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    Щомісячний інформаційний вісник Новосергіївського територіального органу 

   Баштанської міської ради  Баштанського району Миколаївської області 

 

 

21.10.2020 р. участь т.в.о. старости  в засіданні виконавчого комітету Баштанської міської ради; 
23.10.2020 р. участь т.в.о.старости в сесії міської ради Баштанської міської ради; 
05.11.2020 р. участь т.в.о.старости в засіданні виконавчого комітету Баштанської міської ради. 

БУДНІ ВЛАДИ 

Чергове засідання виконавчого комітету Баштанської громади  
   21 жовтня відбулося засідання виконавчого комітету Баштанської міської ради, яке пройшло під голову-
ванням міського голови Івана Рубського. У ході засідання членами виконкому розглянуто важливі питання 
з різних сфер життєдіяльності громади.  

З офіційного сайту міської ради 

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 

З 19 жовтня діє новий розподіл на епідеміологічні зони. Баштанський район перейшов до помаранчевої 
зони, а тому - нове посилення карантину. Помаранчева зона - завантаження ліжок становить від 50% до 
75%, не враховуючи у дитячих та пологових відділеннях. 
Забороняється: 
✓ масові заходи за участі більше 20 осіб 

✓ робота закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів 

✓ планові госпіталізації в лікарнях 

✓ спортзали, фітнес-центри, заклади культури 

✓ прийом нових змін в дитячі табори 

✓ обмеження жовтої і зеленої зон зберігаються. 
Станом на 21 жовтня в Баштанському районі зареєстровано 87 підтверджених випадків захворювання на 
covid-19, з усіх 87 підтверджених випадків за місцем проживання:  
м. Баштанка - 40+2+1+1+1; 
c. Андріївка - 1; 
с. Виноградівка - 1; 
с. Добре - 1+3+1; 
с. Добра Криниця - 1; 
с. Інгулка – 6; 
с. Костичі – 3+1; 
с. Лобріївка - 1; 
с. Лоцкине – 3; 
с. Лук'янівка - 1; 
с. Мар'ївка - 1+1; 
с. Новопавлівка - 10; 
с. Новоіванівка - 2; 
с. Плющівка - 3; 
с. Явкине - 1; 
с. Христофорівка - 1. 
Для зупинення розповсюдження коронавірусної інфекції та профілактики захворювання закликаємо жите-
лів району дотримуватись стандартних рекомендацій: часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими 
засобами, під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою, уникайте тісного контакту 
з усіма, хто має гарячку та кашель, дотримуйтесь карантинних обмежень, маскового режиму та соціальної 
дистанції в громадських місцях. Бережіть своє здоров'я! 

За інформацією Баштанської райдержадміністрації 



  
 

ЩИРІ  ВІТАННЯ 

Колектив Новосергіївського ТОВК  щиро вітає  всіх  жителів  Новосергіївського територіального 
органу  які  відзначають  свій  День народження  з 16.10. по 15.11 

Хай вас обминають невдачі і грози, 
Хай тільки від сміху з'являються сльози. 
Хай буде життя ваше схоже на казку, 

  Даруйте коханим любов тільки й ласку. 

Над випуском працював колектив Новосергіївського територіального органу 

Відбулася остання сесія Баштанської міської ради сьомого скликання 

    23 жовтня 2020 року під головуванням міського голови Івана Рубського відбулася 51 
сесія міської ради сьомого скликання, якій передувало спільне засідання постійних 
комісій. У роботі сесії взяли участь 21 депутат із 26 обраних. На порядок денний виноси-

лось 17 питань та два депутатських запити. 
   Перейшовши до розгляду питань порядку денного, депутати затвердили звіт про виконання міського 
бюджету Баштанської міської ради та використання коштів резервного фонду непередбачених видатків за 
січень-вересень 2020 року.   
   Погодили внесення змін до міського бюджету на 2020 рік. Затвердили Положення про відділ «Центр 
надання адміністративних послуг» та Положення про сектор з соціальних питань виконавчого комітету 
Баштанської міської ради. Внесли зміни до Положення про звання «Почесний громадянин Баштанської 
об'єднаної територіальної громади», затвердженого рішенням міської ради від 22 грудня 2017 року №21. 
Народні обранці також затвердили рішення щодо освітянської, медичної галузей і соціальної сфери. 
Прийняли рішення з майнових питань спільної власності територіальної громади та з інших питань. 
   На завершення пленарного засідання, з нагоди закінчення каденції сьомого скликання, міський голова 
Іван Рубський подякував депутатам міської ради, які за звітний період розглянули багато питань та прий-
няли виважені рішення, плідно працювали у постійних комісіях, брали активну участь у громадському 
житті громади. Також вручив Подяки головам постійних комісій: Володимиру Онищуку, Петру Жи-
галкіну, Лідії Заболотній, Віталію Грицюку, найактивнішим депутатам: Людмилі Луценко, Ганні Зюзько, 
Тетяні Сотніковій, Ларисі Фігурі, Світлані Таранковій, в. о. старости Плющівського ТОВК Миколі Луцен-
ко.  Працівники міського Будинку культури підготували невеличку концертну програму, подякувавши 
народним обранцям за плідну роботу. 

З офіційного сайту міської ради 

Останнє засідання виконавчого комітету Баштанської міської ради 

   Востаннє, 5 листопада 2020 року, нинішній склад виконавчого комітету Баштанської 
міської ради зібрався на своє засідання аби вирішити ряд нагальних питань. 
На початку засідання виконавчого комітету міський голова Іван Рубський привітав з днем 

народження т. в. о. старости Добренського ТОВК Валентину Климик з днем народження, яке вона відзна-
чила наприкінці жовтня. 

З офіційного сайту міської ради 

Покращення благоустрою Новосергіївського ТОВК 

6 листопада, з нагоди Дня довкілля, працівники Новосергіївського старостату провели суботник. Біля адмін-
приміщення висадили по чотири кущі самшита та ялівця китайського Спартан, а біля Пам’ятника 
Голодомору − дві вічнозелені туї Смарагд. Також перекопали клумби біля адмінприміщення, Пагор-
ба Слави та дитячого майданчика. 

Т. в. о. старости Світлана ЧЕРНОВА 

  Працюй легально – спокійно дивись у майбутнє 

 У Баштанській районній філії МОЦЗ відбувся семінар за участю соціальних партнерів: представників 
держпраці та пенсійного фонду. Головний інспектор управління держпраці в Миколаївській області Дми-
тро Куруч розповів про головні умови та найважливіші аспекти безпечного, легального працевлаштуван-
ня. Наголосив на необхідності виконання усіх необхідних процедур та кроків при працевлаштуванні, по-
передив про наслідки нелегальних трудових відносин. Після проведення заходу були залишені контактні 
телефонні номери для звернень громадян у разі необхідності. Фахівець відділу активної підтримки Євге-
нія Абросімова наголосила, що легально оформлені трудові відносини є запорукою успішного перебуван-
ня на робочому місці, та позитивно впливають на моральне самопочуття людини, зміцнює добробут роди-
ни та підвищує мотивацію до праці. 

З офіційного сайту міської ради 

Шановні жителі  Новосергіївського  територіального органу!  
Всі, хто бажає привітати своїх близьких, рідних та знайомих з Днем народження та будь — яким іншим 
святом або подати будь — яке оголошення чи інформацію через Інформаційний вісник Новосергіївського 
територіального органу, просимо завчасно звертатися до пом. старости Наталії Буц. 


