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          АКТИВНА   НОВОЄГОРІВСЬКА   ГРОМАДА 

     Весна   прекрасна   пора   року , коли  розквітає   все   навколо    нас , але щоб    пишатися 

цією красою нам такожпотрібноприкластизусилля  для їїіснування .Тому післязимової пори , 
а також на передодні  Великодних   свят звичай  кожної  громади  проводити свою територію 
у належний  вигляд. Незважаючи на сьогоднішні  обставини  в країні поширення інфекційної 
хвороби  короно вірусу  COVID-19,що привело до  обмежень    в   роботі , але враховуючи її 
обмеження, новоєгорівці розпочали свою роботу   з   березня   м-ця по упорядкуванню своєї 
громади. Завдяки   працівникам  наданих з   центру зайнятості  було  зроблено  велику справу 
,вирубано три великих чагарника , які роками    росли      на   провулках    і  заважали людям 
та водіям      дивитися   на        поперечну    дорогу , чи їде    транспорт , чи     іде    людина  
вони завжди затемнювали  прилеглу  територію. Цим  небайдужим людям  вдалося  вирізати 
та вирубати  багаторічні  кущі та упорядкувати  прилеглу  територію  та привести її   в 
належний стан . 
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       У звязку зі змінами  до деяких законодавчих  актівУкраїни ,спрямованих  на запобігання  

виникненню  і   поширенню   коронавірусної     хвороби , сьогодні    міська   рада    не може  

перерахувати кошти коммунальному підприємству для забезпечення його  функціонування , 
тому староста організувала  не байдужих громадян  ,які завжди вносять свою   ініціативу та 
вклад  в громаду ,  привели  у належний стан кладовища  ,вивезли мусор,   покосили   траву, 
атакож  провели зварювальні роботи  по встановленню металевого довгоочікуваного стола , 
покрасили та встановили , який просили громадяни на кладовище для проведення 

поминальних   днів . 

 



   З  появою   пандемії  в Україні   різко   в аптеках , не стало  медичних  масок   для  продажу 
громадян, для  захисту  населення   в  період  карантину  , аж потім  вони  появилися , але  за 
такою ціною що не кожен  зможе  купити та забезпечити себе масками на період  карантину 
Тому  я як    староста   села із  власної     ініціативи  почала  шити  безкоштовні    маски   для  
громадян ,  вже   більше   200 шт. масок   пошито   та   роздано   населенню ,   впершу    чергу 

забезпечили  пенсіонерів , а потім інших людей ,  а також за власні кошти придбала захистні 
костюми та медичні маски для Новоєгорівської  амбулаторії та Добренського  ФАПу .   
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      Черговий   раз   хочеться    подякувати    не   байдужому    громадянину    нашого     села 
Новоєгорівка  Скачкову   Олександру , який  разом зі мною клопоче  про озеленення   нашої 
громади та надає матеріальну допомогу своїми подарунками , які вирощує своїми    руками - 
це  кущі троянд , які було надано для насадження біля Пагорба Слави  до  Дня   памʼяті   та 
примирення і 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945  років”.   
Працівниками територіального органу своїми силами упорядковано територію та висаджено 
квіти троянди у кількості 70 шт. 
 

 



    Продовжили роботу по упорядкуванні села Новоєгорівка  працівники територіального 
органу привели  в належний стан прилеглу територію біля адмінбудівлі білили бордюри та 
дерева , упорядковували клумби . 
    Велику ділянку роботи  провели у скверику «Школярик» де  косили та згрібали зеленні  
трав’яні зарості. 

 

 

 Звичайно , ще не все зроблено , але благоустрій села триває. Чистота нашого довкілля  
залежить від кожного з нас  , адже чистота не там , де прибирають , а там де не смітять , тому 
власним прикладом  хотілося показати , що разом можна зробити  наше село охайним та 
чистим. 
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   Відлунали травневі свята , незважаючи на карантинні умови відбулися заходи до 
вшанування пам'яті та примирення ,та до 75-річчя Великої Перемоги. Заходи пройшли на 
високому рівні з притриманням правил карантину . Я дякую всім керівникам соціальної 
сфери та всім учасникам , які брали участь у підготовці заходів та привітаннях. Висловлюю 
безмежну вдячність підприємцям: Зощенко Олені , Олійник Ірині , Чупак Лілії , Тарасенко 
Миколі та Онищуку Володимиру за порозуміння та підтримку моєї щорічної пропозиції в 
привітанні та наданні продовольчих наборів ветеранам війни , яких нажаль залишилося дуже 
мало.Бажаю Вам здоров'я та нехай Господь Бог благословить Вас на довгії літа !!!  
 

  

                                                                             

                                                                               З повагою староста села Світлана Чухаренко!!! 



 

    Я староста села Світлана Чухаренко хочу в десяте повториться із словами вдячності 
до наших підприємців таких як Олійник Павло Васильович та Тарасенко Микола 

Миколайович , які незважаючи на такий важкий період який ми проживаємо , не стоять 

осторонь та надають фінасову допомогу в придбанні медичної форми в Новоєгорівську 

ЛАСМ. Зараз така пора року що наші меценати знаходяться на полях , тому за їхнім 

дорученням та від їхнього імені я особисто передала їхній дарунок до лікарні за який 

медичні працівники дуже вдячні. 
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В халаті білім, як сніжок на полі, 
мов блискіт лебединого пера, 
вітаючись привітно на-довкола, 
іде по коридору медсестра. 
В очах легенький спалах остороги, 
в руках умілих – все до ладу тут. 
Десь там, в палаті, за сумним порогом 

від неї конче, допомоги ждуть. 
Тому нехай зникає чи маліє 

у хворих біль, лишень зайдеш до них. 
Життя, медсестро, – це висока мрія, 
і боротьба на вигинах крутих. 
…В халаті чистім, як погожа днина, 
струнка, статечна, ніжна, осяйна 

зайшла в палату медсестра. Людина! 
А разом з нею – радість і весна. 
З повагою та привітаннями староста Світлана Чухаренко!!! 
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