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    Щомісячний інформаційний вісник Новосергіївського територіального органу 
   Баштанської міської ради  Баштанського району Миколаївської області 

 

    
 21.03.2019р.участь т.в.о.старостита землевпорядника у семінарі при РДА 
25.03.2019р. Звіт роботи за 2018р.міського голови Рубського І.В. перед  жителями Но-
восергіївського ТОВК   
28.03.2019р. Участь т.в.о. старости на нараді з міським головою 
28.03.2019р.участь т.в.о. старости на нараді в РДА. 
11.04.2019р.участь т.в.о. старости  в засіданні  виконкому 
15.04.2019р. Участь  т.в.о. старости у нараді з міським головою 
16.04.2019р. Участь т.в.о. старости  у погоджувальній нараді 
17.04.2019р. Участь т.в.о. старости у семінарі , який відбувся у м.Миколаєві 

БУДНІ ВЛАДИ 

Звітуємо перед громадою 

23 березня 2019 року в приміщенні Новосергіївсь-

кої філії І-ІІ ступенів баштанського ОЗЗСО І-ІІІ 

ст.№2 відбулася зустріч громади з міським голо-

вою Баштансської ОТГ  Рубським Іваном Васи-

льовичем,на якій  він  звітував перед  громадою  

про досягнення  Баштанської ОТГ за 2018 рік.На 

зустрічі були  присутні керівники установ та жите-

лі с.Новосергіївка.Міський голова надавав змістовні  відповіді на  запитання 

громадян. 

Після зустрічі І.В.Рубський оглянув   приміщення Новосергіївського Будинку  

культури та підтвердив,що  приміщення потребує завершення ремонтних  

робіт, на  які  міська  рада  виділила з  місцевого бюджету 180 тисяч гривень. 

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ НОВОСЕРГІЇВСЬКОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГА-

НУ! 

01 травня закінчується кампанія  по  декларуванню доходів з фізичних осіб. 

Декларації необхідно здати до 25 квітня поточного року. За більш детальною 

інформацією звертатися до спеціаліста по земельним питанням Попенко Н.Г. 

Спеціаліст по земельним питанням, Надія Попенко 



Проведення акції «Чиста зона» 

В  суботу,06.04.2019р. на  території сміттєз-

валища, яке  знаходиться за  межами насе-

леного пункта с.Новосергіївка відбувся  су-

ботник  силами  небайдужих жителів  села.                                                         

В результаті сильних  поривів  вітрів, які  ду-

ли  декілька   днів з сміттєзвалища  було  ро-

звіяно  по  полях громадського  пасовища 

бумага,целофанові  пакети, пластикові бутилки, мішки.                                  

В результаті  роботи  було  прибрано 37 га  поля та  територію       сміттєзва-

лища від  бумаги,целофанових пакетів, пластикових  бутилок та  мішків. 

Т.в.о. старости С.Чернова висловлює велику  вдячність  небайдужим  лю-

дям,які  незважаючи на  вихідний  день відклали свої особисті справи і  при-

йшли прибрати наслідки вітродуву:Інні Відюковій,Інні Посилаєвій,Любов Пар-

шуковій,Любов Запожан,Олександру Новицькому,Оксані Кирюхіній,Ігорю Ло-

гоновичу,Світлані Бондаренко,Наталії Ліпській.Бажає їм  міцного здоро-

вя,мирного неба, злагоди та благополуччя  в сімї. 

« Подорож до країни Довкілля» 

20 квітня 2019 року, з нагоди дня Довкілля було 

проведена екологічна година « Подорож до країни 

Довкілля». 

В цей день, Бібліотекар Наталія Ліпська разом з уч-

нями старших класів прибирали прилеглу терито-

рію сільської бібліотеки, а саме: збирали сміття, 

згрібали листя. Разом з цим бібліотекар розповіла 

учням про екологічні проблеми, які є в нашому сус-

пільстві : стихійні сміттєзвалища,знищення лісосмуг, проблеми з питною во-

дою, екологічна катастрофа тощо. 

Тому недаремно говорять – « Природа наша мати – треба її оберігати». 

                                                                                                                                                          Бібліотекар Наталія Ліпська 



Спуск води ініціативною групою громадян с.Новосергіївка 

Внаслідок сильних   тижневих дощів  склалася екстрена ситуація на  дорозі  

загального значення Новосергіївка – Баштанка –вибоїни  залило  водою,що 

ускладнило рух  транспортних засобів.Водії  змушені вдаватися до екстреного  

гальмування та  маневрування. 

Щоденно цією дорогою здійснюється підвіз учнів до опорної Баштанської шко-

ли І – ІІІ ступенів №2,  Новосергіївської філії  та Новосергіївського ЗДО №11 

«Джерельце»,тому   ініціативна група жителів с.Новосергіївка :Олег Кирюхін, 

Надія Казаркіна та Олеся Яремчук вийшли з лопатами  на дорогу , щоб спус-

тити  воду з великих  вибоїн до с.Тарасівка. 

Т.в.о. старости Світлана Чернова висловлює вдячність даним громадянам за  

пророблену роботу.  «Світ не без добрих  людей». 

 

 

 

 

 

 

 

Шановні  жителі  громади  бажаю-

чим  взяти  додаткові  городи  про-

хання звернутися  до  спеціаліста 

по земельним питанням Надії Попе-

нко  написати  заяви. При  собі  ма-

ти  паспорт  та  код. 

ЩИРІ  ВІТАННЯ 

Колектив Новосергіївського територіального органу щиро вітає  всіх  жителів  Новосергіївсь-

кого територіального органу  які  відзначають  свій  День народження   з 17.03. по 15.04 

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. 

Шановні жителі 
Новосергіївського  територіального органу!  

Всі, хто бажає привітати своїх близьких, рідних та 

знайомих з Днем народження та будь — яким ін-

шим святом або подати будь — яке оголошення 

чи інформацію через Інформаційний вісник Ново-

сергіївського територіального органу, просимо 

завчасно звертатися до пом. старости В.Шелаєва 

ОГОЛОШЕННЯ 

Над випуском працював колектив Новосергіївського територіального органу 


