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24.06.2019р. Участь т.в.о.старости у засі-
данні виконавчого комітету; 
04.07.2019р.участь т.в.о. старости у засіданні 
виконавчого комітету; 
19.07.2019р.участь т.в.о.старости у засіданні 
виконавчого комітету; 
23.07. 2019р. Участь т.в.о. старости у заходах 
по відкриттю об’єктів водопостачання 
вс.Христофорівки та Пісках. 

БУДНІ ВЛАДИ 

     Іван РУБСЬКИЙ: «Поїздка в Канаду – це нова можливість побачити 
успіх децентралізації та впевнено йти вперед. А для цього потрібно 

нам з Вами багато працювати» 
«Мені випала велика честь брати участь у Третій Міжнародній конференції з питань 
реформ в Україні, масштаб якої дійсно вражає. Це стало можливим саме тому, що Ба-
штанська ОТГ одна з найбільших й успішних громад на Миколаївщині. Основною ме-
тою візиту було вивчення питань процесів децентралізації в Канаді, де процеси відбу-
лися швидко і організовано. В ході візиту отримав чудову нагоду дізнатися більше про 
ділові та інвестиційні можливості в Україні, що вкрай важливо для залучення додат-
кових ресурсів на місця і сприятиме розвитку індустріального парку та розвитку Баш-
танки як міста спорту, допоможе зробити життя громади кращим. Отримав можли-
вість зацікавити міжнародну аудиторію нашою громадою розповідаючи про важли-
вість децентралізації на UA|TV телеканалі, який адресований широкій іноземній ауди-
торії і покликаний доносити усьому світові об’єктивну, актуальну та цікаву інформа-
цію. 
Конференція подарувала чудову нагоду отримати нові знання та емоції. Ще раз пере-
конався, що децентралізація є однією з реформ, яка кардинально змінює життя, оскі-
льки реформа змінює мислення людей. Тому ця важлива реформа підтримується Ка-
надою на шляху її впровадження. Адже саме Канада є прикладом успішної реалізації 
децентралізації. Також хочу відзначити, що Канада чудова країна з розумними, відк-
ритими, працелюбними людьми, які люблять свою країну, поважають традиції й є від-
критими до спілкування. І нам цьому потрібно в них повчитися. 
Важливо відзначити, що на сьогоднішній день Баштанська громада працює в багатьох 
напрямках розвитку та пріоритетними залишаються меседжі ‒ створення індустріаль-
ного парку та розвиток Баштанки як міста спорту, що потребують більш глибокого та 

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ТА  
ГОСТІ  

    СЕЛА НОВОСЕРГІЇВКА     
  Новосергіївський  територіаль-
ний  орган  виконавчого  комітету  
Баштанської  міської  ради  запро-
шує  всіх бажаючіх на відзначення 139-
річниці  Дня села Новосергіївка, яке відбу-
деться 17.08.2019року о 09.00 годині. В свят-
ковій програмі: батути,горка,солодка ва-
та,призи;ярмарка, урочиста частина, безпро-
грашна лотерея, ввечері - народні гуляння.  

Колектив Новосергіївського ТОВК  



 

 комплексного підходу. 
Отримавши новий досвід, планую втілити у Баштанській громаді альтернативну енер-
гетику, зокрема сонячну та вітрову енергетики. Саме тому під час візиту скористався 
нагодою якнайкраще представити свою громаду та провести переговори, щоб заручи-
тися підтримкою канадських інвестицій з цих питань у громаду. А також хочу   покра-
щити водопостачання та водовідведення в наших населених пунктах, налагодити ути-
лізацію відходів, адже канадські інвестори працюють саме за цими напрямками.Крім 
цього, планую втілити ідею розвитку туризму, адже наша громада має великий потен-
ціал для розвитку саме історичного туризму. Основною перепоною для реалізації ту-
ризму сьогодні є відсутність доріг, але сподіваюся, що обласне керівництво в найбли-
жчі пару років відремонтує дороги обласного значення між нашими населеними пунк-
тами, а держава державну дорогу на Миколаїв. 
Поїздка в Канаду – це нова можливість побачити успіх децентралізації та впевнено 
йти вперед. Це був дуже корисний та важливий досвід, щоб зробити нашу громаду та 
нашу Україну кращою. А для цього потрібно нам з Вами багато працювати», – комен-
тував очільник громади Іван Рубський 
Децентралізація – це свобода, демократія та шлях України до успіху! 
   Про це під час Третьої Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, що про-
ходила в Торонто (Канада) з 2 по 4 липня, говорили учасники панельної дискусії 
«Децентралізація в дії». 
До складу української делегації входили 24 представники, по одному голові громади з 
кожної області та 3 старости, які були запрошені Програмами «U-LEAD з Європою» 
та DOBRE і Проектами PLEDDG та DESPRO. Миколаївщину представляв голова Ба-
штанської міської ради, очільник Баштанської ОТГ Іван Рубський. 
  Перший день конференції 2 липня – «міністерський», за участі понад 400 учасників з 
України та міжнародної спільноти донорів. У заході брали участь іноземні та україн-
ські державні посадовці, серед яких Президент України Володимир Зеленський, Пре-
м'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, а також бізнесмени топ-рівня, представники кра-
їн ЄС, НАТО, G7 та громадянського суспільства. Під час другого дня конференції бу-
ло організовано відкритий захід в Українському домі у Торонто за участі понад 500 
представників української політики, міжнародної спільноти донорів, громадянського 
суспільства, бізнесу та ЗМІ Канади. Тут була організована спеціальна панель з питань 
реформи децентралізації. По завершенні конференції 4 та 5 липня керівники громад 
відвідали муніципалітети Четем-Кент і округ Принс-Едвард. До приїзду гостей з 
України місцевий муніципалітет влаштував справжнє свято ‒ цей день офіційно про-
голосили Днем України в Четем-Кенті! На свято прийшли мешканці громади та украї-
нці, які там проживають. Мер Деррінн Кенніфф привітав українських колег та підняв 
прапор України.Муніципалітет Четем-Кент знаходиться на південному заході провін-
ції Онтаріо, між двох озер – Ері на Півдні та Сен-Клер на Заході, за годину їзди до ко-
рдону зі Сполученими Штатами Америки. Ще у 1998 році 23 населених пункти об'єд-
нались в одну громаду, де зараз проживає близько 105 тисяч людей. Місцева влада Ча-
тем-Кенту активно стимулює розвиток підприємництва та туризму. 
 
   Українські голови громад відвідали ключові інфраструктурні об'єкти, осередки ло-
кального бізнесу та місця культурної спадщини. Таке знайомство дало змогу провести 
парку та розвитку Баштанки як міста спорту з метою покращення рівня життя в нашій 
громапаралелі з власним досвідом та залучити нові управлінські підходи для розвитку 
індустріального парку та розвитку Баштанки як міста спорту з метою покращення рі-
вня життя в нашій громаді. 



« Як довго ця війна тривала» 

Ранок 22 червня 2019 року  на території  Новосергіївського  територі-

ального органу розпочався з припущення 

Державних Прапорів України із чорними стрі-

чками на установах та закладах усіх форм 

власності. 

Завідуюча бібліотекою Ліпська Наталія орга-

нізувала в бібліотеці виставку – пам’ять  « Як довго ця війна 

тривала»,присвячена Дню скорботи і вшвнування пам’яті  

жертв війни в Україні. На захід завітали учні школи. Школярі  

із зацікавленістю розглядали представлені на виставці книги. 

                                                                                               Бібліотекар Наталія Ліпська 

« Конституція України – оберіг нашої дер-
жави» 

 Державне свято – День Конституції Укра-
їни. Це державне свято щорічно відзнача-
ється на честь ухвалення Конституції 
України. 
Так, 28 червня 2019 року, в Новосергіївсь-
кому сільському будинку культури відбув-
ся урочистий захід з нагоди 23-ї річниці 
Дня Конституції України « Конституція України – оберіг нашої дер-
жави».На заході були присутні всі бажаючі. З привітальним словом 
свято розпочала директор сільського будинку культури  Наталія Іва-
нова. Продовжили захід учні  Новосергіївської школи , які розпові-
дали вірші. Далі з привітанням виступила помічник старости Вале-
нтина Шелаєва.Після чого, слово для привітання надали завідуючій 
бібліотеки Наталії Ліпській, яка також привітала всіх присутніх з 

цим чудовим святом. Свято було продовжено Наталією Івановою, яка провела з діть-
ми цікаву вікторину щодо  історії прийняття Конституції.Діти також малювали малю-
нки, де зображали, якою вони  бачуть свою країну. Після чого, дітей пригощали цуке-
рками та соком. 
Тож вітаємо всіх з цим із Днем Конституції! Ми пишаємося нашою країною і з гордіс-
тю відзначаємо це державне свято! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Бібліотекар                                                                                                 Н.ЛІПСЬКА 



Проведення свята  Іана Купала в 

с.Новосергіївка. 
6 липня 2019року на території Новосергіївського Будинку ку-

льтури відбулося свято –Івана Купала. За  декілька днів до 

проведення свята  працівники КП “Добробут” Олександр Но-

вицький та Олег Кирюхін  покосили  траву біля сільського Бу-

динку культури та Паркової зони,звезли гілки  сухих дерев 

для  вогнища. Кожушко І.О. надав 3-х кубову бочку з водою, 

яка була  встановлена недалеко від 

вогнища, на випадок пожежі.За ко-

шти жителів села було придбано 

рибу та  інгридієнти на юшку.На  

святі були присутні гості з 

м.Баштанка,Миколаєва, сіл Ново-

павлівка  та Шевченккове. На  про-

тязі  всього  свята працювали  тор-

гові точки ПП  Сотнікової Т.В. та ПП Красняник Н.М., де 

люди  мали  можливість  придбати  необхідні  товари. З  

нагоди святкування  свята  Івана Купала директор сільського Будинку культури Івано-

ва Наталія Петрівна підготувала святкову програму. Цього  чудового  вечора до всіх 

присутніх з привітальними  словами звернулася т.в.о. старости Світлана Миколаївна 

Чернова.Вона  висловила вдячність всім,хто безпосередньо брав  участь в  організації 

та  проведнні  свята,побажала  всім  міцного  здоров*я, миру та  сімейного  затишку, а 

діткам,щоб не хворіли і були  гарними помічниками для  своїх  батьків.   

Т.в.о. старости                                                                                    С.ЧЕРНОВА 

      ЩИРІ  ВІТАННЯ 
Колектив Новосергіївського те-
риторіального органу щиро вітає  
всіх  жителів  Новосергіївського 
територіального органу  які  від-
значають  свій  День народження   
з 23.06. по 23.07 

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 В.ШЕЛАЄВОЇ . 

Над випуском працював колектив Новосергіївського територіального органу 

ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ!!! 

   Новосергіївський територіальний орган повідомляє ,що 10  серпня 2019 року за-

кінчується сплата земельного податку з фізичних осіб . Прохання сплатити вчасно  

так , як з 11 серпня буде нараховуватися пеня та штраф за кожен просрочений день. 

Інформацію  можна отримати у землевпорядника територіального органу Попенко 

Н.Г. 


