ходів з фізичних осіб за 2018 рік. Термін подачі декларації з 01.01.2019 по 01.05.2019 
року. Прохання своєчасно,  в термін до 30 квітня 2019 року,   здати декларації до пода-
ткової. За консультацією звертатися до Новосергіївського ТОВКу . 

 
Спеціаліст по земельним питанням, Н.Г.Попенко  



 

 

Колектив Новосергіївського територіа-

льного органу щиро вітає  всіх  жителів  

Новосергіївського територіального орга-

ну  які  відзначають  свій  День наро-

дження   з 18.01. по 18.02.  

Хай вас обминають невдачі і грози, 

Хай тільки від сміху з'являються сльози. 

Хай буде життя ваше схоже на казку, 

Даруйте коханим любов тільки й ласку. 

Шановні жителі 
Новосергіївського  територіального органу!  

Всі, хто бажає привітати своїх близьких, рідних та знайомих з Днем народження 

та будь — яким іншим святом або подати будь — яке оголошення чи інформацію 

через Інформаційний вісник Новосергіївського територіального органу, просимо 

завчасно звертатися до помічника т.в.о.старости Н.В.Буц. 

ОГОЛОШЕННЯ 

Над випуском працював колектив Новосергіївського територіального органу 

Класного керівника  

Колісніченко Віру Миколаївну 

вітаємо з Днем народження! 

Хай квітне доля у роках прекрасних, 

Господь дарує радість і здоров’я, 

Хай кожен ранок з неба сонцем ясним 

Вас осяє світлом і любов’ю! 

З повавгою,  учні 2-го классу та їх батьки 

Класного керівника  

Мельниченко Валентину Петрівну  

вітаємо з Днем народження! 

Бажаємо миру і  світлої долі, 

Запалу, енергії, сили доволі,  

Творчого вогнику, віри й наснаги, 

Щедрості серця, людської поваги. 

З повагою, учні 7-го класу 

Колектив Новосергіївського ТОВК  

Баштанської міської ради вітає  

з Днем народження   

Попенко Надію Григорівну та  

Павленко Світлану Іванівну! 

Вам зичимо щастя, добра і тепла, 

Хай  будуть достатки і гарні діла. 

Щоб довго і довго ще жить довелося, 

Усе, що чекалось в житті, щоб збулося 

Директора ЗДО № 11 “Джерельце” Бригінець Галину Федорівну  
вітають з Днем народження колектив ЗДО! 

Хай ладиться  скрізь: на роботі, в родині, 
Щоб радісний настрій у серці не згас. 
Все світле, гарне, що треба людині, 
Нехай неодмінно приходить до Вас! 


