
  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК 

ЯВКИНСЬКОГО  ТЕРИТОРІАЛЬНОГО  ОРГАНУ 
виконавчого  комітету  Баштанської  міської  ради 

за  грудень  місяць 2019 року  
 

П О Д І Ї   ГРОМАДИ  

30.11.2019 року в Явкінській ЗОШ відбувся турнір з волейболу. Збірна Явкинської ОТГ 
виборола І місце, ІІ місце посіла Явкинська школа, ІІІ Новоєгорівська ОТГ.  

                                    

2 грудня   

     у Явкинській ЗОШ І-ІІІ ст. пройшли змагання з волейболу між командами Явкинської і 
Христофорівської шкіл, присвячені Дню Збройних Сил України. Серед хлопців І місце 
виборола збірна команда Явкинської ЗОШ, а І місце серед дівчат - Христофорівська ЗОШ. 
Вітаємо команди! 

              



      З батьками учнів 5 класу Явкинської ЗОШ, соціальним педагогом Ковікою Любов'ю 
Володимирівною було проведено практичне заняття "Зрозуміти та підтримати"  

    

     З метою привернення уваги учасників навчально – виховного процесу до проблеми 
насильства у суспільстві та попередження негативних явищ, що можуть призвести до 
насилля або спровокувати його вчинення, щорічно у Явкинській ЗОШ І-ІІІ ст. проходять 
різноманітні заходи у рамках акції «16 днів проти насильства».                                                                          

3 грудня   

Міжнародний день людей з особливими потребами 

    Люди з обмеженими можливостями Явкинського територіального органу не обділені 
увагою. На виконання міської Комплексної програми «Турбота» соціального захисту 
населення Баштанської міської влади виділено кошти із загального фонду місцевого 
бюджету для пайків дітям з інвалідністю та інвалідам І групи ( 9 пайків на суму 1800 грн. ) 
до Міжнародного дня людей з особливими потребами.  

 

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Міжнародного дня інвалідів! 
       На їхню долю випали нелегкі випробування, однак вони, долаючи труднощі, проявляють виняткову 
силу духу і непохитну віру в життя. Цей день покликаний більш пильно звернути нашу увагу на тих, хто 
живе з нами поруч, і простягти руку тому, хто потребує допомоги. Своїми успіхами в спорті, науці, 
громадському житті особи з фізичними обмеженнями доводять, що завдяки силі духу і цілеспрямованості 
можна досягти таких висот, які й здоровій людині не завжди під силу. Разом з тим, як ніхто інший, ці люди 
потребують підтримки і заохочення, бо їхнє життя - це щоденна боротьба. Дякуємо всім, хто опікується 
інвалідами, адже надання їм щоденної підтримки й допомоги – це реальний вияв милосердя, людяності та 
любові до ближнього. 

       Від щирого серця бажаю людям з особливими потребами міцного здоров’я, добра, благополуччя, 
сили духу, витримки, віри у завтрашній день, миру, наснаги до життя. Хай негаразди обходять ваші 
родини, а життєвий шлях буде завжди благословенним! 

 



 

6 грудня 

День Збройних Сил України.  

      Кожного року в Явкинській школі традиційно відбуваються тематичні заходи. 
Дівчатка привітали хлопчиків, жінки - чоловіків, але більш зворушливими і душевними, 
звичайно ж, були вітання учнями жителів села Явкине, учасників бойових дій. 

                        

7  грудня  День місцевого самоврядування 

        Вітаємо територіальну громаду, членів виконавчого комітету, посадовців ради, 
 з Днем місцевого самоврядування. У демократичному суспільстві саме органи місцевого 

самоврядування покликані створювати умови для реалізації суспільних та приватних інтересів, сприяти 

розв’язанню життєво важливих проблем не тільки місцевого, а й державного значення, налагоджувати 

зв’язки між громадянами та їх об’єднаннями , сприяти реальній участі людей в управлінських процессах. 
      Усім причетним до цього свята, хочеться подякувати за важку, не завжди вдячну і зовні непомітну працю 

та побажати міцного здоров’я, благополуччя, миру, злагоди, добра. 
Нехай щира людська вдячність та повага будуть вашою нагородою за нелегку працю, 
а любов та підтримка ближніх зігрівають ваші серця серед щоденних турбот.  

 

 

                             

 


