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30.07.2019р. Участь помічника старости в засіданні по територіальній оборо-
ні ,яке відбулося в сесійній залі РДА; 
02.08.2019р. Участь т.в.о. старости в засіданні виконавчого комітету у сесійній 
залі міської ради; 
05.08.2019р. Відбулася зустріч представників ЗМІ та звязків з громадкістю Баш-
танської міської ради з громадою Новосергіївського ТОВК 
09.08.2019р. Участь т.в.о. старости в засіданні  виконавчого комітету у сесійній 
залі міської ради; 
09.08.2019р. Участь т.в.о. старости разом з землевпорядником в робочій нараді зі 
Спілками Власників Корів; 
10.08.2019р. Участь т.в.о. старости в байкерському мотофестивалі “Чупакабра 8” 
у м.Баштанка; 
17.08.2019р. Святкові заходи до Дня села Новосергіївка. 
23.08.2019р. Участь т.в.о. старости зделегацією трьох чол. на заходах присвячені  
                                             дню Незалежності  України. 

БУДНІ ВЛАДИ 

Роботи КП «Міськводоканалу» в селі Новосергіївці. 

В  Новосергіївці розпочалися роботи по  заміні  старих  во-
допровідних  труб  на  нові. З  25 липня 2019 року  праців-
ники КП « Міськводоканалу» в складі : Шевченко 
О.М.,Міхейкіна П.О., Жидкіх А.О.,Дуднік Д.В.,тракториста 
Боай І.В., 

екскаваторщика Сакал В.В.,водія Луценко П.П. проклали  
нові труби від шахтного  колодязя до вулиці  Молодіжної -  
291 м, від вулиці Молодіжної до  вулиці Центральної - 200м 

і  по вулиці  Центральній -400м.Після  повного прокладання нових труб по вули-
ці Центральній, якщо буде клопотання від відділів  освіти, культури та міської 
ради, то вода  буде  підведена   до  вищеназваних   установ та закладів. Для    під-
ведення  води до  власних  будинків  громадян  буде  проводитись  бесіда  з кож-
ним господарем. Допомогу  в роботі працівникам  Міськводоканалу  надає і пра-
цівник по воді Буц В.Ф.. Також планується  почистити шахтні колодязя від мулу. 
Роботи продовжуються. 

                                                       Т.в.о. старости Світлана Чернова 



Інформаційна акція «Ми хочемо почути вас» 

Протягом трьох днів, 5‒7 серпня, начальник відділу з питань засобів масової інформації та 

зв’язків з громадськістю Баштанської об’єднаної територіальної громади Олена Виноградо-

ва, головний спеціаліст відділу Любов Ковальова та інспектор по роботі з органами самоор-

ганізації населення Лідія Заболотня провели інформаційну акцію «Ми хочемо почути вас» у 

старостинських округах громади.На зустрічі завітали небайдужі мешканці сіл: Новосергіївка, 

Новопавлівка, Новоіванівка, Явкине, Новоєгорівка, Добре, Христофорівка, Піски та Плющів-

ка. На жаль, явка була дуже низькою ‒ від 10 до 22 осіб. Прикро, що мешканці сіл не знайш-

ли дві години для спілкування. І це при тому, що постійно лунають скарги, що люди не інфо-

рмовані, не знають, що робиться в громаді, з чого складається бюджет, куди йдуть кошти, 

хто вирішив робити той чи інший об’єкт. Та найголовніше нарікання, що думкою людей ніхто 

не цікавиться і не враховує. Тому й виникла ідея провести таку інформаційну акцію, розпові-

сти жителям громади звідки вони можуть дізнаватися про події, що відбуваються в громаді, 

прослідкувати за наповненням бюджету і видатками, дізнатися як і скільки коштів витрачено 

на виконання того чи іншого об’єкта.У нашій громаді є три джерела інформування: вкладка 

до районної газети «Голос Баштанщини», котра віднедавна має назву «Вісник Баштанської 

об’єднаної територіальної громади» і виходить двічі на місяць, інформаційні вісники терито-

ріальних органів та офіційний сайт Баштанської міської об’єднаної територіальної громади 

(https://bashtanskaotg.gov.ua/), якому на початку серпня виповнився 1 рік.Сайт розробляєть-

ся на платформі DOSVIT за сприяння Програми «Децентралізація приносить кращі резуль-

тати та ефективність» (DOBRE). Попри те, що робота над створенням сайту триває, на ньо-

му швидко й просто можна знайти інформацію, яка цікавить громадян. Тому спеціалісти мі-

ської ради наочно демонстрували жителям сіл як знайти необхідну для них інформацію та 

бути постійно у курсі подій, що відбуваються в громаді.Та головна мета акції ‒ налагоджен-

ня зв’язку між владою і громадою. І це також можна зробити за допомогою нашого сайту. 

Для цього на сайті розроблені три інструменти зв’язку: додатки «Петиції», «Звернення» та 

розділ «Є питання? Напишіть нам», що знаходиться на головній сторінці в рубриці 

«Контакти».Для подання петиції чи звернення треба авторизуватися. Для цього потрібно 

мати електронний ключ або бути клієнтом ПриватБанку24 чи прийти до модератора сайту з 

паспортом та ІНП. За петицію також повинні проголосувати неменше 150 осіб. Тільки після 

цього її в обов'язковому порядку розглянуть відповідальні співробітники виконкому.У розділі 

«Є питання? Напишіть нам» вам необхідно вказати повністю своє прізвище, ім’я, по батько-

ві, електронну адресу, на яку вам надійде відповідь, та написати повідомлення, що вас ціка-

вить.Перед тим, як подавати петицію, звернення чи повідомлення, ви можете переглянути у 

додатку «Корисна інформація», де є підрозділ «Відповіді на запитання», чи таке питання 

вже не подавалося.Ще одним інструментом зв’язку між владою і громадою є вуличні 

(квартальні) комітети. Лише у Новопавлівці, Новоєгорівці вже створені вуличні, а в Добро-

му ‒ квартальний комітети. Тому нашим завданням було визначити представника від кожної 

вулиці, з яким інспектор по роботі з органами самоорганізації населення Лідія Заболотня 

буде підтримувати зв'язок допоки жителі не оберуть голову, його заступника та секретаря 

вуличного комітету. Головне, щоб ці люди мали бажання працювати на користь своєї вули-

ці, а не були призначені лише для «галочки» на папері. Саме вони будуть тією ланкою зв’яз-

ку між владою і громадою. Саме вони інформуватимуть населення, збиратимуть скарги та 

пропозиції, які передаватимуть старості або до відділу з питань ЗМІ та зв’язків з громадські-

стю.Сподіваємося, що депутати міської ради підтримають ініціативу створення Фонду вули-

чних (квартальних) комітетів, завдяки якому найбільш активні вуличні (квартальні) комітети 

отримуватимуть кошти для втілення ідей щодо благоустрою своїх вулиць чи кварталів.  

                                                                       Нач.відділу з питань ЗМІ     Олена   Виноградова 



Село моє, рідне село… 

 День  села –особливе  свято, яке об*єднує всіх, 

хто любить своє село, тих  людей, чиєю  працею 

воно створювалось. Кожне  село має  свою  

історію, свою дату  заснування, яку відмічають… 

Так сталося і в Новосергіївці,17 серпня протягом 

дня з нагоди свята Дня села було  організовано 

розважальні заходи для  дітей: горка, батути, со-

лодка вата, сувеніри, також була  організована  

ярмарка, концертна програма,  розіграш безпро-

грашної лотереї та  народні  гуляння. Зранку, у фойє 

Будинку культури , була організована виставка книг 

сільської бібліотеки «мій рідний степовий край», вистака 

Новосергіївської філії  музейні докумети «Бойовий шлях 

11 –ї штурмової бригади РГК»листи ветеранів, альбоми 

зі світлинами, про жінку героїчної долі Марію Шкарлето-

ву льотчицю «Героя Радянського Союзу». 

 

О 10.00 до Новосергіївського Будинку культури почали 

сходитися мешканці та гості села Новосер-

гіївка, які приїхали привітати село  зі святом. 

 Почесними гостями  на святі  були:  секретар 

Баштанської міської ради  Луценко Л.І., началь-

ник відділу розвитку культури і туризму вико-

навчого комітету Баштанської міської ради Бе-

резовська С.В., начальник відділу з питань ЗМІ 

та зва*язків з громадськістю Баштанської місь-

кої ради Виноградова О.Г., 

т.в.о.Новопавлівського старости Рошиор Л.М., т.в.о.Новоіванівського старости Моло-

децький П.І., т.в.о. Добренського старости 

Климик В.П., т.в.о. Плющівського старости 

Луценко М.О, т.в.о. Якинського старости 

Волович О.М..   В  концертній  прграмі  

приймалии  участь подружжя Сук Олега та 

Валентини, танцювальний ансамбль  

«Гармонія» Добренського Будинку культу-

ри,  учні Новосергіївської філії та жителька 

села Ганна  Кирюхіна. Ведучими святкової 

програми були Наталія Ліпська та Вален-

тина Сук. 

Зі  словами привітань до новосергіївців звернулася секретар Баштанської міської ради 

Людмила  Луценко, бажаючи міцного здоров*я, благополуччя, родинного затишку, ра-

дості  і  миру та закликала жителів приймати більш  активну участь в розвитку та житті 

Новосергіївської громади, відзначила про позитивні зміни , які відбуваються в житті гро-

мади,   вручивши квіти та  подарунок  т.в.о. старости Черновій С.М..  Вітальною грамо-

тою Баштанської міської ради Людмила Луценко  відзначила директора Новосергіївсько- 



го  ЗДО №11 «Джерельце» Бригінець Галину Федорівну за багаторічну плідну працю, чуй-

ність, доброзичливість та з нагоди Дня села Новосергіївка. Також вітальними словами усю 

громаду привітали депутати Баштанської міської ради 

Кучеренко Тетяна Василівна , Сотнікова Тетяна Василі-

вна  та т.в.о. Новопавлів-

ського старости Рошиор 

Л.М.  Т.в.о. старости Світ-

лана Чернова привітала 

усіх присутніх зі святом: 

«З великою повагою до 

кожного звертаюся в цей святковий день. Низький уклін  і ве-

лика шана Вам за  самовіддану працю,за любов до рідної 

землі,за  посильний  вне-

сок у розвиток сіл. Хочу побажати рідній землі , а отже 

кожному з Вас розквіту і процвітання,  духовної міці  та 

волелюбності, національного духу і гідності, благопо-

луччя, самоповаги і натхнення, чистоти в помислах та 

благородства у вчинках» і з нагоди  Дня села передала  

подарунок  музею міської ради  вишитий бісером  вруч-

ну український рушник жителькою села Новосергіївка 

Сотніковою Тетяною Ва-

силівною.       Т.в.о. старо-

сти Світлана  Чернова відзначила вітальними грамотами  та  

подарунками  подружжя Балдуків Анатолія Олександровича 

та Таміли Олександрівни, які прожили  в шлюбі 57 років, за 

утвердження  сімейних  цінностей, чуйність, доброзичливість 

та з нагоди  Дня села, наймолодшу жительку села Харитон 

Мілану Олександрівну, Паненко Надію Несторівну – найста-

ршу жительку села, молоде подружжя  Коваленко  Євгена  

та  Марини  та  подружжя Вийванко Юлії Павлівни та Продайвода Олександра Петровича 

за найкращу впорядковану садибу.За  плідну   співпрацю та  вагомий  внесок в соціальний  

розвиток Новосергіївської громади т.в.о старости  висловила  подяки  депутатам Мико-

лаївської  обласної ради Рубському Геннадію Івановичу  та Фроленко Володимиру Олек-

сандровичу.Також висловила  подяку всім  працівникам, які  приймали  участь в організації 

свята: працівникам КП «Добробут», працівникам старостинського органу,  працівникам Бу-

динку культури, депутату міської  ради  Сотніковій Т.В. за вишитий  рушник, приватним  

підприємцям, фермерам, одноосібникам, які надали  матеріальну допомогу:Гусєв Ю.О. 

Щербина Д.М., Григорян А.А., Руденко М.І.,Єгоров А.О., Пилипай О.В., Петроченко В.О., 

Матвієнко С.М.,Лукіянчук Р.М. Вкінці  урочистої  програми  т.в. о. старости висловила   по-

дяку всім учасникам святкової програми  від себе особисто та від усіх глядачів за прекрас-

ні  концертні номери  та побажала всім мирного неба, благополуччя, достатку. 

Ввечері, після  офіційної частини новосергіївці продовжили  народні  гуляння біля  Будинку  

культури ,де всіх присутніх частувала смачною юшкою  кухар Петроченко Людмила 

Павлівна. Молодому  подружжю  Коваленків  було  надано право запалити  святкове  во-

гнище. Ввечері  на свякове вогнеще  і юшку  приїхали  гості  з Новопавлівки, Маліївки, 

«Красної Баштанки»,м.Миколаєва, м. Баштанка,   Новоєгорівки та  Добре. Народне  гулян-

ня продовжувалося до ранку. Свято  вдалося  на  славу  і  жителі  вислювлювали  щиру 

подяку керівнику  територіального  органу та працівникам  культури за чудове  свято.   

                                     Т.в.о. старости Світлана Чернова 

 




