
                            

                                                                         
                                                      ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2019 РОКУ 

             ПО НОВОЄГОРІВСЬКОМУ  

           ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ОРГАНУ 
******************************************************************************** 

В с.Новоєгорівка проведено   обговорення  
по написані громадських проектів  у 2019 році 

 
          Помічник старости Новоєгорівського ТОВК Баштанської міської ради  разом 
з керівниками бюджетних установ с.Новоєгорівка провели засідання круглого 
столу  по обговоренню питання написання проектів  для прийняття  Бюджету 
участі у  2019 році. Було розглянуто  рішення міської ради про внесення змін до 
Положення про партиципаторне бюджетування (Бюджет участі) та 
затвердження параметрів Бюджету участі на 2019 рік у Баштанській міській 
раді.  Обговорено ряд не вирішених проблем ,які потребують  фінансування , по 
кожній установі , на які необхідно звернути першочергову увагу , та завдяки 
бюджету міських ініціатив маємо надію на їх реалізацію, над якими  кожен із 
керівників  ціле направлено працюють над розвитком та перспективою своїх 
установ і вже працюють над написанням громадських проектів .  

 
 

 

 



 
 

  У Новоєгорівській школі періодично проводиться профілактична робота з питань 

безпеки учнів у школі  та в побуті. Ось і 19 березня була проведена загальношкільна 

інформаційна година «Найкращий пожежний – це ти обережний», на якій були присутні 

учні школи, батьки, працівники закладу. Під час заходу учні нагадали правила 

поводження з вогнем, з електричними та газовими приладами, а також познайомилися з 

особливостями професії рятувальника. Підсумком заходу став виступ дружини юних 

пожежних «101@ com», яка брала участь у І етапі Всеукраїнського фестивалю Дружин 

юних пожежних. Команда у складі Діани Сербін, Софії Жмури, Марини Сакари, Діани 

Балицької, Крістіни Бєлєй, Вікторії Шутіної у своєму виступі продемонструвала епізоди 

байдужого ставлення до правил пожежної безпеки в побуті та навколишньому 

середовищі, закликали дотримуватися безпечної поведінки, у танці відтворили фізичну 

підготовку та майстерність наших доблесних рятувальників. Директор школи Надія 

Шевчук висловила вдячність вчителям Вікторії Запорожан та Лілії Танасюк за підготовку 

команди, а всім дівчатам-юним пожежним оголосила подяку за гарний виступ та 

активність у позашкільних заходах. 

                                                                                                              Алла Гепак, 

голова батьківської ради 

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

 
ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ! 

 З 1 січня 2019 року розпочалася компанія декларування громадянами доходів , 

отриманих протягом 2018 року. 

    Нагадую  Податкова декларація  подається до 1 травня 2019 року. 

Просимо всіх громадян , які самостійно обробляють земельні частки паїв для 

декларування доходів звертатися до Новоєгорівського територіального органу 

або до Баштанської ОДПІ. 
                                                                                 Спеціаліст відділу з питань земельних 

відносин та охорони  

навколишнього середовища 

                                 М.М.Балицька 



 

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

 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 
 

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

 Чистота – запорука здоров’я                         

та гарного настрою 
 

Шановні жителі села! 

    Будь ласка, підтримуйте в чистоті територію, на якій ми з вами 

проживаємо, вчасно прибирайте її, не смітіть самі і не дозволяйте це 

робити іншим. 

    Ми заслуговуємо на те, аби жити в чистоті. Порядки за нас ніхто не 

наведе. 

Європа починається з нас! 

  До тих, хто забруднює територію, будуть застосовані штрафні 

санкції. 

Новоєгорівський територіальний орган 

http://www.dobre.mk.ua/2016/03/14/%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%82%d1%8f-%d0%b2-%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%82%d1%96/
http://www.dobre.mk.ua/2016/03/14/%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%82%d1%8f-%d0%b2-%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%82%d1%96/

