
                            

                                                                         
 

                                                      ЗА КВІТЕНЬ 2019 РОКУ 

             ПО НОВОЄГОРІВСЬКОМУ  

           ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ОРГАНУ 
******************************************************************************** 

                                              Чисте довкілля - якісне життя! 

 
    Напевно, кожна людина прагне жити у чистому і гарному місці, де можна прекрасно 

провести вільний час, приємно відпочити, спокійно прогулятися вулицями. Екологічна 

проблема стала глобальною у світі і має певні прояви і у нашому селі. Його чистота – справа 

кожного мешканця. Але, не зважаючи на це, є люди, які не задумуються про майбутнє своє 

та власних дітей, не поважають чужої праці і викидають сміття на вулицях або у місцях для 

відпочинку. Люди викидають сміття за 100 метрів від свого дому або ж залишають його там, 

де відпочивали і куди знову прийдуть через якийсь час.Хочемо звернутися до всіх 

новоєгорівців! Наступного разу, викидаючи сміття, на хвилину замисліться: «А що я залишу 

після себе на Новоєгорівській рідній землі?» Бережіть рідне село, землю, по  якій робили свої 

перші кроки ви, ваші батьки, по якій ходитимуть ваші діти. Давайте збережемо її для наших 

нащадків чистою, родючою, придатною для життя. 

Новоєгорівський територіальний орган 

******************************************************************************** 

Чисте довкілля – чисте сумління !!! 
 

    На території нашого села Новоєгорівка розпочалися громадські  

роботи  працівниками з Центра зайнятості по упорядкуванню території .  

Проводиться упорядкування від сміття , сухостою ,а також сапання території 

від зелених бурянів в центрі села та  саджання квітів. 

 

 



Увага – початок голосування за проекти 

громадського бюджету участі! 

 
 

 

 

     Шановні мешканці села Новоєгорівка! Доводимо до вашого відома, що з 

06.05.2019  по 19.05.2019  буде проводитись голосування (визначення 

громадської думки) у підтримку проектів, реалізація яких передбачена згідно 

рішення від 06 березня 2018 року  №15 «Про затвердження Положення про 

партиципаторне бюджетування (Бюджет участі ) у Баштанській міській 

раді. 

   Віддати свій голос Ви можете особисто у пунктах для голосування який 

знаходиться в приміщенні Новоєгорівського територіального органу   або у 

електронній системі Громадський проект: 

-         через BankID чи використання ЄЦП; 

-         за допомогою Терміналів самообслуговування (ТСО) Приват Банку.  

  Бланк  голосування за громадські проекти для реалізації у 2019 році 

можна отримати безпосередньо у пунктах для голосування.  

 Громада села не будьте байдужими , приходьте та підтримайте наших 

авторів проектів!!!    
******************************************************************************** 

         9 травня 2019 року планується проведення заходів до Дня 

Перемоги «Ніхто не забутий ніщо не забуто «біля Пагорба Слави. 

Виконавцями данного заходу будуть Староста Чухаренко С.М. , 

директор БК Фігура Л.В. , директор школи Шевчук Н.М., бібліотекар 

Даценюк М.С.  , педагог – організатор Танасюк Л.І. 

 Запрошуємо всіх небайдужих  прийняти участь в данному заході. 

 
 

******************************************************************************** 

                                                 
 



      
      
                                                                             О Г О Л О Ш Е Н Н Я ! 

 

 

       9 травня 2019 року планується проведення заходів до Дня 

Перемоги «Ніхто не забутий ніщо не забуто «біля Пагорба Слави. 

Виконавцями данного заходу будуть Староста Чухаренко С.М. , 

директор БК Фігура Л.В. , директор школи Шевчук Н.М., бібліотекар 

Даценюк М.С.  , педагог – організатор Танасюк Л.І. 

 Запрошуємо всіх небайдужих  прийняти участь в данному заході. 

 
******************************************************************************* 

     31 травня 2019 року планується провести свято останього 

дзвоника «Школо моя , ти прощавай , не забувай …»  в 

Новоєгорівській ЗОШ . 
******************************************************************************* 

Шановні громадяни! 
Звертаюся до Вас з проханням бути небайдужим до своїх близьких 
померлих та упорядкувати їхні могили, які  засміченні та зарослі .  

Не засорювати прилеглу територію біля кладовища . 
 Порядок та чистота залежить  тільки від нас. 

  Староста С.М.Чухаренко 
************************************************************ 

 Шановні жителі села! 

    Будь ласка, підтримуйте в чистоті територію, на якій ми з вами проживаємо, 

вчасно прибирайте її, не смітіть самі і не дозволяйте це робити іншим. 

    Ми заслуговуємо на те, аби жити в чистоті. Порядки за нас ніхто не наведе. 

  До тих, хто забруднює територію, будуть застосовані штрафні санкції. 

 
Новоєгорівський територіальний орган 

******************************************************************************** 

Шановні односельчани. 

  З травня 2019 року буде проводиться перерахунок субсидії на літній період. 

Для перерахунку субсидії необхідно звертатися до Новоєгорівського 

територіального органу за видачею відповідних довідок . Для отримання 

довідки особа  подає до територіального органу відповідні документи , а саме: 

- письмову заяву за формою додаток 2; 
-  копію документа про право власності  або  користування на житло ; 
- копію свідоцтва про народження дитини ; 
- копію паспортів усіх зареєстрованих осіб.  

                                           Фахівець з соціальної роботи Л.В.Гніда 


