
 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

            

 

    З Медовим та Яблучним Спасом! 

У день Медового Спаса бажаю солодкого 
життя, яскравих емоцій і літнього настрою 
круглий рік.  
У цей день бажаю, щоб життя було таким 
же солодким і п'янким, як свіжий липовий 
мед. Щоб достаток і талан буквально 
липли до Вас.  

            З Медовим Спасом! 
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Бажаю вам щастя, добра і злагоди, 
порозуміння і згуртованості, через які 
пролягає шлях до нового життя, до 
кращого прийдешнього! 

Бажаю вам щастя, добра і злагоди, 
порозуміння і згуртованості, через які 
пролягає шлях до нового життя, до 
кращого прийдешнього! 

 

     З повагою Павло МОЛОДЕЦЬКИЙ 

 

Вітаємо всіх іменинників, які 
народились в серпні місяці! 

       

 

Інформаційний вісник 

    НОВОІВАНІВСЬКОЇ ГРОМАДИ 

сіл: Новоіванівка, Київське, 
Старосолдатськ 
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12-14 серпня на виконання розпорядження 
міського голови Івана Рубського проведено 
огляд готовності навчальних закладів 
Баштанської ОТГ до початку навчального 
року та роботи в осінньо-зимовий період. 
Робоча група на чолі з начальником відділу 
освіти, молоді та спорту Ганною 
Зеркаліною відвідала всі навчальні 
заклади, що розташовані та перебувають у 
комунальній власності Баштанської 
об’єднаної територіальної громади. 

Протягом 3-х робочих днів здійснено огляд 
всіх закладів дошкільної, позашкільної та 
загальної середньої освіти. В ході об’їзду 
обстежено приміщення навчальних 
закладів, пришкільних територій, 
перевірено підготовку тепломереж, 
організацію роботи з охорони праці, 
медичного обслуговування дітей та 
працівників, санітарний стан харчоблоків 
та забезпечення технологічним 
обладнанням, меблями, посудом тощо. 
Значна увага приділялась готовності 
навчальних закладів до Нової української 
школи. 

17 серпня в міській раді відбулося 
засідання міського штабу з ліквідації 
наслідків медико-біологічної надзвичайної 
ситуації природного характеру, пов’язаної 
із поширенням коронавірусної хвороби 
COVID-19 на території Баштанської ОТГ 
під головуванням міського голови Івана 
Рубського. 

Станом на 10.00 17 серпня в Миколаївській 
області виявлено 13 нових випадків 
COVID-19. Всього зареєстровано 832 
підтверджених випадків COVID-19, з них 
працівників закладів охорони здоров’я – 

99. У Баштанському районі офіційно 
зареєстровано 3 випадки захворювання. 

 

«У квітні-травні ми пишалися тим, що 
хвороба обходить наш район, бо всі 

дотримувалися карантинних заходів. Наша 
безвідповідальність і безпечність призвела 
до того, що люди ходять без масок, не 
дотримуються дистанції, ігнорують всі 
карантинні заходи. Ось і маємо вже три 
випадки захворювання, − наголосив 
очільник громади. – Треба терміново 
відновити рейди щодо перевірки 
дотримання карантинних заходів, 
ліквідувати стихійну торгівлю, посилити 
контроль за дотриманням маскового 
режиму в закладах торгівлі, ринках, 
автостанції.» 

Тимчасово в. о. директора КНП 
«Багатопрофільна лікарня Баштанського 
району», медичний директор Рита 
Артеменко повідомила, що на території м. 
Баштанка виявлено ще одна хвора, яка 
знаходиться на лікуванні в м. Миколаїв. 

Штаб затвердив ряд заходів для 
відвернення загрози та забезпечення 
безпеки і здоров’я громадян та запобігання 
поширенню на території Баштанської ОТГ 
коронавірусної хвороби(COVID-19), 

відновити перевірки ринків, автостанцію, 
магазинів щодо дотримання маскового 
режиму. 

18 серпня відбулося засідання виконавчого 
комітету Баштанської міської ради, яке 
пройшло під головуванням міського 
голови Івана Рубського. У ході засідання 
членами виконкому розглянуто 9 важливих 
питань з різних сфер життєдіяльності 
громади. 

Члени виконкому ознайомились із 
попередніми рішеннями проєктів рішень 
Баштанської міської ради «Про 
затвердження звіту про виконання міського 
бюджету Баштанської міської ради та 
використання резервного фонду 
непередбачених видатків за січень – 

червень  2020 року», та Про попередній 
розгляд проєкту рішення Баштанської 
міської ради «Про внесення змін до  

 

міського бюджету Баштанської міської 
ради на 2020 рік», з якими присутніх 



ознайомила заступник міського голови 
Світлана Євдощенко.  

Начальник відділу культури Світлана 
Березовська доповіла по двом питанням  

щодо затвердження проєктно-кошторисної 
документації по робочому проєкту 
«Переоснащення існуючої системи 
газопостачання топкової по вулиці 
Баштанської республіки, 40, м.Баштанка, 
Миколаївської області та Про призначення 
стипендії Баштанської міської ради в галузі 
культури і мистецтва 

Подяка вокальному колективу 
«Калинонька» 

15-16 серпня   вокальний колектив 
«Калинонька»  Новоіванівського БК разом 
з волонтерами  міста Баштанка відвідали  
наших воїнів на Донеччині. Дівчата 
виступили з концертною програмою перед 
бійцями, за що отримали подяки від 
особового складу та слова щирої вдячності 
за постійну підтримку та зміцнення 
бойового духу особового складу Сил 
спеціальних операцій ЗС України. 

    

       

    

            Шановні жителі громади ! 

Запрошуємо Вас на урочисті заходи з 
нагоди Дня Незалежності та Дня 
Державного Прапора україни , які 
відбудуться в місті Баштанка 

20-27 серпня 

«Різнобарвна Україна» – виставка творчих 
робіт учасників творчого об’єднання 
«Джерело» (МБК). 

21-25 серпня 

У Баштанській центральній районній 
бібліотеці  відбудеться книжкова виставка  

«Україна – незалежна держава», віртуальна 
патріотична акція «Я люблю Україну», для 
дітей книжкова виставка «З неба і сонця 
наш прапор ясний», виставка-інсталяція 
«Всім серцем люблю Україну». 

21серпня 

08:15 – мітинг присвячений Дню 
прапора (Площа Єдності). 

22 серпня 

09:00 – участь у виставці членів творчого 
об’єднання «Джерело» (Баштанський 
краєзнавчий музей). 

23 серпня 

10:00 – традиційні змагання на байдарках 
та каное (Елінг). 

10:00 – спортивні змагання з тенісу (МКЦ). 

24 серпня 

09:00 – відкриття спортивної площадки 
(стадіон). 

17:30 – «Душею створена краса» - 

відкриття персональної виставки учасниці 
ТО «Джерело» Алли Бондарєвої (фойє 
МБК). 

18:00 – «Моє життя й майбутнє – Україна» 

– мистецький захід (літній кінотеатр). 


