
 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

Прийміть найщиріші привітання з 
нагоди Міжнародного дня людей 
похилого віку та Дня ветерана. 

Чимало випробувань, болю і втрат 
довелося вам пережити та зберегти 
гідність, віру, любов, які ви пронесли через 
все своє життя. Бути вашими 
послідовниками – велика честь і 
відповідальність. 

Прийміть слова глибокої вдячності за 
все, що зроблено вами заради нашого 
майбутнього. Ваша праця, подвиг, 
ставлення до людей – це приклад для 
наслідування сучасній молоді. 

Нехай осіння пора, в яку ви вступили, 
буде світлою й ласкавою, сповненою 
душевним теплом, увагою і турботою 
близьких! Довгих і щасливих вам років 
життя! Будьте здорові, радійте успіхам 
дітей та онуків! Миру вам, оптимізму і 
благополуччя! 

З повагою Павло МОЛОДЕЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

               З днем вчителя ! 

 

Вчитель – це більше, ніж професія. Це 
горде звання, яке несуть найпочесніші. До 
них належите й ви. Нехай вчительські 
будні дарують вам силу-силенну приємних 
миттєвостей, а всі труднощі розчиняються 
у веселому вихорі ентузіазму та цілющого 
оптимізму. 

Вітаю з Днем вчителя! Дякуємо за 
вашу нелегку та відповідальну працю, 
терплячість і мудрість.  У пам’яті кожного 
з нас назавжди залишаться спогади про 
шкільні роки, де саме ви були нашими 

надійними  добрими наставниками. 

Бути вчителем – нелегко. Це 
відповідальність, організованість, 
багатозадачність і гнучкість. Це любов до 
дітей і доброта. Ви обрали цей шлях 
свідомо, тому вас по праву можна назвати 
Людиною з великої літери. Ви заслуговуєте 
на повагу й захоплення. Залишайтеся на 
своєму місці, адже ви робите цей світ 
кращим. 

З повагою Павло МОЛОДЕЦЬКИЙ 

Інформаційний вісник 

    НОВОІВАНІВСЬКОЇ ГРОМАДИ 

сіл: Новоіванівка, Київське, 
Старосолдатськ 
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З Днем захисника України ! 
 

 

Щиро вітаємо Вас з 14 жовтня - 

святом сили, мужності, доблесті і честі. У 
день захисників України від усієї душі 
бажаємо Вам сили і твердості духу, енергії 
та оптимізму, благополуччя та надійного 
тилу в родині. Нехай і в мирний час у 
Вашому житті знаходиться місце для 
шляхетних вчинків і подвигів, сміливості і 
красивих перемог! 
  

Дозвольте привітати Вас зі святом 
мужності і патріотизму, святом історії і 
добра - Днем Захисника України. Це свято 
не лише чоловіків, це свято всіх, хто 
любить і захищає свою Батьківщину. Це - 

свято України. Нехай Ваш дім буде 
наповнений світлом і любов'ю, а робота 
приносить лише задоволення! 
  

Нам, звичайно, хотілося б миру в усьому 
світі, але, на жаль, в нашому житті таке 
навряд чи можливо. А тому особливо 
важливо те, що за наше життя і свободу є 
кому постояти! Прийміть мужчини мої 
гарячі вітання зі святом справжніх 
чоловіків - Днем захисника України - і 
побажання світлого щастя! 

 

З повагою Павло МОЛОДЕЦЬКИЙ 

     

 

8 жовтня у Будинку культури міської 
ради відбулося засідання виконавчого 
комітету під керівництвом міського голови 
Івана Рубського. 

На засіданні розглянули 17 питань порядку 
денного. Члени виконкому прийняли 
рішення  надання та скасування дозволу на 
розміщення зовнішньої реклами у місті та 
інше. 

Підтримано проєкти рішень, що 
стосуються питань захисту прав дитини та 
інтересів дітей. 

21 жовтня 2020 року  у приміщенні 
міського Будинку культури відбулося 

засідання виконавчого комітету міської 
ради з таким порядком денним:Про 
попередній розгляд проєкту рішення 
Баштанської міської ради «Про 
затвердження звіту про виконання міського 
бюджету Баштанської міської ради та 
використання коштів резервного фонду 
непередбачених видатків за січень-

вересень 2020 року. 

1. - Про попередній розгляд проєкту 
рішення Баштанської міської ради «Про 
внесення змін до міського бюджету 
Баштанської міської ради на 2020 рік». 

2. - Про попередній розгляд проєкту 
рішення Баштанської міської ради «Про 
затвердження інвестиційного плану КП 
«Добробут». 

3. - Про підсумки роботи 
адміністративної комісії при виконавчому 
комітеті Баштанської міської ради у 2020 
році. 

4. -Про підвезення виборців до 
дільничної виборчої комісії по вулиці 
Соборна, 127 25 жовтня 2020 року. 

5.  



6. Про надання дозволу на списання 
жарочної шафи з балансу відділу освіти, 
молоді та спорту. 

7. Про зміну поштової адреси об’єктам 
нерухомого майна по вулиці Інгульська в 
місті Баштанка Баштанського району. 

8. Про взяття на облік внутрішньо 
переміщених осіб, які потребують надання 
житлових приміщень з фонду житла для 
тимчасового проживання. 

9. Про зняття з квартирного обліку. 

10. Різне. 

 

 

         

Датою переходу на зимовий час в Україні 
є остання неділя жовтня. Таким чином, 
переведення часу в 2020 році відбудеться у 
ніч з суботи, 24 жовтня, на неділю, 25 
жовтня. Цієї ночі о 4:00 українці 
перемістять стрілки годинників на одну 
годину назад. 

Для більшості людей, які не мають 
серйозних проблем зі здоров’ям, такий 
перехід не нестиме серйозної загрози. Втім 
все одно варто слідкувати за своїм 
організмом та уникати додаткових стресів 
та навантажень. 

Сонячне світло є одним з основних 
факторів, який керує добовими ритмами 
людини. Оскільки стійкість добових ритмів 
є важливим для багатьох біологічних 
процесів людини, дослідники виявили, що 
переведення годинника може мати певні 
негативні наслідки для здоров’я. 

 Негативні наслідки переведення 
годинника 

• порушення сну; 

• порушення серцево-судинної 
функції; 

• зміни в емоційному стані (в період 
переходу навіть зростає ймовірність 
трагічних випадків). 

Найбільшу загрозу від переходу на 
зимовий час мають люди з серцево-

судинними хворобами. Дослідження 
вказують, що після зміни часу 
збільшується ймовірність настання 
серцевого нападу. 

Як зменшити вплив переведення 
годинника 

• ходіть гуляти. Сонячне світло 
допоможе призвичаїтись до змін; 

• менше стресу. Уникайте важких 
завдань, важливих справ та інтенсивних 
фізичних навантажень; 

• здорове харчування.; 

• достатньо спіть. 

• 25 жовтня – місцеві вибори в 
Україні 

•  

• Виборці повинні дотримуватись 
протиепідемічних заходів, обробити 
руки дезінфікуючими засобами перед 
входом до приміщення,  перебувати 



у респіраторі або захисній масці. При 
цьому члени виборчої комісії можуть 
звернутися до виборців з проханням 
тимчасово зняти маску для 
підтвердження особи. Рекомендовано 
не брати дітей до виборчих дільниць. 
І користуватися особистою ручкою. 

• У документі також зазначено, що 
виборці, які перебувають на 
самоізоляції, можуть здійснювати 
голосування за місцем перебування. 
Для цього потрібно не пізніше 20 
години останньої п’ятниці перед 
днем виборів подати заяву з доданою 
довідкою медустанови про стан 
здоров’я (перебування на 
самоізоляції). У день голосування 
таким виборцям необхідно 
самостійно, не передаючи в руки 
членам виборчої комісії, показати 
документ, який підтверджує особу та 
громадянство України. Члени комісії, 
які забезпечують голосування за 
місцем перебування мають бути в 
масках, рукавичках, захисному 
щитку. І після кожного відвідування 
проводити утилізацію засобів 
захисту. 

• Згідно «Порядку здійснення 
протиепідемічних заходів під час 
організації та проведення виборів», 
засоби захисту повинні мати усі 
члени виборчої комісії, офіційні 
спостерігачі, поліцейські, працівники 
органів, закладів, установ, на 
території яких розміщені 
приміщення для голосування та 
приміщення виборчих комісій. 

• У разі виявлення випадку COVID-19 

в одного із членів виборчої комісії, 
всі інші члени виборчої комісії 
можуть продовжувати виконувати 
свої функції при відсутності 
симптомів респіраторних 
захворювань. 

• У разі наявності контакту з хворим 
без застосуванням засобів 
індивідуального захисту, такі члени 
виборчої комісії направляються на 

самоізоляцію в порядку, 
встановленому законодавством. 

• До роботи на спеціальних виборчих 
дільницях, утворених у стаціонарних 
закладах охорони здоров’я та в 
установах виконання покарань, 
слідчих ізоляторах, членам виборчої 
комісії, офіційним спостерігачам, 
поліцейським рекомендується не 
пізніше ніж за 72 години до дня 
виборів пройти тестування на 
наявність COVID-19 методом ПЛР. 

• Після завершення підрахунку 
голосів, передачі протоколів та 
бюлетенів для голосування у 
приміщенні виборчої комісії 
проводиться заключна дезінфекція. 

• Крім того, прийнятим документом 
доповнюється перелік осіб, яким 
дозволений в’їзд на територію 
України на час дії карантину: 
офіційними спостерігачами від 
іноземних держав та міжнародних 
організацій, які вестимуть 
спостереження за ходом виборчого 
процесу відповідних виборів. 

 

 

 Вітаємо всіх іменинників 
Новоіванівської територіальної громади, 
які народилися в жовтні місяці. Зичимо 
здоров’я, благополуччя, миру та добра! 
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