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 25.04.2019 року  участь  
т.в.о.старости  в засіданні виконко-
му  міської ради; 
 26.04.2019 року участь 
т.в.о.старости в  роботіХХХУ сесії  
міської ради; 
 06.05.2019 року участь 
т.в.о.старости в  розширеній нараді  
з міським головою . 
   10.05.2019 року участь 
т.в.о.старости в засіданні виконко-
му міської ради 

БУДНІ ВЛАДИ 

                                           Мужність  і  біль Чорнобиля. 

26 квітня 2019 року минає   33-я  річниця з нагоди Чорнобильської  катастрофи.Бібліотекар Новосергі-

ївської  сільської бібліотеки Наталія Ліпська донесла до учнів,що Чорнобильська катастрофа вважаєть-

ся найбільшою за  всю історію  ядерної  енергетики, як за кількістю  загиблих і потерпілих від її наслід-

ків людей, так  і за економічним збитком.Число постраждалих від Чорнобильської  аварії  можна визна-

чити лише  приблизно.Окрім загиблих працівників АЕС і пожежників,до них слід  віднести хворих вій-

ськовослужбовців і цивільних осіб,що  брали участь в ліквідації наслідків аварії, і мешканців  райо-

нів,які піддалися радіоактивному забрудненню.Визначення того,яка частина захворювань наслідком  

аварії – вельми складне  завдання  медицини і статистики. 

                                                                                              В.о.помічника старости Шелаєва В.І. 

Шановні мешканці об’єднаної територіальної громади! 

Розпочалося голосування за проекти Бюджету участі, яке триватиме з 6 по 19 травня 2019 року вклю-
чно. 

Будь-який мешканець громади, який досяг 16 років і отримав паспорт громадянина України, може взя-
ти участь у голосуванні . Зауважимо, що одна особа може проголосувати лише за один проект.Віддати 
свій голос за обрані проекти можна, проголосувавши з  посиланнямhttps://gp.bashtanka.org.ua, або звер-
нувшись в пункти супроводу Бюджету участі: м. Баштанка, вул. Баштанської Республіки, 38; с. Ново-
сергіївка, 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 міцного 

здоров’я, родинного благополуччя, мирного неба , 

сонячних днів та процвітання. 

Колектив Новосергіївського ТОВК  

Баштанської міської ради 

 

https://gp.bashtanka.org.ua/


«Українська  вишиванка: зв*язок  поколінь». 

16 травня 2019  року , з нагоди Всеукраїнського  свята – 

дня Вишиванки  в Новосергіївській  сільській бібліотеці  бу-

ла  проведена природознавча  година «Українська вишива-

нка:зв*язок поколінь». На заході  були  присутні учні  почат-

кових   та старших класів.  Бібліотекар Наталія  Ліпська ро-

зповіла  присутнім про   історію святкування  свята.Також  

була  представлена невелика  колекція  вишиванок.Школярі були  дуже задовол-

ні і з зацікавленістю  слухали   історію  виникнення  свята. 

16.05.2019 року у Новосергіївській філії  була  проведена акція-флешмоб до Дня ви-

шиванки   “Вишиванка об*єднує   всіх” , в  якій  прийняли  участь  учні  філії.  У  це 

свято учні одяглися у вишиванки, долучилися до акції та  взяли  участь у флешмобі, 

організованому після   закінчення  занять. 

                                          СВЯТО    ВЕЛИКОЇ  ПЕРЕМОГИ 

9  травня 2019 рокуо 9 годині відбулися  урочистості,присявчені  Дню  Перемоги  на  
території    Новосергіївського  старостату.Зранку в  с.Новосергіївка надворі лунали  
пісні  воєнних років з музичної апаратуриНовосергіївського Будинку  культури. О 9 го-

дині   ранку біля Пагорба Слави зібралися учні Новосергіїв-
ської філії,діти  дошкільного  віку, ,працівники   установ тери-
торіального  органу та  жителі  села, щоб  вшанувати  
пам*ять загиблим воїнам у Великій  Вітчизняній війні 1939-
1945 років. 

В.о. помічника старости Валентина Шелаєва висловила сло-
ва  вдячностіта  поваги до воїнів  та   дітей війни,які жили в  
ті  роки .Учні розповіли  вірші, присвячені Великій  Вітчизня-
ній війні.Дійство  завершилося покладанням квітів  біля  під-
ніжжя Пагорба Слави. 

О 9 годині  ранку в с.Тарасівка т.в.о. старости Світлана Чер-
нова  разо м  з директором ЗДО «Джерельце» Галиною Бригінець та учнями Баштан-
ської опорної школи І-ІІІ ступенів № 2 виступили  зі словами  привітань до  жителів  
се ла. Наприкінці урочистості  всі присутні поклали  квіти до підніжжя пам*ятника сол-
дату.  Т.в.о. старости Світлана Чернова   відвідала   с. Зелений  Гай  та Новогороже-
не, де до  пам*ятних знаків  воїнам Великої  Вітчизняної  війни поклала  квіти, сплете-
ні у  вінок . 



Робота громадських працівників по Новосергіївському територіальному  

органу. 

З   13  по 24 травня 2019 року на території Новосергіївського органу працювали 

громадяни,які перебувають на обліку в районному центрі зайнятості. 

За  десять днів плідної праці були пофарбовані пам*ятники солдату та пам*ятні 

знаки в с.Новосергіївка,Тарасівка,Зелений Гай та Новогорожене. 

Громадськими працівниками були  пофарбовані Пагорб Слави в с.Новосергіївка 

та  в*їздний  знак   біля  с.Горожене. 

Надія Казаркіна, Оксана Кирюхіна та Олеся  Яремчук побілили  автобусні зупин-

ки в С.Новосергіївка,Тарасівка та Зелений Гай та  громадські колодязі    в 

с.Горожене  та Зелений Гай. 

За весь  час роботи  поливали  посаджені квіти -  троянди  та  петунії. 

 Роботи по ремонту Будинку  культури 
продовжуютьсяю …  

 
В  грудні  2018 р. в  Новосергіївському  Бу-
динку  культури  
перекрили  дах , 
але роботи  по 
ремонту на 
цьому  не закін-
чилися. 

В цьому  році  плануємо  здійснити  ремонт 
стелі  та  зробити   обмостку навколо Будинку  
культури за кошти  місцевого  бюджету. 
Тому 30 квітня  розпочалися  роботи   по  ре-
монту стелі.  На даний  час  зі  стелі в залі та 
фойє знята  стара  ліпка , під час зняття   якої  були   виявлені проблемні   
точки  в залі :гнилі   та  мокрі  дошки   -  результат  затікання  води  та снігу  
під  час  перекриття  даху.  Тепер потрібен час, щоб  дошки  висохли,  та  
замінити  гнилі   дошки   на  нові. У  фойє стан  дощок  кращий,  тому  8 
травня було  здійснено   заміну  стелі у  фойє  будинку  культури . 
 Роботи  по  ремонту  Будинку  культури  продовжуються. 

Т.в.о.старости Світлана Чернова 

ЩИРІ  ВІТАННЯ 

Колектив Новосергіївського територіального органу щиро вітає  всіх  жителів  

Новосергіївського 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. 


