
 

 

 

 

 

 

 

       

 

Прийміть найщиріші вітання з Новим 
роком та Різдвом Христовим. Нехай ці 
свята – вісники оновлення, мрій і сподівань 
– принесуть добро, мир і достаток. Ваші 
серця будуть зігріті любов’ю і теплом, 
домівки повняться добром та радістю 
 Бажаю, щоб у новому році Ви зробили все 
те, про що так давно мріяли. Щастя Вам, 
міцного здоров’я, здійснення 
найзаповітніших бажань. 

     Нехай  2020 рік буде щедрим на цікаві 
плани, нові досягнення та професійні 
перемоги. Бажаю щоб Різдвяна зоря 
запалила у Ваших серцях вогонь віри та 
любові, надії та оптимізму, наснаги та 
невичерпної енергії ! 

                З Новим Роком ! 

                                       З повагою Павло Молодецький. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новий рік вже на порозі! 
 Свято під назвою «Новий рік вже на 
порозі!» завітало до Новоіванівського БУ 
29 грудня. Кожен мешканець та гості села 
мали можливість спостерігати за 
концертною програмою, яку для глядачів 
підготували аматори сцени. Всіх присутніх 
з  наступаючим Новим Роком та Різдвом 
Христовим т.в.о. старости Павло 
Молодецький.   На передодні свята 
відбувся продаж новорічної лотереї, яку 
придбали всі  бажаючі. Всі учасники 
отримали смачні призи. Дуже насичена 
була концертна програма. Улюблені 
артисти потішили глядачів своїм співом, 
цікавою сценкою, конкурсами, загадували 
загадки. На свято завітали Дід Мороз та 
Снігуронька. Отримавши позитивні емоції  
та хороший настрій, новоіванівці довго 
апладували учасникам  худ. 
самодіяльності. Після закінчення  
концертної програми  відбулася святкова 
дискотека. 

 

 

Інформаційний вісник 

    НОВОІВАНІВСЬКОЇ ГРОМАДИ 

сіл: Новоіванівка, Київське, Старосолдатськ 

е

 



19 січня - свято Водохреща, Хрещення 

Господнє, Богоявлення, Йордан, яке 
завершує новорічно-різдвяний цикл 

свят! 

 

Хрещення Господнє – одне з 
найбільшихрелігійних свят року. За 
християнськими віруваннями, саме в цей 
день Іван Предтеча охрестив Ісуса в річці 
Йордані. Тисячі українців на 19 січня й 
самі занурюються в крижануополонку, аби 

очиститися відгріхів. Також на Водохреще 

прийнято освячувати воду, яка потім на 

буває цілющих властивостей. 

Тож з нагоди цього свята вітаю Вас з цим 
великим днем, з Хрещенням Господнім! 
Бажаю щоб Ви, вмиваючись святою 
водою, змили з себе все погане, все зайве, 
зігріли душу і тіло. Нехай це, зігріваюче 
душу, свято подарує вам міцне здоров’я і 
ясні, чисті думки! 

                               Павло Молодецький 

День Соборності в Україні! 

 

День 22 січня 1919 року ввійшов до 
національного календаря, як велике 
державне свято – День Соборності 
України. Саме тоді на площі перед 
Київською Софією відбулася подія, про яку 
мріяли покоління українських патріотів: на 
волелюбному зібранні було урочисто 
проголошено злуку Української народної 
республіки і Західноукраїнської народної 
республіки. 

ЗВІТ 

Т. в.о. старости Новоіванівського 
територіального органу виконавчого комітету 

Баштанської міської ради за 2019 рік 

Керуючись  Конституцією та Законами 
України, актами Президента України, 
Кабінету Міністрів, Статутом  Баштанської 
об’єднаної територіальної громади, 
Положенням про старосту села та іншими 
нормативно-правовими актами, що 
визначають порядок його діяльності та 
взаємовідносинами з Баштанською 
об’єднанню громадою, звітую про роботу 
старости Новоіванівського територіального 
органу за 2019 рік. 

За посадою я є членом виконавчого 
комітету Баштанської міської ради, 
представляю інтереси жителів  сіл 
Новоіванівка, Старосолдатське, Київське, 
сприяю підготовці документів, що подаються 
до Баштанської міської ради та виконавчого 
органу. 

Протягом 2019 року  в Новоіванівському 
територіальному органу щодня готуються 
документи та подаються до міської ради, 
інших організацій,  видаються довідки 
громадянам довідки-характеристики фізичним 
особам,  вчиняються нотаріальні дії, 
проводиться реєстрація місця 
проживання/зняття з реєстрації, здійснюється  
особистий прийом громадян, проводиться  
робота над випуском інформаційного вісника, 
який публікується на сайті Баштанської  
міської ради та висвітлюється на дошках 
оголошень  в селах територіального органу, 
надаються звіти про проведення  на території 
органу   усіх суспільно - політичних заходів, 
проводиться робота з проблемними  сім’ями, 
які опинилися в складних матеріальних 
умовах, вирішуються спірні земельні питання, 
здійснюється моніторинг за дотриманням на 
території старостинського округу 
громадського порядку, забезпечення чистоти 
та порядку. 

1. В 2019 році  згідно програми 
соціального захисту населення 



«Турбота»   із бюджету міської ради   
були виділені кошти на проведення 
заходів :  

-  День вшанування учасників бойових 
дій  на території інших держав та 
річниці виведення  військ з 
Афганістану; 

-  День Перемоги; 

- День захисту дітей; 

- День людей похилого віку; 

- День села; 

- День інвалідів. 

- День захисника Вітчизни. 

На  01.12.2019 року  83 жителям села 
надана допомога по оформленню 
субсидій на житлово - комунальні 
послуги.  Разом з фахівцем з соціальної 
роботи, зав. ФАПом постійно 
проводяться обстеження матеріально-

побутових умов  проживання  сім’ї, де  
мешкає дитина під опікою, 
неблагонадійні сім’ї, одиноких 
пристарілих громадян.  
На території органу функціонують 
дві освітні установи: 

- Новоіванівська  ЗОШ І-ІІ ступенів 
(завідуючий філії Хобзей М.С. – 43 

учнів) та ЗДО «Малятко»- (директор 
ЗДО – Молодецька А.В. – 24 дитини).  
 

            ЗДО  «Малятко» .  

           У 2019 році закінчено роботи по 
реконструкції  дошкільного закладу.         
            Утеплено приміщення  та пофарбовано 
фасад, зроблено  
            нове вимощення навколо будівлі, 
установлені блискавко захисники та   
            пожежні люки на загальну суму 476 
тис. грн. Крім того придбано нові  
           дитячі  меблі (ліжка, столи, дитячий 
диванчик), ігровий комплекс «Лікарня»,   
           принтер. 

 Будинок культури ( Директор БК – 

Якименко С.В.).. Працює гурток 
художньої самодіяльності, 
танцювальний гурток для дітей. 
Постійно проводяться культурні масові 
заходи до різних свят та подій. 
Учасники  худ. самодіяльності  
приймають участь у різних районних 
заходах.  
У 2019 році для  БК  придбано нову 
переносну колонку, жалюзі для вікон 
новий принтер. Установлено 10 метало 
пластикових вікон та 3 міжкімнатних 
дверей. Зроблено поточні ремонти в 
приміщенні та  зовні. 
Благоустрій: 

У 2019 році за рахунок  місцевого 
бюджету  було прокладено тротуарну 
плитку на   суму 45 тис.грн. від БК до 
адмінприміщення. 
Закінчено   ямковий ремонт  по вулиці 
Одеська на суму 140 тис.грн. 

Новоіванівський територіальний 
орган тісно співпрацює з Баштанським 
центром зайнятості населення. На 
громадських роботах   активно і 
добросовісно у 2019 році працювали  4 
чоловіки, якими проводились   роботи 
по  знищенню бур’янів , в тому числі 
карантинних, упорядкували кладовища, 
прилеглі територій об’єктів соціальної 
сфери. 

На території сіл організовувались 
суботники по благоустрою, Дні 
довкілля, акція «Посади дерево життя», 
завдяки чому було приведено в 
належний санітарний стан території 
навчальних закладів, закладу культури, 
ФАПу, автобусних зупинок, 
прибудинкових територій, кладовищ, 
узбіччя доріг. 

Двічі на рік провелися роботи по 
упорядкуванню та утилізація сміття на  
сміттєзвалищі в селі Новоіванівка, 
постійно вивозилось та утилізувалося 
сміття з сміттєвих баків, які знаходяться 
біля об’єктів соціальної сфери. 



У 2019 році з обласного бюджету 
виділено кошти в сумі 198 тис.грн. на 
ремонт вулиці Одеська в с.Новоіванівка. 

Провелася певна робота по 
належному утриманню вуличного 
освітлення.   Замінено електроліхтарі та 

електролампи в селах Новоіванівка, 
Київське та Старосолдатське 

В жовтні місяці 2019 року біля 
об’єктів соціальної сфери, в центрі села 
Новоіванівка, біля Пагорба Слави, біля 
адмінприміщення, було висаджено  20 
кущів троянд, біля БК висаджено  5 
дерев сосни та 10 кущів троянд. 

 

Завдяки тісній співпраці з 
Баштанським КП «Міськводоканал» 
села територіального органу майже 
безперебійно забезпечені питною 
водою. 

             У грудні 2019 році відповідно програми 
«Dobre» розпочато роботи по заміні  
           насосного обладнання в селах   
Новоіванівка та Київське. 

                      У 2019 році було проведено 3 
сходки громадян, 2 зборів спілки          
            власників  корів, створені вуличні 
комітети. 

 

Найголовнішими невирішеними   
проблеми територіального органу  
залишились: 
1. Не налагоджене автобусне 

сполучення Новоіванівка - 
Баштанка. 

2. Відсутність  належного дорожнього 
сполучення Київське - Новоіванівка 

 

План основних заходів  на 2020 рік. 
 

1.  Ямкові ремонти   вулиць Першого 
Травня, Шевченко, Братів Осадчих 
та Генерала Пушкіна селі 
Новоіванівка. 

2. Внутрішній  ремонт   
адмінприміщення. 

3. Поточний ремонт системи опалення 
в адмінприміщенні. 

4. Ремонт громадської криниці в селі 
Старосолдатське та Новоіванівка. 

5. Укладка  тротуарної плитки  у Парку 
відпочинку в с.Новоіванівка. 

6. Огорожа парку відпочинку. 
7. Ремонт сходів на Пагорбі Слави. 
8. Заміна огорожі в Новоіванівській 

ЗОШ. 
9. Приймання участі в  розробках 

різних інвестиційних проектах. 
10.Сприяти кращому соціально- 

економічному та культурному 
розвитку території Новоіванівського 

округу, поповненню бюджету, 
покращення матеріально-технічної 
бази закладів культури, освіти, 
охорони здоров’я, покращення 
інфраструктури території. 

 

До уваги землекористувачів! 

Нагадуємо, що розпочалася  кампанія 
декларування доходів фізичних осіб за 
2019 рік. За всіма питаннями та 
роз’ясненнями  звертатися до спеціаліста 
по землеустрою Новоіванівського т/о. 

Тел.9-37-75                                    І.Завицька  

Обережно сказ! 

Баштанське районне управління 
Держпродспоживслужби в Миколаївській 
області звертається до жителів району з 
проханням своєчасно повідомляти про 
випадки покусів громадян власними або 
безпритульними тваринами з метою 
вчасного виявлення сказу. Поза як 
відповідно до повідомлення Центру 
громадського здоров’я 11 січня 2020 року в 
Миколаївську обласну інфекційну лікарню 
госпіталізований гр. А.М. Ангел, житель с. 
Благодатне, Арбузинського району, з 
попереднім діагнозом «Сказ. Маніфестна 
форма», який помер наступного дня. 
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