
 

 

 

   Щомісячний інформаційний вісник Новосергіївського територіального органу 

         Баштанського району Миколаївської області 

 

    

     

БУДНІ ВЛАДИ 

22.01.2020 року  участь  т.в.о.старости  з делегацією у святкових заходах до Дня Собо-
рності; 
30.01.2020 року участь т.в.о.старости в засіданні сесії міської ради; 
31.01.2020 року участь т.в.о.старости в нараді по питанню незаконної вирубки лісос-
муг в сесійній залі РДА; 
05.02.2020 року участь помічника старости  в правовому навчанні “Декларування до-
ходів 2019” та інструктажі з проведення інтервювання респондентів по соціальному 
проєкту “Громада спільних дій” 

12.02.2020 року участь т.в.о.старости в засіданні Робочої групи по дорогах; 
13.02.2020 року участь т.в.о.старости в засіданні виконавчого комітету Баштанської 
міської ради. 

 Що таке Хрещення Господнє? 

   Хрещення Господнє  - це подія, яка остаточно провела межу між 
Старим та Новим Завітами. Маленька річка Йордан немов поділила істо-
рію планети на час до Христа і Християнську епоху, в якій хочеться спо-
діватися,  ми  живемо і нині… Хрещення  -  це перша подія  в публічній 
діяльності Христа. Про те, як Він жив і що робив до хрещення в Йордані, 
нам майже нічого не відомо. Але саме хрещення стало відправною, з якої 

почалась євангельська історія, наша Церква і наша віра… Вітаємо  громаду Новосергіївсь-
кого територіального органу  зі святом Богоявлення. Нехай цілюща йорданська вода змиває 
зневіру і різні хвороби, додає сили і натхнення до щоденних добрих справ. Нехай зцілює 
наші тіла і наші душі. Нехай це свято змиє всю нечисть і зло, які заважають вільному роз-
витку нашого народу. 
Бажаю кожному з нас здійснення всіх надій і благих починань, миру, добра і любові. 

Т.в.о.старости Світлана ЧЕРНОВА 

Засідання ХLІI сесії міської ради сьомого скликання 

Під головуванням голови Баштанської об'єднаної територіальної громади Івана Рубського  відбуло-
ся засідання ХLІI сесії міської ради сьомого скликання. 
 На сесію були запрошені відповідальні працівники міської ради, керівники підприємств, установ та 
організацій громади. 
 На початку сесії голова міської виборчої комісії Тетяна Гончар доповіла про зміни в депутатському 
складі міської ради. Достроково припинив повноваження Віталій Костюк від політичної партії об'є-
днання  "Самопоміч" на його місце зареєстрували від політичної партії б'єднання  "Самопоміч" 
Юрія Лабу. 
 На порядок денний було внесено та прийнято до розгляду  21 питаня та 4 депутатські звернення, 
які згідно з регламентом роботи міської ради були попередньо розглянуті на погоджувальній раді та 
засіданні спільної постійної комісій  ради. 
На сесії міської ради було прийнято звернення депутатів міської ради до Національної комісії , що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЄКП) щодо ска-
сування абонплати за транспортування газу (депутатський запит Віталія Грицюка).  



 

 

У ШКОЛІ ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ 

    22 січня 2020 року Державне свято День Соборності 
України учні Новосергіївської філії І-ІІ ступенів  Баш-
танської опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 2 відзначили 
урочисто та патріотично. Була проведена  святкова лі-
нійка, підготовлений усний журнал “Соборність Укра-

їни: від ідеї до сьогодення”, всіх присутніх ознайомлено з історією 
свята. На завершення заходу учні філії  провели патріотичний флеш-
моб “Ми любимо Україну”, 29 лютого 2020 року  в День Пам'яті Героїв 
Крут, у Новосергіівській філії І-ІІ ступенів, з метою формування в учнів почуття 
патріотизму, любові до свого народу,його історії та героїчного минулого, була 
проведена лінійка - реквієм "Крути: трагедія, подвиг, пам'ять." Учні філії  підго-
тували літературно-музичну композицію, присвячену цій події. На завершення заходу було запале-
но поминальну свічу.  

Вчитель укр. мови  Валентина МЕЛЬНИЧЕНКО 

  Коли Україна святкувала День Соборності, у Новосергіївському ЗДО 
№11 "Джерельце" було проведено інтегроване заняття "Ми любимо 
Україну". Під час заняття вихованці ознайомилися з понят-
тям "незалежність", "соборність", пригадали українські дер-

жавні символи, із задоволенням відгадували загадки про них. Дітлахи 
змогли продемонструвати отримані знання, але з особливою насолодою 
вони малювали державні символи.  

 Директор ЗДО № 11 “Джерельце”Галина Бригінець 

Правове навчання для працівників міської ради 

  5 лютого в актовому залі Баштанської міської ради бу-
ло проведено правове навчання для працівників міської 
ради  «Декларування доходів 2019». 

   Навчання провела начальник юриди-
чного відділу Ольга Ситнік , яка озна-

йомила зі змінами в деларувані. 

   Під час навчання присутні мали змогу задати актуальні питання. 
З офіційного сайту міської ради 

Відбулося навчання для асистентів вчителів інклюзивних класів 

Баштанський міський інклюзивно-ресурсний центр зустрічав асистентів учите-
лів інклюзивних класів. Семінар-супервізія був спрямований на надання допо-
моги у визначенні цілей та пріоритетів у процесі роботи；надання допомоги у 
визначенні результативних методів та засобів надання допомоги дітям з особли-

вими потребами；здійснення об’єктивної оцінки з розв’язання проблемних ситуацій, пов’яза-
них із виконанням професійних обов’язків；дотримання етичних норм у процесі роботи；
формування мотивації до професійного зростання. Були опрацьовані такі питання: 
- Організація інклюзивного освітнього середовища: принципи універсального дизайну та ро-
зумного пристосування. 
- Кілька правил, як переглядати індивідуальну програму розвитку. 
- Оцінювання навчальних результатів учнів в інклюзивному класі, реагуван-
ня на втручання та моніторинг прогресу. 
У процесі роботи семінару-супервізії учасники обговорили важливі моменти в 
роботі, обмінялися професійним досвідом, отримали цінні методичні рекомен-
дації від фахівців.  



Я маю право  

 

 Відповідно до пункту3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року №302 «Про затвер-
дження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, 
повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України», Державна мігра-
ційна служба до законодавчого врегулювання питання завершення оформлення та видачі паспорта 
громадянина України зразка 1994 року здійснює оформлення та видачу таких паспортів у порядку, 
встановленому Міністерством внутрішніх справ, громадянам України, щодо яких прийнято рішення 
суду, що набрало законної сили, про зобов`язання Державної міграційної служби оформити та вида-
ти паспорт громадянина України зразка 1994 року. Тобто, для оформлення і видачі паспорта громадя-
нина України зразка 1994 року у формі книжечки, особі необхідно звернутись до суду з позовом в поряд-
ку адміністративного судочинства про зобов'язання Державної міграційної служби оформити та ви-
дати паспорт громадянина України зразка 1994 року та отримати рішення суду. 
    Згідно положень Тимчасового порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердже-
ного наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 червня 2019 року № 456, особа , яка досягла 16 
річного віку, для оформлення паспорта вперше має звернутися до територіального підрозділу ДМС Украї-
ни за зареєстрованим місцем проживання та подати необхідні документи: 
- заява про видачу паспорта зразка 1994 року (подається громадянином України, який досяг 16-річного ві-
ку, особисто, а у разі подання документів відносно громадянина України, який визнано судом обмежено 
дієздатним або недієздатним, - на підставі заяви одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників 
або інших законних представників (далі - законні представники); 
рішення суду; 
- свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними ор-
ганами іноземної держави; 
- оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків (або одного з них), 
що на момент народження особи перебували (в) у громадянстві України (для підтвердження факту належ-
ності особи до громадянства України). У разі відсутності таких документів або в разі, якщо батьки (чи 
один із батьків) такої особи на момент її народження були (був) іноземцями (ем) або особами (ою) без гро-
мадянства, або в разі набуття особою громадянства України на території України подається довідка про 
реєстрацію особи громадянином України; 
- дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см; 
- довідку про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання особи; 
- довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб); 
- посвідчення про взяття на облік бездомної особи, видане відповідним центром обліку бездомних осіб (для 
бездомних осіб); 
- заявник, який звертається за оформленням паспорта зразка 1994 року вперше після досягнення 18-річного 
віку, додатково подає (за наявності) документ, виданий відповідним органом, установою, організацією, 
який містить фотозображення особи, на ім'я якої оформлюється паспорт зразка 1994 року. 
  Для обміну паспорта, видачі паспортів замість утрачених або викрадених подається разом із заявою ін-
ший пакет документів, зазначений в Тимчасовому порядку оформлення і видачі паспорта громадянина 
України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 червня 2019 року № 456. 
Оформлення і видача паспорта зразка 1994 року здійснюються протягом 30 календарних днів з дня подан-
ня особою заяви та документів для оформлення і видачі паспорта зразка 1994 року. 
Для осіб, які вперше отримують паспорт зразка 1994 року після досягнення 18-річного віку, в обов'язково-
му порядку проводиться процедура встановлення особи, у зв’язку з чим строк продовжується до 60 кален-
дарних днів. Видача паспорта зразка 1994 року вперше здійснюється безкоштовно. 
  Законні підстави для відмови у оформленні паспорта у формі книжечки 

  Відповідно до частини 7 статті 16 Закону уповноважений суб'єкт, якщо інше не передбачено цим Зако-
ном, має право відмовити заявникові у видачі документа виключно у разі, якщо: 
- за видачею документа звернувся заявник, який не досяг шістнадцятирічного віку, або представник особи, 
який не має документально підтверджених повноважень на отримання документа; 
- заявник вже отримав документ такого типу, який є дійсним на день звернення (крім випадків, зазначених 
у частині сьомій цієї статті); 
- заявник не подав усіх визначених законодавством документів, необхідних для оформлення і видачі доку-
мента; 
- дані, отримані з бази даних розпорядника Реєстру, не підтверджують інформацію, надану заявником. 
   У рішенні про відмову у видачі документа, яке доводиться до відома заявника протягом п’яти робочих 
днів з дня його прийняття, мають зазначатися підстави для відмови. Особа має право звернутися до упов-
новаженого суб'єкта з повторною заявою у разі зміни або усунення обставин, через які їй було відмовлено 
у видачі документа. Рішення про відмову у видачі документа може бути оскаржено особою в адміністрати-
вному порядку або до суду. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17


 

 

Колектив Новосергіївського територіа-
льного органу щиро вітає  всіх  жителів  
Новосергіївського територіального орга-
ну  які  відзначають  свій  День наро-
дження   з 15.01. по 15.02.  

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 іншим святом або подати будь — яке оголошення чи інформацію 
через Інформаційний вісник Новосергіївського територіального органу, просимо 
завчасно звертатися до помічника т.в.о.старости Наталії Буц. 

ОГОЛОШЕННЯ 

Над випуском працював колектив Новосергіївського територіального органу 

Класного керівника  
Колісніченко Віру Миколаївну 

вітаємо з Днем народження! 
Хай квітне доля у роках прекрасних, 

Господь дарує радість і здоров’я, 
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним 

Вас осяє світлом і любов’ю! 
З повавгою,  учні  1-го класу та їх батьки 

Педагогічний колектив  
Новосергіївської філії І-ІІ ст. 

вітає  з Днем народження 

Мельниченко Валентину Петрівну ! 
Бажаємо миру і  світлої долі, 
Запалу, енергії, сили доволі,  

Творчого вогнику, віри й наснаги, 
Щедрості серця, людської поваги. 

 

Колектив Новосергіївського ТОВК  
Баштанської міської ради вітає  

з Днем народження   
Попенко Надію Григорівну та  
Павленко Світлану Іванівну! 

Вам зичимо щастя, добра і тепла, 
Хай  будуть достатки і гарні діла. 

Щоб довго і довго ще жить довелося, 
Усе, що чекалось в житті, щоб збулося 

Директора ЗДО № 11 “Джерельце” Бригінець Галину Федорівну  
вітає з Днем народження колектив ЗДО! 
Хай ладиться  скрізь: на роботі, в родині, 

Щоб радісний настрій у серці не згас. 
Все світле, гарне, що треба людині, 
Нехай неодмінно приходить до Вас! 


