
 

 

 

 

 

 

 

                
 Прийміть щирі вітання з Днем 

Прапора та з Днем Незалежності України - 

найбільшими національними святами. 

Кожна людина, кожна дитина, яка живе в 

Україні, повинна пишатися своєю 

Батьківщиною, бо всі ми є громадянами 

нашої незалежної держави. Ми  маємо 

цінувати своє право на життя в Україні, 

шанувати українські традиції, 

дотримуватись законів нашої держави, 

плекати українську  мову, дбати чистоту 

довкілля.  Бо Україна – це наш рідний дім! 

Бажаю  Вам щастя , добра і злагоди, 

порозуміння і згуртованості, через які 

пролягає шлях до нового життя , до 

кращого прийдешнього. Нехай серця 

наповнюються гордістю за нашу державу, 

прагненням до єдності, а Ваша плідна 

праця буде надійною запорукою 

щасливого майбутнього. Нехай вичерпним 

буде джерело віри, надії й любові до 

України! 

                                    З повагою      П.Молодецький 

 

             

23 -24 серпня українці відзначали День 

Державного Прапора України та день 

Незалежності України. З нагоди цих свят у 

Новоіванівському Будинку культури були 

проведенні святкові заходи. 

Програма  свята була  різноманітною.  23 

серпня у  фойє сільського Будинку 

культури всі відвідувачі мали змогу  

 

 

 

 

 

 

 

переглянути  виставку  творчої  роботи 

Аліни Гульчак «Кольори рідної землі» до 

Дня Незалежності України, та книжкову 

викладку Новоіванівської сільської 

бібліотеки «Всім серцем любіть Україну!». 

Святкову програму продовжено святковим 

дійством «Моя Україна – єдина та 

вільна!», присвячене Дню Прапора та 28-й  

річниці Незалежності України. Цей день є 

результатом тисячолітньої боротьби 

українського народу за право мати свою 

незалежну державу та втілює в собі давнє 

прагнення нашого народу до свободи та 

самовизначення. Під звуки Державного 

Гімну діти внесли до зали синьо-жовтий 

стяг, з цієї нагоди з щирими  словами 

привітань звернувся до всіх жителів 

громади   т. в. о. старости Павло 

Молодецький, та побажав терпіння, 

наснаги та мирного неба.  Дітям було 

надано покласти квіти до пам’ятника 

«Скорботна мати» воїнам, які віддали своє 

життя за свободу та мир в Україні. Свято 

було продовженно святковим концертом.  

Глядачі бурхливими оплесками зустрічали 

кожен виступ артистів, свої вітання 

глядачам дарував вокальний колектив 

«Калинонька»керівник Марина Назарова 

та танцювальні  колективи «Перлинка» 

керівник Марина Назарова та «Грація» 

керівник Тетяна Кучінська .  Після 

закінчення концерту було море побажань 

та подяк від глядачів за чудовий концерт, 

який всім сподобався. А 24 серпня в 

Новоіванівському БК відбулася святкова 

дискотека для молоді села . 

Інформаційний вісник 

НОВОІВАНІВСЬКОЇ 

ГРОМАДИ 

 сіл: Новоіванівка, Київське, Старосолдатське 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а, Київське, Старосолдатське 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 серпня 2019 року під час чергового 

засідання виконавчого комітету 

Баштанської міської ради, яке пройшло 

під головуванням міського голови Івана 

Рубського, члени виконавчого комітету 

заслухали та обговорили питання порядку 

денного, що стосувалися як різних сфер 

життєдіяльності громади, так і окремих її 

жителів. 

За результатами розгляду звернень 

фізичних і юридичних осіб щодо 

підчистки та видалення зелених насаджень 

на території громади, актів обстеження 

зелених насаджень, що підлягають 

видаленню, виконавчим комітетом  

відповідне рішення не прийнято. 

Перелік питань порядку денного: 

1. Про затвердження проектно-

кошторисної документації по робочому 

проєкту «Капітальний ремонт сільського 

будинку культури, по 

вул.Приінгульська,114 в с.Христофорівка, 

Баштанського району, Миколаївської 

області (частина фасадної стіни та 

мощення)». 

2. Про взяття на квартирний облік 

громадян. 

3. Про затвердження акту обстеження 

нежитлової будівлі, розташованої за 

адресою: місто Баштанка, вулиця 

Шевченка. 

4. Про затвердження акту обстеження 

нежитлової будівлі, розташованої за 

адресою: село Добре, вулиця Центральна. 

5. Про присвоєння поштової адреси 

складу паливно-мастильних матеріалів, що 

входить до складу комплексу будівель та 

споруд №1 за межами населеного пункту 

села Новопавлівка Баштанського району. 

6. Про санітарну обрізку та видалення 

аварійних дерев. 

7. Про припинення піклування над 

неповнолітньою дитиною, позбавленою 

батьківського піклування та звільнення від 

повноважень піклувальника. 

8. Про надання дозволу на реєстрацію 

місця проживання малолітньої дитини. 

9. Про накладення адміністративного 

стягнення за статтями 197,198 Кодексу 

України про адміністративні 

правопорушення. 

 

  
    До уваги жителів Новоіванівського т/о! 

Закінчується термін сплати земельного 

податку з фізичних осіб. Останній день 

сплати 31.08.2018 року. 

 

        

 Вітаємо з Днем народження всіх 

жителів Новоіванівського старостату, 

які народилися в серпні місяці! 

 

Бажаєм щастя і достатку, 

Ясного неба і тепла, 

В житті Вам згоди й порядку, 

Щоб доля світлою була. 

В роботі – успіхів, везіння, 

У справах – вічного горіння! 

Від душі любові вам бажаєм 

І хай Вам Господь Бог допомагає. 


