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Майстри нашого села.
Вишивка — один із видів народного 
декоративного мистецтва українців; 
орнаментальне або сюжетне зображення на 
тканині, шкірі, виконане різними ручними 
або машинними швами; один із 
найпоширеніших видів ручної праці 
українських жінок і, зокрема, дівчат. 

Пропонуємо Вам переглянути вишиті 
роботи нашої майстрині Пташок Надії 
Миколаївни 1990 року народження, яка 
унаслідувала від мами вміння вишивати.

Надія ще з малих літ почала вишивати 
хрестиком ікони, картини, серветки та 
багато іншого.

Козацькі забави
Козацькі забави на сучасний лад в 
Добренській ЗОШ

13 жовтня майбутні захисники України, а 
нині - учні Добренської ЗОШ під чітким 
керівництвом учителя фізкультури 
Безощука С.В. змагалися в спритності, 
швидкості, винахідливості, фізичній 
загартованості. Дівчата, як справжні 
козачки, вболівали. А юні козачки 6 класу 
привітали хлопців зі святом, побажали 
перемоги. А перемогла чоловіча дружба, 
яка була скріплена після змагань 
солодощами. 

МОЛОДЦІ! Зі святом!



Семінар нарада
1 жовтня у Баштанській міській раді проведено скайп семінар-нараду з 
помічниками старост з питань підведення підсумків проведеної Баштанським 
районним відділом управлінням державної міграційної служби України в 
Миколаївській області планової перевірки з питань діяльності органу 
реєстрації місця проживання та напрацювання дієвої системи якості надання 
послуг на основі відгуків громадян у Баштанській об’єднаній територіальній 
громаді. У заході, крім представників територіальних органів взяли участь 
керуюча справами виконавчого комітету міської ради Лариса Кононенко, 
головний спеціаліст РВ УДМС Украни в Миколаївській області Любов 
Бондаренко, головний спеціаліст відділу державної реєстрації Вікторія 
Швачка та спеціаліст Вадим Шувалов. Любов Бондаренко у своєму виступі 
відзначила, що загалом вимоги діючого законодавства по реєстрації/зняття 
з реєстрації фізичних осіб в ОТГ дотримуються, але є певні порушення. 
Тому вона прокоментувала їх так, подала рекомендації по їх усуненню. 
Вікторія Швачка обмінялася з колегами досвідом з питань реєстрації/зняття 
з реєстрації громадян, а також висловила свої пропозиції з даного питання. 
Лариса Кононенко проінформувала про нормативно-правові акти, які у 
виконавчому комітеті міської ради регламентують систему надання послуг в 
громаді. Після обговорення питань порядку денного окреслили ряд 
організаційних заходів, спрямованих на покращення якості надання послуг 
населенню.  

День Залізничника

4 листопада відзначають своє професійне

свято Залізничники 

Сьогодні щиро ми вітаємо
Робітників залізних станцій,
Клієнтів ввічливих бажаємо,

Хвороб щоб не було, інфекцій,

Щоб зарплатня була велика,
Щоб мали час повеселитись,
Невдача — мізерна, безлика,

Щоб не могли ви навіть злитись,

Здоров`я, щастя, радості,
Хай мрії всі збуваються,

Не буде в житті слабкості,
Хай все гнітюче забувається!



Вітаємо з Днем працівників 
соціальної сфери
Субсидії, пільги, допомога в роботі,
Червоний хрест-ви завжди в турботі.
Ви для людей — янголи долі й надії.
Хай же збуваються всі Ваші мрії.

Зі святом щиро Вас ми вітаєм,
Невичерпної життєвої енергії. бажаєм
Хай добром вернеться Ваша теплота
Добробуту, злагоди на довгі літа!

21 листопада «День Гідності та 
Свободи»

*

Шановні працівники культури та 
майстри народного 
мистецтва Добренського ТОВК!

Щиро вітаємо з професійним святом 
всіх, хто присвятив себе благородній
справі – зберігати, розвивати і 
відтворювати безцінні духовні скарби
нашого народу.

Ваша праця завжди на виду: ви
створюєте людям свято, допомагаєте
молодому поколінню долучатися до 
справжніх витоків української
культури, бачити в ній все саме
найкраще і цінне. Відкриваєте чисте
живе джерело світової культури. 
Знайомити зі скарбами людської
цивілізації.

Бажаємо вам вдячних цінителів вашої
праці, невичерпного натхнення, 
потужної творчої енергії, з 
ентузіазмом шукати і втілювати в 
життя свої приголомшливі ідеї, 
перетворювати задумане в шедеври! 
Нехай ваша праця буде гідно
нагороджена, а заслуги не 
залишатимуться непоміченими!



Шановні працівники сільського господарства!
Щиро вітаю вас з нагоди свята-Дня працівників сільського господарства!

З давніх-давен Україна славилася добрими,талановитими та працьовитими 
людьми.Наша держава була і залишається осередком,міцних 
сільськогосподарських традицій.Завдяки ”золотим рукам“мудрості,живе наша 
українська нива.Ваша наполегливість,працелюбність сприятимуть збереженню та 
розвитку сільськогосподарської галузі.

Хай і надалі рясно колосяться щедрими врожаями ваші ниви,хай втілюються в 
життя ваші плани,задуми та сподівання на радість вашим рідним,на благо нашої 
громади та піднесення добробуту всього українського народу.

Хай обходять вас стороною природні стихії,а Ваші родини живуть у сімейному 
затишку,щасті,благополуччі та при доброму здоровї!Хай Ваша праця заколоситься 
щедрою нивою успіху!

23 листопада День пам’яті

жертв голодомору

Запали свічку пам’яті…………….


