
  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК 

ЯВКИНСЬКОГО  ТЕРИТОРІАЛЬНОГО  ОРГАНУ 

виконавчого  комітету  Баштанської  міської  ради 

за  червень  місяць 2019 року  
 

П О Д І Ї   ГРОМАДИ 

30  травня   

В Явкинській ЗОШ пролунав  ОСТАННІЙ  дзвоник 

       Останній дзвоник у школі - це день, коли перед довгоочікуваними літніми канікулами школярі 
востаннє сіли за парти. Це день радості та смутку водночас, адже для одних - це чергове 
закінчення навчального року, а для інших - ще одна сходинка до вступу у доросле життя. 
Бажаємо всім учням школи гарно відпочити, набратися духовних і фізичних сил перед початком 
нового етапу навчання, а для випускників - щоб цей шлях був щасливий, сповнений гарними 
подіями і здобутками. Бажаємо реалізації власних здібностей, талантів, побудувати власну успішну 

долю, бути гідними творцями свого життя і справжніми патріотами своєї країни! 
Висловлюємо глибоку вдячність педагогам і батькам! Ви вклали у своїх вихованців і душу, і серце, і 

знання! Своєю любов'ю та невтомною працею допомагали пізнавати світ, прищеплювали найвищі 

моральні цінності. 

                           Щастя всім, добра, міцного здоров’я та успіхів!  

                    

 

 



1 червня  

Міжнародний День захисту дітей   

 

          З Днем захисту дітей сьогодні ми поспішаємо привітати кожного малюка. Дитинство - це чудова 

пора, так нехай кожна дитина в цей прекрасний святковий день відчує на собі всю материнську і 

батьківську любов, їх підтримку і захист від усіх життєвих негараздів.  

18 червня   

      В Явкинському ТОВК проведено  День міської ради  

      Взяли участь у проведені заходу: Рубський І.В.- міський голова; Драгуновський В.В. – перший 
заступник міського голови; Луценко Л.І. – секретар міської ради; Зеркаліна Г.Р. – начальник відділу 
освіти, молоді і спорту; Березовська С.В. – начальник відділу розвитку культури і туризму; 
директор Явкинської ЗОШ – Котовська В.В., Берест С.Ю. – директор дитячого закладу 
«Калинонька»; Волович Е.О – спеціаліст І категорії-помічник старости 
- проведено прийом громадян міським головою Рубським Іваном Васильовичем  

- відвідане об’кти соціально-економічного та культурного розвитку  

- проведено обговорення проблемних питань  

- підсумки зустрічей  

 

19 червня   

День фермерів 

 

  
 
Бажаємо щедрих врожаїв на нивах, втілення в життя планів, задумів та сподівань на  благо розквіту 
України та піднесення добробуту всього українського народу 



 
22 червня  

 

в Україні вшановують пам'ять жертв Другої світової війни  

 

  Ми пам’ятаємо  тих, хто так і не повернувся з війни, тих, хто 

першим прийняв на себе цей страшний удар, і тих, чиї життя були покалічені і зруйновані  

 

28 червня   

День Конституції України 

Вітаю Вас з державним святом – Днем Конституції України! 
 

  
 
           Від усього серця бажаю вам міцного здоров'я та творчого натхнення, добробуту і затишку у 
ваших родинах, мудрості і далекоглядності, високих досягнень, успіхів у праці та нових звершень 
заради реалізації принципів Основного Закону нашої Вітчизни – народовладдя, гуманізму та 
законності.  

 
30 червня   

ДЕНЬ  МОЛОДІ  В  УКРАЇНІ 



       
 
З днем молоді всіх дівчат, хлопців і тих, хто в душі вважає себе молодим, вітаю. Бажаю вам 
усім бути закоханими, безтурботними, життєрадісними, пустотливими, безжурними, 
енергійними, ініціативними і заповзятливими і, звичайно ж, відповідальними. 


