ЗА ТРАВЕНЬ 2019 РОКУ
ПО НОВОЄГОРІВСЬКОМУ
ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ОРГАНУ

В Новоєгорівці відбулася урочиста хода,
присвячена Дню пам’яті та примирення
8 травня в Новоєгорівській ЗОШ І-ІІІ ст. відбулася урочиста хода, присвячена Дню
пам’яті та примирення.Вчитель історії Галина Адабаш виступила з промовою, у якій
відзначила визначну роль українців у перемозі Об’єднаних Націй у Другій світовій війні,
висловила повагу всім борцям проти нацизму. Присутні, учні, вчителі, працівники школи,
схиливши голови в задумі, хвилиною мовчання вшанували пам'ять борців проти нацизму. В
цей час учні 11 класу з класним керівником Ларисою Шойко віддали шану загиблому воїну,
лейтенанту Івану Безуглову, який похоронений на місцевому кладовищі. Заходи цього дня
роблять нас сильнішими. А пам'ять про минуле це – запорука неминучості нашої перемоги
сьогодні. Ми за мир! За мир в Україні ! За мир на планеті Земля!

Лілія Танасюк, педагог-організатор

День Перемоги в Новоєгорівці
9 травня 2019 року о 10.00 годин в селі Новоєгорівка проведений захід
присвячений Дню Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Громада
вшанувала память загиблим воїнам хвилиною мовчання та покладанням квітів
до Пагорба Слави.
Зі сцени Новоєгорівського БК лунали слова привітання від старости села
Новоєгорівки Світлани Чухаренко та аматорів художньої самодіяльності під
керівництвом директора БК Лариси Фігури учасникам бойових дій , ветеранам
війни , дітям війни та воїнам які знаходяться на Сході України . Святкова
программа пройшла на високому рівні , кожен присутній в залі отримав массу
задоволення. Староста подякувала від усієї громади та від себе особисто
директору БК Фігурі Л.В. та всім задіяним до участі в святковій
програмі.Святкова программа закінчилася бурхливими оплесками!!!

Новоєгорівський територіальний орган
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Увага – закінчено голосування за проекти
громадського бюджету участі!
Шановні мешканці села Новоєгорівка! Доводимо до вашого відома, що з
06.05.2019 по 19.05.2019 проводилося голосування у підтримку проектів.
Громада села не була байдужа , прийшли та підтримали наших авторів
проектів!!! Віддати свій голос прийшли приблизно 800 громадян нашого села
Новоєгорівка.Але на превеликий жаль було не достатньо голосів для
проходження всіх 5 проектів . На даний час виграшний 1 проект «Сучасним
учням – сучасний кабінет фізики « автор якого Микола Гречановський .
Дякуємо всіх громадян села Новоєгорівка за прийняту участь в
голосуванні !!!!!
Новоєгорівський територіальний орган

ОГОЛОШЕННЯ!

31 травня 2019 року планується провести свято останього
дзвоника «Школо моя , ти прощавай , не забувай …» в
Новоєгорівській ЗОШ .
*******************************************************************************

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 С.М.Чухаренко

************************************************************

Шановні жителі села!
Будь ласка, підтримуйте в чистоті територію, на якій ми з вами проживаємо,
вчасно прибирайте її, косіть траву та не смітіть самі і не дозволяйте це робити
іншим.
Ми заслуговуємо на те, аби жити в чистоті. Порядки за нас ніхто не наведе.
До тих, хто забруднює територію, будуть застосовані штрафні санкції.
Новоєгорівський територіальний орган
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