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Серпень2020р.
Відбулось голосування за проєкт 

бюджету участі «Гармонія в селі 
Добре»За данний проєкт проголосували 
322 чоловіка.  Всі з нетерпінням чекали 
підведення підсумків та результатів. 21 
серпня робоча комісія  підвела 
підсумки конкурсу. Проект №15 є в 
списку переможців.Дякуємо всім, хто 
підтримав даний проєкт.

Працівники СБК готують  
територію для проведення Дня 
Незалежності України 

День Незалежності

23.08.2020 р. о 19.00
(парк відпочинку)

З днем народження, Україно!
І зі святом нас усіх!
Ми, як нація єдина,
Наша зброя – гумор й сміх!

1.На День Незалежності відбудеться 
святковий концерт. 

2.Виставка декоративно 
прикладного мистецтва майстринь 
громади та учнів школи.

3.Розважальні  конкурси для молоді 
на свіжому повітрі.



Будні влади 
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. 

До уваги пасічників! Дотації на бджолосім’ї до 
30.09.2020. За детальнішою інформацією звертайтесь в 

Добренський ТОВК.



Оголошення
1)27.09.2020. святкуємо день 
народження нашого села. 
(чекаємо на ваші ідеї) Велике 
прохання до всіх мешканців 
села – навести порядок біля 
своїх домоволодінь. Зробимо 
чистим та затишним наше 
село.

2) Сплачуємо земельні податки 
за присадибну ділянку та 
одноосібники.

Нехай день 1 вересня 
стане для всіх учнів, 
вчителів та батьків 

днем великих надій! 
Нехай ніколи не 

вичерпається 
прагнення до знань!

Нехай новий 
навчальний рік буде 
насичений плідною 
роботою, а будь-які 

сміливі задуми 
знаходять успішне 

втілення!


