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Підтримка та вшанування людей з обмеженими можливостями.
Щороку 3 грудня разом із світовою спільнотою Україна відзначає Міжнародний день
інвалідів. На долю людей з обмеженими можливостями випали нелегкі випробування, однак
вони, долаючи труднощі, проявляють виняткову силу духу і непохитну віру в життя.
Наша держава взяла на себе і виконує конкретні зобов’ язання щодо матеріального
забезпечення інвалідів, створення для них гідних умов життя - надала ряд пільг,
конституційно гарантувала рівні з іншими громадянами можливості для участі
в основних сферах життя суспільства.
Люди з обмеженими можливостями Новоєгорівського територіального органу також
будуть не обділені увагою на виконання міської Комплексної програми «Турбота»
соціального захисту населення Баштанської міської влади виділено кошти із загального
фонду місцевого бюджету для пайків (солодкі набори) дітям з інвалідністю, інвалідам 1
групи до Міжнародного дня людей з особливими потребами.
Переймаючись буденними проблемами, ми повинні замислитися над непростою
долею людей з вадами здоров'я і не тільки у цей день, а й протягом цілого року не забувати
про те, що поруч з нами живуть інваліди, і вони потребують допомоги і уваги. Тож хочеться
побажати Вам витримки, здоров’я, оптимізму, можливості втілити в реальності ваші плани
тазадуми.

З повагою староста Світлана Чухаренко

В Україні відзначають професійне свято усі війська нашої країни. У багатьох країнах світу
святкують День армії, який прийнято вважати «чоловічим» днем.
Ми сильну половину людства вітаємо 14 жовтня і 6 грудня, а хтось і досі, за звичкою - 23
лютого. Однак, офіційні дні українських чоловіків 14 жовтня – День захисника та 6 грудня –
День збройних сил України.
Бажаємо Вам міцного здоровя , щастя та благополуччя , нехай Господь Бог оберігає Вас та
Ваших рідних!
З повагою староста С.М.Чухаренко.
********************************************************************************

Шановні жителі села!
Будь ласка, підтримуйте в чистоті територію, на якій
ми з вами проживаємо, вчасно прибирайте її, не смітіть
самі і не дозволяйте це робити іншим.
Ми заслуговуємо на те, аби жити в чистоті. Порядки
за нас ніхто не наведе.
*******************************************************************************

Шановні громадяни!
Звертаюся до Вас з проханням бути небайдужим до
своїх близьких померлих та упорядкувати їхні могили,
які засміченні та зарослі .
Не засорювати прилеглу територію біля кладовища .
Порядок та чистота залежить тільки від нас.
Староста Світлана Чухаренко

