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    Щомісячний інформаційний вісник Новосергіївського територіального органу 
   Баштанської міської ради  Баштанського району Миколаївської області 

 

    
  18.02.2019 року участь т.в.о.старости в засіданні виконавчого комітету Баштан-
ської міської ради; 
   22.02.2019 року участь т.в.о.старости в робочій зустрічі  з Наталією Сафроно-
вою щодо презентації громаді фінальних балів  ІСМВ та аналізу виконання ста-
рої дорожньої карти;   
   26.02.2019 року участь т.в.о.старости в засыданны виконавчого комытету Баш-
танськоъ мыськоъ ради 
01.03.2019р. Участь т.в.о. старости на нараді в районній раді  зпитань організації 
роботи установ та організацій,задіяних в процесі виплати житлових субсидій у 
грошовій формі. 
05.03.2019р.року участь т.в.о.старости в засыданны виконавчого комытету Баш-
танськоъ мыськоъ ради 
13.03.2019р. Участь т.в.о. старости в робочій групі по питанню ремонту дорігко-
мунальної власності. 
14.03.2019р. Участь т.в.о. старости в засіданні виконавчого комітета Баштансь-
кої міської ради 

БУДНІ ВЛАДИ 

    

 

 

15 лютого – день вшанування учасників бойових дій на території інших держав                            

    30 років тому в Афганістані закінчилася десятилітня війсь-
ково-політична спецоперація Радянського Союзу,  у якій взя-
ли участь 160375 військовослужбовців  – вихідців з України, 
3360 з яких – загинули, 72 – пропали безвісти, 3560 – стали ін-
валідами. Згодом війну в Афганістані керівництво тодішнього 
СРСР визнало політичною помилкою, однак це аж ніяк не 

применшує особистого подвигу тих, хто став прикладом самопожертви та вір-
ності військовій присязі.  
   Афганська кампанія залишила невиліковну рану в душах та серцях тих, хто 
пройшов вогненними гірськими стежками, хто втратив друзів, синів чи батьків. 
   До цієї дати у Новосергіївській філії І-ІІ ст.. Баштанського ОЗЗСО І-ІІІ ст..№2 
були проведені заходи: перегляд відеороликів  та тематичний урок  «Афганістан 
живе в моїй душі» для старшокласників. Під час заходів присутні ознайомилися з 
маштабами складних і неоднозначних подій в Афганістані, переглянули докумен-
тальні відео фрагменти про афганську війну, вшанували пам’ять тих, хто поліг в 
Афганських ущелинах, схиливши голови у скорботній хвилині мовчання. 
 

Директор школи, Валентина Сербул 



Афганістан – мій біль, моя пекуча пам’ять 

 

   Щороку, 15 лютого,  ми відзначаємо  День вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав та 30-ї 

річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки 

Афганістан. 

   Це День виводу радянських військ з Афганістану. Ця вій-

на назавжди з болем відгукуватиметься в серці нашого народу. 

   З нагоди 30-річчя виведення військ з Афганістану, 15 лю-

того 2019 року, в сільській бібліотеці була проведена право-

ва годинна «Афганістан – мій білдь, моя пекуча пам’ять». 

На заході були присутні вчителі  разом з учнями початкових 

та старших класів. Бібліотекар, Наталія Ліпська, розповіла  

присутнім про жорстоку криваву війну, яка тривала понад  

9 років. Але ця війна назавжди залишила біль у серці нашо-

го народу... 
Бібліотекар, Наталія Ліпська  

«Майдан – це стан душі і поклик серця» 

    20 лютого 2019 року, з нагоди дня пам’яті Героїв Небесної 

Сотні, в Новосергіївській сільській бібліотеці була проведена 

вахта пам’яті «Майдан- це стан душі і поклик серця». На заході 

були присутні учні початкових та старших класів. 

    Бібіліотекар Наталія Ліпська нагадала присутнім, що в краї-

ні 18-19 лютого 2014 року розпочалася Революція Гідності – масовий протестний 

рух. Тоді влада застосувала проти мирних громадян зброю, внаслідок чого заги-

нуло більше 100 людей. Також на заході бібліотекар експонувала книгу «Слава 

Героям» Бориса Білика та Тетяни Гриненко. 

    Ми не маємо права забути, що Герої Небес-

ної Сотні дали нам можливість жити вільно, 

будувати нову країну, і ми в неоплатному бор-

гу перед ними. 

Бібліотекар, Наталія Ліпська  

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ НОВОСЕРГІЇВСЬКОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ! 

З 01 січня 2019 року розпочалася кампанія  по  декларуванню доходів з фізич-

них осіб. Декларації необхідно здати до 01 квітня поточного року. За більш дета-

льною інформацією звертатися до спеціаліста по земельним питанням Попенко 

Н.Г. 

Спеціаліст по земельним питанням, Надія Попенко 



«Пречудесно, пречудово розцвітай же, рідне слово» 

  Рідна мова –це мова, що першою засвоюється дитиною і залиша-

ється зрозумілою на все життя. Рідною прийнято вважати мову на-

ції, мову предків, яка повязує людину з її народом, їхніми поперед-

німи поколіннями. 

 Щороку,  21лютого, відзначають  Міжнародний день рідної мо-

ви. Так з нагоди свята Дня рідної мови в Новосергіївській бібліо-

теці  бібліотекарем Наталією  Ліпською була проведен а книжко-

ва виставка «Пречудесно, пречудово розцвітай же, рідне слово». 

На заході були присутні учні початкових та старших класів. 

Бібліотекар, Наталія Ліпська  

“Свято всіх жінок та матерів” 
У переддень Міжнародного жіночого дня в 
Новосергіївському дитсадку «Джерельце» 
зібралися матусі, сестрички, бабусі і прос-
то гості, щоб побачити виступ своїх ді-
ток.Свято розпочала вихователь Оксана 
Попенко, яка надала слово директору са-
дочка Галині Бригінець. Всіх присутніх зі 
святом Весни привітала т. в. о. старости 

Світлана Чернова. Святкову програму розпочали вихованці з віршів для най-
рідніших – своїх матусь. Протягом святкової програми вихованці виконували 
таночки з матусями «Дві половинки», 

«Сонечко у гості»,  проводили ігри «Домалюй матусю», «Пізнай свою дитину», 
розповідали вірші та співали пісеньки. Свято вдалося на славу і подарувало 
всім присутнім купу позитивних емоцій. 
Також у цей день уславили ім’я жінки, якої Мама, і в Новосергіївській школі. 
Учні 1-5 класів найріднішим матусям подарували ніжні слова у віршах, піснях 
та сценках, виконували таночки. 
Всіх присутніх з наступаючим святом привітала Віра Калісніченко, в. о. дирек-
тора філії та подякувала за виховання дітей, також всіх присутніх привітала зі 
святом жінки бібліотекар Наталія Ліпська. 
 
                                                                   Наталія Буц, помічнк старости 



 

ЩИРІ  ВІТАННЯ 

Колектив Новосергіївського територіального органу щиро вітає  всіх  жителів  

Новосергіївського територіального органу  які  відзнача-

ють  свій  День народження   з 16.02. по 16.03 

Хай вас обминають невдачі і грози, 

Хай тільки від сміху з'являються сльози. 

Хай буде життя ваше схоже на казку, 

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 оголошення чи інформацію 

через Інформаційний вісник Новосергіївського територіального органу, просимо 

завчасно звертатися до т.в.о.старости С.Чернової. 

ОГОЛОШЕННЯ 

Над випуском працював колектив Новосергіївського територіального органу 

 
«Берегиня  роду» 

В суботу ,8 березня, в Новосергіївському  сільському будинку культури відбувся 
святковий концерт присвячений Міжнародному жіночому дню 8 березня, який 
підготувала  директор  СБК Наталія Іванова. 
 На початку свята зі словами привітань  виступила т.в.о.старости Світлана Чернова 
побажавши всім бабусям, матусям  та сестричкам пишноти душі і чарівної краси, 
насиченого життя і успішної діяльності, щирого кохання і радісних емоцій, 
миттєвостей щастя та здійснення потаємної мрії. 
Місцеві жителі Інна Відюкова ,Наталія Кушнір та Наталія Ліпська порадували 
присутніх сценками : «Інтернет – то сила», «Селянка». 
Ганна Кирюхіна  під супровід баяна Олега  Сука виконала пісні «Хата моя, рідна 
хата»,  «Ми зустрілись на весні»; 
Наталія Ліпська розповіла гумореску П.Глазового «Як Кузьму провчила жінка»; 
Ведуча Наталія Іванова розповіла вірші «Легенда про матір», «Не запізнись до 
мами». 
На протязі всієї концертної програми  родина Суків Олег та Валентина  радували 
всіх присутніх своїми піснями : «Дівчина - весна», «Букет із білих роз», «Галина» та 
ін. 
Глядачі щедрими оплесками супроводжували кожен номер програми.  
В кінці програми т.в.о. старости Світлана Чернова подякувала всім учасникам за 
участь в прогамі, побажала всім мирного неба , здоров’я , сімейного благополуччя . 
                                                                Директор СБК Наталія Іванова 


