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04.11.2019р. участь т.в.о.старости у засі-данні виконавчого комітету; 
06.11.2019р. участь т.в.о.старости у засіданні сесії; 
07.11.2019р. участь т.в.о.старости у зустрічі з Наталією Сафроновою: звіт по програмі ДОБРЕ; 
12.11.2019р. участь т.в.о.старости, помічника старости, директора ЗДО “Джерельце”  та бібліотекаря Про у  тренінгу на 
тему: “Сторітелінг”. 

БУДНІ ВЛАДИ 

Заідання виконавчого комітету Баштанської міської ради 

 4 листопада 2019 року в залі засідань міської ради відбулося засідання виконавчого комітету Баштанської міської ради 
під керівництвом міського голови Івана Рубського.  Виконавчим комітетом було затверджено та розглянуто порядок ден-
ний :  

1.Про попередній розгляд проєкту рішення міської ради «Про хід виконання Програми зайнятості населення Баштансь-
кої міської ради на період до 2020 року, затвердженої рішенням міської ради 29 серпня 2018 року №1»; 
2.Про попередній розгляд проєкту рішення міської ради «Про хід виконання Програми охорони навколишнього природ-
ного середовища Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ра-
ди від 12 липня 2018 року №3»; 
3.Про попередній розгляд проєкту рішення міської ради «Про хід виконання Програми забезпечення населення Баштан-
ської міської ради якісною питною водою на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 06 квітня 2017 
року №2»; 
4.Про попередній розгляд проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до Комплексної програми профілактики 
злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян по Баштанській міській раді на 
2017-2021 роки»; 
5.Про попередній розгляд проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до міської цільової соціальної Програми 
розвитку цивільного захисту Баштанської міської ради на 2018-2021 роки»; 
6.Про попередній розгляд проєкту рішення міської ради «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Баш-
танської міської ради та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень-вересень 2019 року»; 
7.Про попередній розгляд проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської 
ради на 2019 рік»; 
8.Про схвалення Порядку виявлення та набуття у комунальну власність об’єднаної територіальної громади Баштанської 
міської ради нерухомого майна, що може бути визнане судом відумерлою спадщиною, в тому числі земельних ділянок, 
майна що має ознаки безхазяйного; 
9.Про схвалення внесення змін до Порядку організації встановлення плати для батьків за перебування дітей у закладах 
дошкільної освіти Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області, затвердженого рішенням місь-
кої ради від 29 серпня 2018 року; 
10.Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Баштанської міської ради від 24.05.2019 року №105 «Про переда-
чу на списання майна комунальної власності Баштанської об’єднаної територіальної громади»; 
11.Про передачу  майна комунальної власності Баштанськоїоб’єднаної територіальноїгромади  в оперативне управління 
КП « Добробут». 
12.Про затвердження актів комісії з визначення та відшкодування збитків власниками землі та землекористувачами. 
13.Про  затвердження  протоколу засідання   комісії з   питань      увічнення   пам’яті  видатних людей та  подій  Баштан-
ської ОТГ. 
14.Про присвоєння поштової адреси будівлям та спорудам по вул. Сизоненка в м.Баштанка, Баштанського району.  
15.Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна, розташованого по вулиці Леоніда Агеєва в місті Башта-
нка, Баштанського району. 
16.Про дозвіл на виготовлення паспорту прив’язки щодо розміщення тимчасової споруди для провадження підприємни-
цької діяльності. 
17.Про зняття з квартирного обліку громадянина Пульнєва Ігоря Валентиновича. 
18.Про затвердження проектно – кошторисної документації «Нове будівництво ярмарково-фестивальної площі трансфо-
рмер «Ярмаркова» по вул. Театральна в м.Баштанка, Баштанського району Миколаївської області». 
19.Про накладення адміністративного стягнення за статтями 197, 198 Кодексу України про адміністративні порушення. 



 
 Відбулася ХХXIX сесія міської ради сьомого скликання 

6 листопада відбулася XXXIX чергова сесія Баштанської міської ради VII скликання. На порядок денний засідання вино-
силося, крім пункту «Різне», 38 проектів рішень, які стосувалися діяльності підприємств міської комунальної власності, 
земельних питань, питань розвитку інфраструктури та благоустрою в місті, інших сфер міського господарювання. В ро-
боті пленарного засідання взяли участь депутати міської ради, начальники відділів міської ради, працівники виконавчого 
апарату міської ради. Після розгляду та прийняття рішень щодо порядку денного з доповненнями, було розглянуто депу-
татські запити. Після обговорення піднятих питань, депутатські запити підтримали та прийняли відповідні рішення:  

1. Про хід виконання Програми зайнятості населення Баштансь-
кої міської ради на період до 2020 року, затвердженої рішенням 
міської ради 29 серпня 2018 року №1. 
2. Про хід виконання Програми охорони навколишнього природ-
ного середовища Баштанської об’єднаної територіальної громади 
на 2018 - 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 12 
липня 2018 року №3. 
3. Про хід виконання Програми забезпечення населення Баштан-
ської міської ради якісною питною водою на 2017-2022 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 06 квітня 2017 року №2. 
4. Про внесення змін до Комплексної програми профілактики 

злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян по Баштанській міській раді на 2017-2021 роки. 
5. Про внесення змін до міської цільової соціальної Програми розвитку цивільного захисту Баштанської міської ради на 2018-2021 
роки. 
6. Про затвердження проєкту містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки загальною площею 5.2761 га 
для розміщення ярмарково-фестивальної площі-трансформер «Ярмаркова». 
7. Про затвердження Порядку виявлення та набуття у комунальну власність об’єднаної територіальної громади Баштанської міської 
ради нерухомого майна, що може бути визнане судом відумерлою спадщиною, в тому числі земельних ділянок та майна, що має озна-
ки безхазяйного. 
8. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та використання резервного фонду непередбаче-
них видатків за січень-вересень 2019 року. 
9. Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік. 
10.Про внесення змін до Порядку організації встановлення плати для батьків за перебування дітей у закладах дошкільної освіти Баш-
танської міської ради Баштанського району Миколаївської області, затвердженого рішенням міської ради від 29 серпня 2018 року. 
11.Про надання згоди на безоплатне прийняття індивідуально визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл, се-
лищ, міст Миколаївської області у комунальну власність Баштанської міської ради об’єднаної територіальної громади. 
12.Про затвердження акту приймання - передачі індивідуально визначеного майна. 
13.Про надання дозволу на списання комунального майна (Башти Рожновського) та їх демонтаж. 
14.Про внесення змін до Переліку об’єктів комунальної власності Баштанської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 
4 квітня 2018 року № 14 
15.Про включення до числа службових житлової квартири по вулиці Баштанської республіки (Героїв Небесної Сотні), 25/24 в місті 
Баштанка Баштанського району Миколаївської області. 
16.Про присвоєння назв вулицям в селах Новопавлівка та Зелений Клин Баштанського району Миколаївської області в межах Баштан-
ської міської ради. 
17.Про передачу майна комунальної власності Баштанської об’єднаної територіальної громади. 
18.Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки (паю) в на-
турі (на місцевості). 
19.Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого се-
лянського господарства. 
20.Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо надання земельної ділянки в оренду. 
21.Про внесення змін до рішення міської ради від 12 вересня 2019 року №18 «Про доповнення переліку земельних ділянок для прода-
жу прав оренди на них на земельних торгах». 
22.Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою по відведенню земельної ділянки в постійне користування. 
23.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки. 
24.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокову оренду для ведення городництва. 
25.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування. 
26.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі меж земельної ділянки для ве-
дення товарного сільськогосподарського виробництва. 
27.Про погодження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. 
28.Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо надання земельної ділянки у власність. 
29.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в розмірі земельної частки (паю) для веден-
ня фермерського господарства. 
30.Про відмову в погодженні щодо надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства. 
31.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі меж земельних ділянок. 
32.Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. 
33.Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою. 
34. Про погодження в частині надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарс-
тва. 
35.Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо надання земельної ділянки у влас-
ність для будівництва та обслуговування жилого будинку та господарських споруд. 
36.Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки. 
37.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довго-
строкову оренду. 
38.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у влас-

ність. 
39.Різне. 



Презентація результатів Індексу спроможності Баштанської міської ради 

7 листопада програмний спеціаліст програми “DOBRE” Наталія 
Сафронова зустрілася з керівництвом і спеціалістами міської ради, 
щоб ознайомити з Індексом спроможності Баштанської міської ра-
ди. У даному документі розглядалися загальні сприятливі умови 
для розвитку ОТГ, приділялася особлива увага правовому середо-
вищу, організаційній спроможності, фінансовій життєздатності, 

адвокасі, наданню послуг, інфраструктурі та ставленню з боку громадськості. 

Оцінювання проходило за ключовими компетенціями: лідерство та управління; 
управління фінансами та бюджетом; надання послуг; участь громадськості. Пріо-
ритетними критеріями стали: збір даних; оцінювання колегіальною командою; по-
двійна перевірка оцінок. 

Загальна сума балів для громади склала 69 балів, у минулому році ‒ 33 бали. Під час засідання були 

наданні рекомендації для покращення роботи за новими стандартами та розроблена дорожня карта з 

розвитку спроможності Баштанської ОТГ. Наступний етап оцінки пройде в квітні 2020 року, за по-

переднім опрацюванням Дорожньої карти Баштанської громади було підраховувано приріст до 95 

балів. 

З офіційного сайту міської ради 

У Баштанській ОТГ вчилися писати текст, який зацікавить читача 
 
Про збільшення охоплення аудиторії в соціальних мережах, активізації користува-
чів, залучення їх до взаємодії говорили 12 листопада під час тренінгу з сторітелін-
гу за участі Юлії Почебут, радниці з питань комунікації Миколаївського Центру 
розвитку місцевого самоврядування, створеного за підтримки Програми «U-LEAD 
з Європою», представники Баштанської міської ради, серед яких старости, поміч-
ники старост, бібліотекарі, завідувачі дитсадків. 

   «Сторітелінг – це відносно новий вид подачі інформації, зазвичай його використовують усоціа-
льних мережах. Сьогодні ми поговоримо про правила написання читабельних текстів, зокрема і 
для соціальних мереж. Важливо кожну історію підкріплювати фотоконтентом. Варто не забу-
вати, що окрім емоційного забарвлення, потрібно спиратися на факти: цитати, дати, цифри, 
коментарі тощо. Головне завдання – навчитися писати просто, лаконічно, зрозуміло та доступ-
но, памʼятаючи обʼязково про повагу та турботу до читача», ‒ розпочала тренінг радниця з 
питань комунікації Юлія Почебут. 

  Учасники тренінгу дізналися для чого люди пишуть тексти і розповідають історії, про правило перевернутої піраміди, 
лідер-абзац та заголовки. На практиці втілювали отриманні знання, використовуючи проблемні питання громади: сти-
хійні сміттєзвалища, спалення листя, вандалізм та ремонт доріг. 

    Начальник відділу з питань засобів масової інформації Олена Виноградова подякувала Юлії Почебут за проведені 
тренінги протягом року в нашій громаді та висловила сподівання на подальшу співпрацю в наступному році. 

                                                                                          З офіційного сайту міської ради 

 Відбувся ІІ (районний) етап Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської   молоді імені Тараса Шевченка 

 9 листопада на базі Баштанської гімназії відбувся ІІ (районний) етап Х Міжнародного мовно -літературного конкурсу 
учнівської молоді імені Тараса Шевченка. У Конкурсі взяли участь 76 учнів 5-11 класів із закладів загальної середньої 
освіти Баштанського району. 

   Високий рівень підготовки продемонстрували учні Баштанської гімназії – 7 призерів, Баштанського опорного закладу 
ЗСО І-ІІІ ст. № 1 – 5 призерів, Баштанського опорного закладу ЗСО І-ІІІ ст. № 2 – 5 призерів, Новоєгорівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. – 4 призери. Достатній рівень показали учні Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ст. – 2 призери,  Христофорівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. та Новосергіївської філії І-ІІ ст. Баштанського опорного закладу ЗСО І-ІІІ ст. №2 – по 1 призеру.  

  Новосергіївський ТОВК вітає Вийванко Костянтина за отримане ІІІ призове місце серед учнів 6-х класів та висловлює 
вдячність вчителю української мови Мельниченко В.П. за підготовку.  

Помічник старости,  Наталія БУЦ 



Осіннє свято «Щедра осінь» в «Джерельці» 

8 листопада в Новосергіївському закладі дошкільної освіти №11 
«Джерельце» відбулося осіннє свято «Щедра осінь». Ведучою свята 
була – директор Галина Бригінець. Вихованці щедрими словами за-
просили Осінь до себе у гості. Осінь, роль якої виконувала помічник 
вихователя Любов Паршукова, разом з вихованцями вико-
нали танок «яблучка розовенькі». Потім господиння- ви-

хователь Оксана Попенко запросила дітей приготувати «Казковий борщик». Вихованці 
гарно виконали ролі – овочів і разом з господинею заспівали пісню «Щедра осінь». Маля-
та із задоволенням взяли участь у грі «Збери урожай». На кінець свята Осінь пригостила 
дітлахів смачненькими яблучками. 

                            Вихователь Оксана Попенко 

 

Новосергіївці відзначали День української писемності та мови 
Уже традиційно у перші тижні листопада в Новосергіївській філії І-ІІ ступеня Баштан-
ського опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 урочисто проходить Тиждень української мо-
ви, приурочений до Дня української писемності та мови, який всі українці світу відзна-
чають 9 листопада. 

Найрізноманітніші заходи з нагоди Дня писемності тривали упро-
довж тижня. Це і конкурси, й виставки, і просто змагання, а також цікаві уроки про скарби рідного 
слова. 

Цього року програма предметного тижня була, як завжди, досить насиченою. Учні 6 класу підготу-
вали цікаву інформацію про історію української мови та життя Нестора Літописця. Родзинкою свя-
та стала вікторина, в якій свої знання з української мови продемонстрували учні 1 -4 класів. 

Метою всіх проведених заходів було: 

- донести до учнів красу і багатство української мови; 

- формувати відчуття краси рідної мови; 

- розвивати мовленнєві здібності учнів; 

- збагачувати словниковий запас; 

- виховувати любов до рідної мови та розуміння її краси і необхідності для нашого життя. 

Директор школи, Валентина СЕРБУЛ 

      ЩИРІ  ВІТАННЯ 
Колектив Новосергіївського тери-
торіального органу щиро вітає  всіх  
жителів  Новосергіївського терито-
ріального органу  які  відзначають      

свій  День народження   з 25.10. по 25.11 
Хай вас обминають невдачі і грози, 

Хай тільки від сміху з'являються сльози. 

Хай буде життя ваше схоже на казку, 

  Даруйте коханим любов тільки й ласку. 

ОГОЛОШЕННЯ 
Шановні жителі 

Новосергіївського територіального органу!  

Всі, хто бажає привітати своїх близьких, рідних 
та знайомих з Днем народження та будь — 
яким іншим святом або подати будь — яке ого-
лошення чи інформацію через Інформаційний 
вісник Новосергіївського територіального орга-
ну, просимо завчасно звертатися до пом. старо-
сти Наталії БУЦ. 

Над випуском працював колектив Новосергіївського територіального органу 

Правила безпеки дорожнього руху 

У Новосергіївському ЗДО "Джерельце" було проведено інтегроване заняття "Наш друг Світлофор".  

Вихованцям було розяснено Правила дорожнього руху, правила переходу на зебрі. 

 

 

 

 

 

Вихователь, Оксана ПОПЕНКО 


