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27.11.2019р. участь т.в.о.старости у засіданні виконавчого комітету; 
04.12.2019р. участь т.в.о.старости в Погоджувальній  раді спільно з районною радою з питання 
створення госпітального округу;  
05.12.2019р. участь т.в.о.старости в засіданні виконавчого комітету та в урочистостях з нагоди Дня 
місцевого самоврядування з делегацією від внутрішньої громади; 
16.12.2019р. участь т.в.о.старости  в нараді з питання узгодження показників діяльності на 2020 рік; 
17.12.2019р. Участь т.в.о.старости в засіданні виконавчого комітету та в засідванні Погоджувальної 
ради.                   

"Голодомор - трагедія українського народу". 
  22 листопада у Новосергіївській сільській бібліотеці відбу-
лася година -реквієм "Голодомор - трагедія українського 
народу". У ній взяли участь учні та вчителі Новосергіївської 
філії І-ІІ ступенів. На завершення заходу було запалено поми-

нальну свічку. Присутні схилили голови хвилиною мовчання. 
   Бібліотекар Валентина Мельниченко 

ВШАНУВАННЯ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В С.НОВОСЕРГІЇВКА 

   23 листопада 2018 року в селі Новосергіївка біля  памятника жертв Голодомору о 16.00 
годині зібралися жителі села, щоб не лише згадати, а й віддати данину памяті тим, хто пе-
редчасно, не по своїй волі пішов із життя, були запалені свічки, розложені солодощі та 
хвилиною мовчання вшановано память жертв Голодомору 1932 - 1933 років.  

   Вшанувати та віддати данину памяті зібралися працівни-
ки установ та закладів усіх форм власності,  учні Новосергіївської 
філії та вихованці Новосергіївського ЗДО № 11 «Джерельце».  

   В цей день схиляємо низько голови перед жертвами в глибокій жа-
лобі, які загинули голодною смертю за кращі часи в нашій Україні, 
нашому селі...  

ПОМІЧНИК СТАРОСТИ НАТАЛІЯ БУЦ 

БУДНІ ВЛАДИ 

СТВОРЕННЯ ВУЛИЧНИХ КОМІТЕТІВ 

   22 листопада 2019 року відбулися установчі збори по створенню 
вуличних комітетів сіл Новосергіївського територіального органу, 
на яких було обрано голів та заступників голів вуличних комітетів 
по вулицях Визволителів, Т.Шевченка, Центральна, Молодіжна, 
Вишнева та Степова села Новосергіївка, по вулиці Будівельників 
села Тарасівка та по вулиці Залізнична села Горожене. На зборах 
присутні виносили свої пропозиції щодо благоустрою своїх вулиць. 

Помічник старости Наталія Буц 



 
 

   У Новосергіївській філії І-ІІ ступенів – нове мультимедійне обладнання 

   27 листопада на урочисту презентацію проекту, а також для 
обговорення найгостріших проблем громади у село завітав 
міський голова Іван Рубський та депутат обласної ради Генна-
дій Рубський, начальник відділу освіти Ганна Зеркаліна. 

   В сучасному суспільстві актуальним є використання мульти-
медійних комплексів у початкових класах, які поєднують в собі 

всі переваги сучасних комп'ютерних технологій і виводить процес навчання на якісно 
новий рівень. Він відповідає тому способу сприйняття інформації, яким відрізняється 
нове покоління школярів. Забезпечує умови для формування інформаційної культури 
учасників освітнього процесу, адекватної сучасному рівню розвитку інформаційних 
технологій. 

   Саме тому за підтримки депутата обласної ради Геннадія Рубського, в рамках проек-
ту для школярів придбано інтерактивну дошку, проектор, кріплення для проектору, 
ноутбук, фліпчарт, екран моторизований. Загальна кошторисна вартість проекту скла-
ла 95324 грн, з них кошти субвенції з обласного бюджету – 85724 грн та кошти з 
місцевого бюджету – 9600 грн. 

      Використання даних технічних засобів дозволить зробити навчання максимально 
цікавим та пізнавальним для дітей. Діти не тільки дізнаватимуться про нове, але й 
вчитимуться користуватись новітніми технологіями, застосовувати набуті знання на 
практиці, будуть орієнтуватися в інформаційному середовищі та самостійно викори-
стовувати Інтернет-ресурси. 

    Допомога громаді депутатом обласної ради Геннадієм Рубським не залишається 
непоміченою, адже тільки за цей рік з допомогою інвестиційного відділу було ре-
алізовано дев’ять мікропроектів, вісім з них направлені на розвиток освітньої галузі й 
один для дітей музичної школи. 

   Директор закладу Валентина Сербул висловила слова вдячності голові громади Іва-
ну Рубському, депутату обласної ради Геннадію Рубському, депутату міської ради Те-
тяні Сотніковій, начальнику відділу освіти Ганні Зеркаліній за співпрацю та фінансо-
ву підтримку закладу. 

    З офіційного сайту міської ради 

Засідання виконавчого комітету Баштанської міської ради 

27 листопада відбулося засідання виконавчого комітету Баш-
танської міської ради, яке пройшло під головуванням міського 
голови Івана Рубського. У ході засідання розглянуто 11 важли-
вих питань з різних сфер життєдіяльності громади. 

Члени виконкому заслухали начальника  відділу з  питань жит-
лово-комунального господарства Юрія Великорода про затвердження проєктно-кошторисної доку-
ментації за робочим проєктом «Капітальний ремонт автодороги по вул.Ювілейній від будинку №3 
до виїзду на об’їзну дорогу Н-11 в м. Баштанка Миколаївської області. 

Окрім того, розглянуто питання про надання квартирі, розташованій по вулиці Баштанської респуб-
ліки (Героїв Небесної Сотні), в місті Баштанка, статусу службового житла та видачу ордеру. 

За результатами розгляду звернень фізичних і юридичних осіб щодо підчистки та видалення зеле-
них насаджень на території Баштанської об’єднаної територіальної громади, актів обстежень зеле-
них насаджень, що підлягають видаленню, виконавчим комітетом прийнято відповідне рішення. 

Серед планових питань, які розглянув виконавчий комітет, також було питання Про накладення ад-
міністративного стягнення за статтями 197, 198  Кодексу України про адміністративні  правопору-
шення. 



Староста в селі: один не воїн 
  З 18 грудня 2016 року Новосергіївська сільська рада входить до складу Баштанської 
об’єднаної територіальної громади (ОТГ). Завдяки об’єднанню ми маємо можливість 
покращити благоустрій населених пунктів  Новосергіївського ТОВКу. Всі проблемні 
питання та їх вирішення бере на себе староста Новосергіївського територіального ор-
гану. 
  Староста - це лідер, якому громада села виказала підтримку. Він  (староста) - нова 
посадова особа місцевого самоврядування, нова інституція, створена для того, щоб 
інтереси всіх жителів сіл старостинського округу були належним чином представлені. 
Щоб соціальні, побутові та інші потреби мешканців села були задоволені. Щоб про-
блеми місцевого значення вирішувалися швидко, відкрито, зрозуміло... 
 Таким лідером Новосергіївського старостинського округу є ЧЕРНОВА СВІТЛАНА 
МИКОЛАЇВНА. Місія старости як представника місцевого самоврядування 
— представляти і захищати інтереси жителів сіл Новосергіївського старос-
тинського округу в місцевих органах, з одного боку, а з іншого — узгоджува-
ти ці інтереси з потребами і можливостями ОТГ. Вона здійснює комунікацію 
між владою та громадою села. Має чіткий графік роботи, зручний для жите-
лів, завжди організовує заходи у селі, відслідковує проблеми громади та про-
понує варіанти їх вирішення. Незважаючи на те, що  матеріальна і фінансово-
економічна функції старости обмежуються лише його участю у підготовці проектів 
рішень ради щодо майна на території старостинського округу та проектів місцевого 
бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території округу, Світ-
лана Чернова не залишається байдужою та не стоїть осторонь проблемних  питань. 
Це стосується і надання адмінпослуг, і проведення перевірок діяльності підприємств, 
і моніторингу громадського порядку, і правил торгівлі на території округу тощо.  
 Світлана ЧЕРНОВА  сьогодні проводить роботи по покращенню інфраструктури і 
благоустрою у селах старостинського  округу в основному за рахунок державної суб-
венції, місцевого бюджету та коштів спонсорів. Тож з нагоди  Дня місцевого самовря-
дування в Україні хочемо привітати Світлану Миколаївну зі святом і побажати їй 
сімейного благополуччя, мирного неба та успіхів у роботі. 

Помічник старости Наталія БУЦ 

З ТУРБОТОЮ ПРО ЛЮДЕЙ 
 На початку грудня  відзачається Міжнародний день  інвалідів. Цей день встановлено, 
щоб ми пам’ятали — поруч з нами живуть люди з обмеженими можливостями, які 
потребують нашої допомоги і уваги.    

   Т.в.о.старости  Світлана Чернова разом з фахівцем із соціальної роботи 
Світланою Павленко до Дня інваліда вручили продовольчі набори двом 
інвалідам І групи та двом дітям-інвалідам.  

                                                            Помічник старости Наталія БУЦ 

  З Днем місцевого самоврядування 
  5 грудня  в  Баштанському міському Будинку культури відбулися урочистості, приурочені трьом 
датам – Дня місцевого самоврядування, Міжнародного дня волонтера та Дня Збройних Сил 
України,  на які зібралися т.в.о.старост, депутати міської ради, представники трудових колективів 
підприємств, установ та організацій об’єднаної громади, працівники виконавчого апарату міської 
ради та районної державної адміністрації, учасники антитерористичної операції, представники гро-
мадськості. 
  Хвилиною мовчання присутні у залі вшанували пам’ять про загиблих воїнів – захисників нашої 
неньки України.  
   Олександр Гайдаш, Микола Єрешко, Сергій П'ятницький у своїх виступах  наголосили на важ-
ливій  ролі місцевих громад у системі державного управління, висловили т.в.о.старост, депутатам 
та працівникам органів місцевого самоврядування подяку за роботу, побажали всім плідної праці на 
благо громади, благополуччя та успіхів.   

З офіційного сайту міської ради 



ШКІЛЬНІ НОВИНИ 

      ЩИРІ  ВІТАННЯ 
Колектив Новосергіївського те-

риторіального органу щиро вітає  
всіх  жителів  Новосергіївського 
територіального органу  які  від-
значають  свій  День народження   

з 25.11. по 25.12 
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. 

ОГОЛОШЕННЯ 
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 помічника старости Наталії БУЦ. 

Над випуском працював колектив Новосергіївського територіального органу 

10 грудня з нагоди Міжнародного дня прав людини та Всеукраїнського 
тижня права,у Новосергіївській філії І-ІІ ступенів Баштанського опорно-
го ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 була проведена правова вікторина "Мораль - 
право".  

Захід година – застереження «СНІД – проблема світу» 

  ВІЛ-інфекція - захворювання, що ослаблює імунітет людини, вражає переважно мо-

лодих людей віком від 18 до 27 років. Головними чинниками поширення ВІЛ серед 

молоді є вживання ін'єкційних наркотиків і незахищені статеві стосунки. Тим часом 

тільки кожний четвертий ВІЛ-позитивний житель України здав тест на ВІЛ і знає про 

свій ВІЛ-позитивний статус.  В ООН мають намір перемогти СНІД до 2030 року Сим-

волом боротьби зі СНІДом є червона стрічка, яка була задумана весною 1991 року. Її 

ідея належить художнику Франку Муру. Проект "Червона стрічка" було офіційно за-

початковано на 45-й щорічній церемонії вручення нагород Tony Awards 2 червня 2000 

року. Усім номінантам і учасникам було запропоновано надіти такі стрічки. Згідно з 

прес-релізом, який анонсує проект "Червона стрічка": "стрічка (перевернуте "V") ста-

не символом нашого співчуття, підтримки і надії на майбутнє без СНІДу. Найбільша 

надія, пов'язана з цим проектом, - це те, що до 1 грудня, Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом, ці стрічки носитимуть в усьому світі". 

   1 грудня 2019 року в приміщенні сільської бібліотеки  відбувся захід  Година – за-

стереження «СНІД – проблема світу» . Завідуюча бібліотекою Мельниченко Вален-

тина Петрівна провела бесіду з учнями школи на якій розповіла про те, як вберегти 

себе від СНІДу, та як потрібно себе вести  з  ВІЛ – позитивними людьми.У чні були 

зацікавлені розповіддю та ставили чимало запитань. 

Завідуюча бібліотекою Валентина Мельниченко 

Колектив Новосергіївського територіального 

органу вітає з Днем народження т.в.о.старости 

ЧЕРНОВУ Світлану Миколаївну та завідую-

чу  сільським Будинком культури  ІВАНОВУ 

Наталію Петрівну. 

Вам зичимо щастя, добра і тепла, 

Хай будуть достатки і гарні діла. 

Щоб довго і довго ще жить довелося, 

Усе, що чекалось в житті, щоб збулося. 


