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Шано

Шановні жителі!

Просимо вас найближчим часом  навести належний біля своїх 

садиб та додаткових городів.  Давайте  підтримувати наше рідне 

село ошатним та доглянутим.  Тим паче, що  настав час 

цвітіння карантинних бур'янів. 

За невиконання  вимог, до порушників застосовуватимуться  

штрафні санкції.

Шановні жителі Новопавлівки та 

Зеленого Клину

З нагоди річниці Незалежності

нашої держави бажаємо вам

міцного здоров'я, великого

родинного щастя, миру,

взаєморозуміння, злагоди та

добробуту. Нехай кожен день

вашого життя буде сповнений

радістю, теплом і новими

здобутками.

Запрошуємо всіх 23 серпня о 21.00 год. до Новопавлівського

сільського будинку культури на святкову дискотеку, яку проводитимуть 

Олег та Валентина Сук.



Виконання запланованих обсягів робіт

Протягом 2019 року Новопавлівський ТОВК продовжує виконувати

заплановані роботи, направлені на покращення благоустрою населених

пунктів. Так, зокрема, депутат Баштанської міської ради О.Бронза за

депутатські кошти придбав меблі для кабінету директора БК та репетиційної

кімнати, а також тенісний стіл. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю з

депутатським корпусом міської ради та маємо надію, що дозвілля наших

жителів ставатиме все кращим та змістовнішим. За рахунок бюджетних

коштів, працівниками КП “Добробут” укладається тротуарна плитка біля

братської могили в шкільному парку. Проводяться роботи по ямковому

ремонту вулиці Центральній в с. Новопавлівка , метою яких є покращення

підвозу дітей до опорного навчального закладу. До кінця року планується

укласти тротуарну плитку біля пам'ятника та сільського клубу, провести

ямковий ремонт провулку Центрального в селі Зелений Клин.

Дотація за вирощування молодняка ВРХ

Нагадуємо, що згідно Порядку використання коштів, передбачених у

державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки

сільськогосподарської продукції до 28 серпня поточного року приймаються

документи для нарахування дотації за вирощування молодняка ВРХ , який

народився у господарствах фізичних осіб, а також набутий шляхом його

переміщення від інших власників.

Для нарахування дотації необхідно мати наступні документи:

паспорт та ідентифікаційний код громадянина – власника тварини;

паспорт ВРХ;

довідка про відкриття рахунку в Приватбанку чи Ощадбанку.

За додатковими роз'ясненнями звертатися до спеціаліста-

землевпорядника Новопавлівського ТОВК.


