
 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

27 вересня  День вихователя і всіx     
дошкільних працівників! 

 

Дошкільний вік - особливо важливий 
і відповідальний період в житті дитини, в 
цьому віці формується особа, і 
закладаються основи здоров`я. 
Благополучне дитинство і подальша доля 
кожної дитини залежить від мудрості 
вихователя, його терпіння, уваги до її 
внутрішнього світу. З допомогою своїх 
вихователів дошкільники пізнають секрети 
навколишнього світу, вчаться любити і 
берегти свою Батьківщину. 

 Вітаю зі святом всіх працівників 
дошкільних установ, що віддають щодня 
тепло своїх сердець дітям! Ми упевнені, 
що ваша доброта і педагогічна 
майстерність перетворять кожен день 
вихованців в дитячому саду на день радості 
і щастя! 

        З повагою Павло МОЛОДЕЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

30 вересня  Всеукраїнский день 
бібліотек, який традиційно відзначають в 
Україні у вересні, свідчить про глибоку 
повагу народу до культури, освіти, духовних 
надбань і, безперечно, про визнання тієї 
великої ролі, яку відіграє в державі така 
поважна інституція, як бібліотека. За своїм 
природним призначенням бібліотеки є 
потужним знаряддям демократії, 
гармонізації суспільних відносин, важливим 
чинником інтелектуального, духовного і 
естетичного збагачення кожної нації. 
Доносячи до людей увесь спектр 
різноманітних інформаційних потоків і 
державотворчих ідей, розкриваючи реальну 
картину світу, вони сприяють всебічному 
розвитку особистості, вихованню кращих 
громадських якостей і патріотичної 
свідомості населення. 

Від щирого серця вітаю завідуючу 
Новоіванівською бібліотекою Якименко 
С.В. з Всеукраїнським днем бібліотек і 
бажаю успіхів у вашій благородній 
просвітницькій справі. Міцного здоров’я, 
щастя та благополуччя вам і вашій родині 

 

З повагою Павло МОЛОДЕЦЬКИЙ 

Інформаційний вісник 

    НОВОІВАНІВСЬКОЇ ГРОМАДИ 

сіл: Новоіванівка, Київське, 
Старосолдатськ 
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Що треба знати про місцеві 

вибори в Україні за новим 

законодавством 

25 жовтня "перезавантаження" влади чекає 
на Київ, майже усі обласні ради, райони, 
села та селища України. Обиратимуть 
місцеве самоврядування за новими 
правилами. Про які нововведення важливо 
знати? 

Скільки виборцям видадуть бюлетенів 

Переважно це будуть чотири бюлетені. По 
одному - для голосування за голову 
(села чи міста), за депутатів сільської (чи 
міської), районної та обласної 
ради віповідно. 

 

    Такі бюлетені треба "читати" по 
горизонталі: ліворуч буде перелік партій, 
посередині два квадратики для позначок, а 
праворуч - пронумерований перелік 
кандидатів від цієї партії. Обравши партію, 
треба поставити "галочку", "плюсик" чи 
будь-яку іншу позначку в першому 
квадраті для волевиявлення за партію. До 
другого квадрату потрібно вписати 
порядковий номер обраного кандидата, аби 
допомогти йому піднятись у відповідному 
територіальному списку своєї партії. 
Причому бажано внести максимально 

 

 

 точний номер, який зазначено поряд з його 
прізвищем (наприклад: не 6, а 06; не 1, а 01 
тощо) 
Схожі бюлетені і заповнення - для 
голосування за депутатів районних і 
обласних рад. 

Ви можете голосувати лише за партію і не 
обирати кандидата, але ви не можете 
вибрати кандидата і не поставити відмітки 
біля партії. Так само не можна 
проголосувати за одну партію, а кандидата 
обрати з іншої.    

Після проведення місцевих виборів в 
Україні у жовтні 2020 року старости у 
селах, які увійдуть до складу ОТГ, будуть 
призначатися за поданням голови 
об'єднаної громади відповідною радою. 

Тепер старости будуть не вибиратися під 
час виборів, а призначатися головою ОТГ. 
Обраний на виборах голова об'єднаної 
громади пропонуватиме свої кандидатури 
на посади старост, а рада їх 
затверджуватиме. За законом, старости не 
можуть одночасно бути депутатами ради 
ОТГ. По суті, вони будуть виконувати 
функції заступника мера чи голови ОТГ на 
місцях. А за посадами входитимуть у склад 
виконкомів. 

 

Коронавірус: МОЗ оновило 
алгоритм надання допомоги 

українцям із симптомами 
захворювання 

Міністерство охорони здоров’я 
оновило алгоритм лікування людей 
з симптомами коронавірусної хвороби. 

Покроковий алгоритм надання допомоги 
хворому з COVID-19 складається з шести 
етапів: 

•  



 

• При наявності симптомів COVID-19 

людина повинна подзвонити своєму 
сімейному лікарю. 

• Сімейний лікар повинен 
проконсультувати пацієнта телефоном і 
вирішити, чи потрібна йому госпіталізація. 
Крім того, при необхідності передбачено 
приїзд лікаря до хворого. 

• Мобільна бригада проводить забір 
зразків аналізів пацієнта і відправляє їх у 
лабораторію, де роблять тест на COVID-19. 

Відзначимо, що згідно з попереднім 
алгоритмом людина з підозрою на 
коронавірус повинна була сама 
звернутися в лабораторію для проведення 
тесту. Так, введені зміни будуть сприяти 
зниженню контактів хворого. 

• Якщо захворювання підтвердилося, в 
Міністерстві охорони здоров’я його 
рекомендують лікувати “в амбулаторно-

поліклінічних умовах”. За пацієнтом 
повинен спостерігати лікар, відвідувати 
його, перевіряти рівень кисню в крові і за 
необхідності коректувати лікування. 

• З моменту звернення до сімейного 
лікаря пацієнту рекомендується 
самоізолюватись до встановлення діагнозу. 

У МОЗ також зазначають, що в разі, 
коли температура підвищена до 38 
градусів і вище, і її не вдається збити 
жарознижувальними довше, ніж на півтори 
години, потрібно викликати швидку. 

Крім того, якщо пацієнт не 
підписував декларацію або не може 
звернутися до свого лікаря, у міністерстві 
рекомендують звернутися на 
обласну гарячу лінію з питань 
коронавірусу. 

 

 

 

 

Про проведену роботу в 
Новоіванівському ТОВК за 3,5 

роки в Баштанській ОТГ 

ДИТЯЧИЙ  САДОК: 

2017 рік 

1. Ремонт підлоги , придбання 
килимкового покриття, встановлення 
нової огорожі (загальна сума 105 
тис.грн); 
 

2018 рік 

1. Придбано пральну машинку – 

автомат, електричну плиту, меблі 
(ком»ютерний стіл, шафа для 
документів) – 25 тис.грн. 
2. Проведено заміну та утеплення 
даху, проведено роботи по 
установленню водовідведення та 6 
металопластикових вікон.-650 

тис.грн. 
2019 рік 

        1.  Проведені  роботи по реконструкції 
дошкільного закладу «Малятко»: 
( Утеплено приміщення та пофарбовано 
фасад. Зроблено нове вимощення навколо 
будівлі),  установлені блискавко захисники 
та пожежні люки ( 477 тис.грн). 

2. Придбані нові меблі ( ліжка, столи, 
дитячий диванчик), ігровий комплекс 
«Лікарня», принтер – 73 тис.грн. 

3. Придбано  бойлер, роздаточний стіл -
4,5 тис.грн 

          

2020 рік  - Капітальний ремонт туалетної 
кімнати, кухні,  коридору,  ігрової та 
спальної кімнати, ганку – 1100 тис.грн 

                     

НОВОІВАНІВСЬКА ЗОШ: 

 2017 рік 

1. Придбано нові меблі для шкільної 
їдальні ( 15 тис.грн.) 

2020 рік. 

1. Проведені роботи по 
встановленню водовідведення. 

БУДИНОК КУЛЬТУРИ 



  2017 рік 

1. Зроблено капітальний ремонт та  
облаштовано  кімнату для 
проведення дискотек для молоді. 
Придбано більярдний та тенісні 
столи ( 20 тис.грн.) 

 2018 рік 

1.Придбано нові меблі на суму 10 
тис.грн. 
2.Установлені нові вікна та 
двері(депутатські кошти)-20 тис.грн 

3. Проведено заміну 
електропроводки та встановлено 
трьохфазний лічильник 

( депутатські кошти) -20 тис.грн 

4.Проведено електроопалення -43 

тис.грн 

2019 рік 

1. Придбано нову переносну 
колонку, жалюзі для вікон, 
принтер – 10 тис.грн 

2. Установлено 10 
метелопластикових вікон та 
троє міжкімнатних дверей.-57 

тис.грн. 
 

 

 

БЛАГОУСТРІЙ: 

2017 рік 

1. Проведено поточний ремонт доріг в 
селі Новоіванівка  ( 288 тис.грн) 

2. Придбано нову газонокосилку - 7 

тис.грн. 

2018 рік 

1. Проведено заміну тротуарної плитки 
біля  Пагорба Слави – 80 тис.грн.. 

2. Установлено автобусну зупинку в 
селі Київське. 

3. Розпочато  ямковий ремонт по вулиці 
Одеська на суму 150 тис.грн. 

4. Зроблено ямковий ремонт провулку 
між вулицями Садова,Шевченко, 
Одеська 

(450 тис.грн.) 

5. Проведено ремонт вуличного 
освітлення (заміна електроліхтарів та 
електролампочок) на суму 20 тис.грн. 

2019 рік 

1.  Прокладено тротуарну плитку   від БК 
до адмінприміщення на суму 45 тис 
грн. 

2. Закінчено ямковий ремонт  по вул.. 
Одеська на суму 140 тис.грн. 

3. Провели заміну  насосного обладнання 
згідно програми  «DOBRE» в селах 
Новоіванівка та Київське. 

4. Установлено баки для роздільного 
сміття  (школа, дитячий садок, 
адмінприміщення) 

ПРОЕКТ УЧАСТІ: 

1. Прийнято участь у конкурсі проектів 
по бюджету Участі. Виграно два 
проекти: «Новоіванівська криничка» 
- 50 тис.грн та «Парк відпочинку» - 

50 тис.грн 

 

Всіх жителів Новоіванівського ТОК, які 
народились в вересні місяці 

 

   

В цей дорогий для серця день 

Бажаєм квітів і пісень! 
Від друзів – щирих привітань, 
Від зірок – здійснення бажань! 
Від сонця – світла і тепла, 
Щоб доля щедрою була! 
І не спинити часу лік, 
Нехай щастить весь довгий вік! 

                   



 

 

 

 

 

 

         

         

 

   

 

 

      

 

       

 

 

 


