
  

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК 

ЯВКИНСЬКОГО  ТЕРИТОРІАЛЬНОГО  ОРГАНУ 

виконавчого  комітету  Баштанської  міської  ради 

за  квітень  місяць 2019 року  
 

П О Д І Ї   ГРОМАДИ 

6  квітня   

    Учні 4-го класу Явкинської ЗОШ приймали участь у ІІ (районному) етапі Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з предметів початкової школи.  

Дівчатка достойно представили свою школу і вибороли такі місця: 

І місце - українська мова - Бондаренко Марія; 

ІІ місце - природознавство - Загорельська Ксенія; 

ІІ місце - математика - Ватаманеску Дар'я. 

ці результати - це титанічний труд дітей в позаурочний час, який вони витрачали з 

задоволенням і захопленням. 

Бажаємо ще більших успіхів у подальшому навчанні! 

                                                                       16  квітня 

         В Явкинській ЗОШ відбувся День відкритих дверей для майбутніх першокласників 

та їх батьків. День був сповнений творчості та позитивних емоцій.  

14 малючків на вході радо вітали учні 4 класу, які підготували святкову програму. Вірші, 

загадки, вікторини, інтерв'ю, пісні і танці - ось неповний перелік свята. Екскурсія школою, 

солодке частування в їдальні від дбайливих мам четвертокласників. Виготовлення 

галявинки дружби спільно з матусями і татусями  

                                    З нетерпінням чекаємо на вас 1 вересня! 

 

  



 
  

     Відбулося засідання комісії по мікропроектах, що подавались на конкурс мікрогрантів в 

рамках Програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» 

(DOBRE), що виконується міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз (Global 

Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)  
НАШ ПРОЕКТ РЕКОМЕНДОВАНО!  

                                                               19  квітня 

                                               День цивільного захисту. 

    Учні та педагогічний колектив Явкинського закладу освіти удосконалили свої теоретичні знання і 

практичні навички щодо дій в умовах екстремальних ситуацій, перевірили здатність грамотно і чітко 

діяти , щоб захистити своє здоров'я та життя.Протягом дня учні 1-4 класів мали змогу переглянути 

навчальні відеоролики відповідної тематики; була організована виставка малюнків, медична сестра зі 

своїми помічницями продемонстрували надання першої медичної допомоги. Всі діти школи взяли 

участь в анкетуванні "Основи поведінки учнів у надзвичайних ситуаціях". Серед учнів 9, 10 класів була 

проведена комбінована естафета з елементами виконання нормативів, контрольних завдань за 

програмою „Цивільний захист”. 

    День цивільного захисту під гаслом «Допомогти! Врятувати! Запобігти! Бути обізнаним!» 

проведено цікаво та повчально. Усі переконалися в тому, що отримані знання знадобляться у 

повсякденному житті.  

                 

День навколишнього середовища (День довкілля)         
    На території Явкинського ТОВК мешканці сіл Явкине та Червоний Став прийняли активну 

участь у важливому еколого-просвітницькому заході. У  щорічній акції з благоустрою «За чисте 

довкілля» прийняли участь керівники та працівники підприємств, установ, організацій ( Явкинська 

ЗОШ, ДНЗ «Калинонька», територіальний орган, відділення зв’язку, дільниця БУЗС ). Взяло 

участь біля 60 чоловік. Упрорядковували територію підприємств, прибудинкових та придорожніх 

територій, торгівельних точок, власні земельні ділянки, місця загального користування. 

Висаджено дерева та кущі. Оголошено чисті четверги з метою упорядкування та утримання в 

належному стані кладовищ, сміттєзвалищ  

22  квітня  

     В приміщенні Явкинської школи відбулися збори громадян з представниками сонячної 

електростанції з питання «зеленого тарифа» з участю представників сонячної 

електростанції, міського голови І.Рубського, т.в.о. старости О.Воловича, депутата міської 

ради М.Кривенко ( 17 чоловік ) 

 

 

 



 

26  квітня 

День пам’яті Чорнобиля 

       В школі відбудеться урок пам’яті на тему: «Чорнобильські дзвони», присвячений 

річниці від дня найбільшої техногенної катастрофи в історії людства – аварії на 
Чорнобильській атомній електростанції .На уроці учні згадають про мужність 
пожежників, військових, героїзм простих людей. Хвилиною мовчання учні вшанують 
пам'ять загиблих пожежників та ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЄС. 

   

   В сільській  бібліотеці розгорнуто тематичну книжкову виставку під назвою «Чорнобиль: 

трагедія, подвиг і пам’ять», присвячену Дню вшанування учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС. 

   Наш земний уклін, довічна вдячність усім тим, хто, ризикуючи свої здоров'ям і життям, 

брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, відроджував і продовжує 

відроджувати до нового життя обпалену радіацією землю. 

Великдень 

    Величне і світле свято для кожного з нас. Кожна родина веде ретельні приготування, 

прибирає та прикрашає оселю. Учні 4 класу Явкинської ЗОШ теж готуються до свята, як 

належить. Вони разом зі своїм класоводом, Петраковою Ганною Вікторівною, оформили в 

коридорі школи святковий великодній куточок, щоб створити особливий настрій до великого 

весняного свята.  

 

     

 


