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 22.04.2020 року участь 
т.в.о.старости в  скайп-нараді місь-
кого голови; 
 14.05.2020 року участь 
т.в.о.старости в  в засіданні вико-
навчого комітету; 
15.05.2020 року участь помічника 
старости в звірці по військовому 
обліку. 

БУДНІ ВЛАДИ 

   Мужність  і  біль Чорнобиля. 

26 квітня 2020 року минає   34 річниця з нагоди Чорнобильської  катастро-
фи.Бібліотекар Новосергіївської  сільської бібліотеки Наталія Ліпська донесла 
до учнів,що Чорнобильська катастрофа вважається найбільшою за  всю історію  
ядерної  енергетики, як за кількістю  загиблих і потерпілих від її наслідків лю-
дей, так  і за економічним збитком.Число постраждалих від Чорнобильської  
аварії  можна визначити лише  приблизно.Окрім загиблих працівників АЕС і по-
жежників,до них слід  віднести хворих військовослужбовців і цивільних осіб,що  
брали участь в ліквідації наслідків аварії, і мешканців  районів,які піддалися ра-
діоактивному забрудненню.Визначення того,яка частина захворювань наслідком  
аварії – вельми складне  завдання  медицини і статистики. 
                                                                                                               Помічника старости Наталія Буц 

Шановні мешканці об’єднаної територіальної громади! 
Розпочинається голосування за проекти Бюджету участі, яке триватиме з 25 травня  по 07 черв-
ня 2020 року включно. 

Будь-який мешканець громади, який досяг 16 років і отримав паспорт громадянина України, може 
взяти участь у голосуванні . Зауважимо, що одна особа може проголосувати лише за 
один проект.Віддати свій голос  звернувшись в пункти супроводу Бюджету участі: м. Баштанка, 
вул. Баштанської Республіки, 38; с. Новосергіївка, вул.Центральна, 28;  

Режим роботи пунктів супроводу Бюджету участі: з 8.15 до 16.45. 

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ        
НОВОСЕРГІЇВСЬКОГО                           

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ!  
Дорогі учасники війни, діти війни! 
Вітаємо вас зі святом Великої Перемоги! Прий-
міть щирі вітання, найтепліші побажання міцно-
го здоров’я, родинного благополуччя, мирного 
неба , сонячних днів та процвітання. 

Колектив Новосергіївського ТОВК  
Баштанської міської ради 



 

Свято Примирення  та Великої  Перемоги  в Новосергіївському   ТОВКу. 
  Нестримний плин часу робить свою справу – розрівнює воронки, окопи на нашій Украї-
нській землі,і все менше залишається серед нас тих, хто знає справжню ціну Перемоги, 
тому що, заплатили за неї сповна. 
  Минають роки, одне покоління змінюється іншим, але часу непідвладна пам'ять про 
тих, хто ціною власного життя звільнив нашу Україну та країни Європи від фашистцьких 
загарбників. Пам'ять про ті роки назавжди залишиться в наших серцях, служитиме зраз-
ком патріотизму до своєї Батьківщини, відданості підростаючих поколінь нашій молодій 
державі. 

  08 травня о 9.00 год. колектив Новосергіївського ТОВКа вшанували па-
м'ять погибшим воїнам Великої  Вітчизняної війни.  Зі словами привітань  
в с.Новосергіївка  виступила т.в.о. старости Чернова 
С.М., яка всіх присутніх привітала з 75 – річницею Вели-
кої Перемоги. 
 Хочеться  ще раз привітати усіх  учасників війни,    дітей 
війни та односельців зі святом Великої Перемоги. Нехай 

прожене  будь -  які біди, нехай вилікує минулі рани світле свято Пере-
моги! Вашої  славної  Перемоги! 

Т.в.о. старости  Світлана  Чернова 

Робота по благоустрою під час карантину  
 

   Незважаючи на карантин, працівники Новосергіївського територіального органу вико-
навчого комітету  Баштанської міської ради продовжують свою роботу у звичайному ре-
жимі й акцентують свою увагу на благоустрій  вулиць, паркової зони, Пагорбу Слави, 
прибудинкових територій, громадських кладовищ  тощо. 
  29 квітня  працівники старостату продовжили роботу по  упорядкуванню Пагорба Сла-
ви, паркової зони, прилеглої тенриторії біля адмінприміщення: побілили стовби, дерева, 
бордюри та паркан. Звертаємося з проханням до всіх  громадян  приступили до приби-
рання прибудинкових територій  із дотриманням санітарних вимог під час карантину. 

 

Т.в.о.старости   Світлана ЧЕРНОВА 

 

ЩИРІ  ВІТАННЯ 

Колектив Новосергіївського територіального органу щиро вітає  всіх  жителів  Но-
восергіївського територіального органу  які  відзначають  свій  День народження   
з 16.04. по 15.05 

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. 


