
 

 

 

 

 

 

Шановні працівники сільського 

господарства! 

 
 

Сердечно вітаю Вас із професійним 

святом! 

 

Відзначення Дня працівників сільського 

господарства - це визнання державою 

звитяжної хліборобської праці на благо 

України, це хвала мозолястим рукам 

селян, які знають справжню ціну хлібу! 

Хай і надалі рясно колосяться щедрими 

врожаями ваші ниви, хай втілюються в 

життя ваші плани, задуми та сподівання 

на радість вашим рідним, на благо 

розквіту краю та піднесення добробуту 

всього українського народу. Хай 

обходять вас природні стихії, а ваші 

родини живуть у затишку, щасті, 

благополуччі та при доброму здоров’ї! 

У день професійного свята бажаю вам 

всім прихильної долі, вагомих здобутків, 

миру, невичерпної енергії, професійної 

удачі! 
                    З повагою  Павло Молодецький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Працівникам соціальної сфери ! 

 

 

Прийміть сердечні привітання з нагоди 

професійного свята – Дня працівників 

соціальної сфери, яке відзначається в 

першу неділю листопада. 

Цей день – чудова нагода висловити 

вдячність тим, хто обрав таку потрібну і 

благородну сферу діяльності, як 

соціальний захист населення нашого 

краю. 

З цієї нагоди прийміть щирі побажання 

міцного карпатського здоров’я, 

особистого щастя, творчої мудрості і 

високого професіоналізму! 

Нехай множаться ваші добрі вчинки, 

здійснюються найкращі плани та задуми, 

а служіння обраній справі, чуйність та 

щедрість приносять вам людську шану 

та повагу! 

Хай у ваших домівках панують мир і 

злагода, благополуччя і достаток.   Зі 

святом вас! 
 

                   З повагою  Павло Молодецький. 

 

 

 

Інформаційний вісник 

НОВОІВАНІВСЬКОЇ 

ГРОМАДИ 

 сіл: Новоіванівка, Київське, Старосолдатське 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а, Київське, Старосолдатське 

 

 

 



ВІТАЄМОЗ ПЕРЕМОГОЮ ! 

Баштанська громада вже вдруге 

отримала головну  нагороду 

«Кришталь року - 2019» 

Премія «Кришталь року» та оцінка 

бюджетної прозорості 2019 року – це 

партнерська робота Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID) через 

консорціум виконавців програми USAID 

DOBRE, Представництва Європейського 

Союзу через Програму «U-LEAD з 

Європою» і  громадського партнерства 

«За прозорі місцеві бюджети!» Індекс 

прозорості місцевих бюджетів та 

методологію його оцінювання 

розроблено Фондом Східна Європа 

спільно з Громадським партнерством «За 

прозорі місцеві бюджети!» у співпраці з 

Асоціацією міст України за фінансової 

підтримки Європейського Союзу. 

Баштанська громада отримала 

нагороду за найвищі бали "Індексу 

Спроможності Місцевого 

Самоврядування" 

  На дводенній конференції присутні 400 

учасників, серед яких представники 75 

об’єднаних громад, інвестиційних 

фондів, фінансових установ, великого та 

локального 

бізнесу, проектів міжнародної технічної 

допомоги, центральних та регіональних 

органів влади. У фокусі події 

відбувається обмін думками щодо 

розвитку спроможності громад, 

обговорення земельної реформи, 

інвестиційного та туристичного 

потенціалу громад та можливостей до 

його розвитку, побудова діалогу між 

інвесторами та представниками 

об’єднаних громад, пошук рішень для 

пришвидшення місцевого економічного 

розвитку. 

 

 

      

 

04.11.2019р. участь т.в.о.старости у засі-

данні виконавчого комітету;  

06.11.2019р. участь т.в.о.старости у 

засіданні сесії;  

07.11.2019р. участь т.в.о.старости у 

зустрічі з Наталією Сафроновою: звіт по 

програмі ДОБРЕ; 

 12.11.2019р. участь т.в.о.старости, 

помічника старости, директора ЗДО 

“Малятко”   у тренінгу на тему: 

“Сторітелінг”.  

 

 

 06 листопада 2019 відбулася ХХXIX 

сесія міської ради сьомого скликання 6 

листопада відбулася XXXIX чергова 

сесія Баштанської міської ради VII 

скликання. На порядок денний засідання 

виносилося, крім пункту «Різне», 38 

проектів рішень, які стосувалися 

діяльності підприємств міської 

комунальної власності, земельних 

питань, питань розвитку інфраструктури 

та благоустрою в місті, інших сфер 

міського господарювання. В роботі 

пленарного засідання взяли участь 

депутати міської ради, начальники 

відділів міської ради, працівники 

виконавчого апарату міської ради. Після 

розгляду та прийняття рішень щодо 

порядку денного з доповненнями, було 

розглянуто депутатські запити. Після 

обговорення піднятих питань, 

депутатські запити підтримали та 

прийняли відповідні рішення. (Більш 

детально про роботу сесії можна 

ознайомитись на сайті Баштанської міської 

ради) 

 

 



 

Коли вирушаєш у путь - 

завжди обережним будь! 

 

У Новоіванівському закладі дошкільної 

освіти «Малятко» проведено Тиждень 

безпеки дорожнього руху. 

     Протягом Тижня педагоги щоденно 

проводили різні заходи. Малюки з 

цікавістю знайомилися з правилами 

дорожнього руху, розглядали книжки-

ширми тощо профілактики нещасних 

випадків з дітьми на дорозі. 

     Крім цього, відповідна робота була 

проведена і з батьками вихованців. Так з 

батьками проводилося анкетування, 

бесіди-інформації про профілактику 

загибелі дітей на дорозі, про форми 

роботи батьків з дітьми у побуті з питань 

прищеплення дітям розуміння 

бережливого відношення до свого 

здоров'я. 

     Підсумком Тижня безпеки 

Дорожнього руху на тему:«Коли 

вирушаєш у путь ‒ завжди обережним 

будь!» став конкурс робіт з природного 

матеріалу серед вихованців і їх батьків 

на тему: «Твій друг – безпечний рух!» 

 

День української мови та 

писемності в Новоіванівській 

школі 

 

 Щорічно, починаючи з 1997 року, 

9листопада в Україні відзначається День 

писемності та мови, на честь 

вшанування пам`яті Преподобного 

Нестора Літописця.     Цей день для 

учнів Новоіванівської філії I-II ступенів 

Баштанського ОЗЗСО  I-III ступенів №1 

розпочався з перегляду відеофільму 

«День української писемності та мови», 

виставки учнівських робіт та виразного 

читання поезій про рідну мову.Об 11 

годині учні та педагоги приєдналися до 

написання Радіодиктанту «Від бересту 

до цифри», маючи можливість 

перевірити свою грамотність. Потім дві 

команди учнів 5-9 класів «Браві козаки» 

та «Україночки» стали учасниками 

інтелектуальної гри-конкурсу знавців 

української мови «Мово українська, 

мово солов’їна». Весело та жваво 

проходили конкурси «Граматичний 

турнір», «Мовне асорті», «Редактор», 

«Цікавий наголос», «Фразеологічна 

сторінка» та інші. Переможців не було (з 

результатом 35/35 перемогла дружба), 

але всіх переповнювали радісні емоції. 

      Ініціаторами та кураторами цього дня 

стали вчителі української мови та 

літератури Тетяна Вікторівна Тітенко та 

Людмила Іванівна Хобзей. 

   

 



 

 

            


