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 19.05.2020р.участь т.в.о.старости в 
скайп– нараді(особистий прийомг-
ромадян з першим заступником мі-
ського голови, секретарем міської 
ради та структирними підрозділа-
ми) 
17.06.2020р.участь т.в.о. старости в 
нараді виконавчого комітету. 
 

БУДНІ ВЛАДИ 

                               Представники культури Баштанської ОТГ взяли участь у фестивалі дитячої 
творчості «Art-mix» 

13 червня відбувся п’ятий обласний фестиваль дитячої творчості «Art-mix». Наші заклади куль-
тури Баштанський міський Будинок культури, Добренський сільський Будинок культури, Но-
вопавлівський сільський Будинок культури, Плющівський сільський Будинок культури 
взяли в ньому участь. 
Наші талановиті діти змагалися у двох номінаціях: «Вокальне мистецтво» і «Декоративно-

прикладне мистецтво». І отримали високий результат. 
   Номінацію «Вокальне мистецтво» представили майже 100 вокалістів із різних ОТГ Миколаїв-
ської області. У номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» за звання «найкращого» чи 
«найкращої» боролися 20 майстрів і майстринь. 
    Конкурсантами обласного фестивалю “Art mix” від Баштанськоі громади стали у но-
мінації: «Вокальне мистецтво»: 
- володар ГРАН ПРІ - Карина Бабак(Бащтанський МБК), 
-  Дипломант конкурсу - Ксенія Позивайло (Бащтанський МБК), 
- володарі ІІ місця - Гавриленко Анна (Плющівський СБК), Карамнова Марія, (Новопавлівський 
СБК), 
-володарі ІІІ місця- Анастасія Педько (Добренський СБК) , Софія Зікратова (Бащтанський МБК) 
У номінації «Декоративно-прикладне мистецтво»: 
- володарі І місця - Жуковська Єлизавета, декоративно-прикладне мистецтво (МБК), 
Максимова Дарина, образотворче мистецтво (МБК), 
- володарі ІІ місця - Денис Поляк, образотворче мистецтво (Христофорівський СБК) 
Щиро вітаю з перемогою конкурсантів, керівників закладів, художніх керівників, керівників на-
родних студій з образотворчого мистецтва . Бажаю перемог! Ви молодці.  

З сайту Баштанської міської ради. 

ШАНОВНІ ДІТИ     
НОВОСЕРГІЇВСЬКОГО   

 ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ!  
Вітаємо вас з Міжнародним днем 

захисту дітей! Прийміть щирі вітання, найтепліші по-
бажання міцного здоров’я, родинного благополуччя, 

мирного неба , сонячних днів та процвітання. 
Колектив Новосергіївського ТОВК  



Правова допомога 

Влаштування осіб,які постраждали від домашнього насильства 

Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі - 
спеціалізована служба підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 
ознакою статі 
Притулок утворюється місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. 
Особи, які мають права на влаштування до притулку 

Повнолітня постраждала особа, направлена: 
-       структурним підрозділом місцевої держадміністрації або органу місцевого самоврядування, до повно-
важень якого належить здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству; 
-       уповноваженим підрозділом органу Національної поліції; 
-       центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 
-       мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги постраждалим особам. 
Особа, яка не досягла повноліття, але перебуває (перебувала) у зареєстрованому шлюбі. 
Дитина у разі її прийняття до притулку разом з матір’ю/батьком або особою, яка їх замінює. 
Притулок протягом однієї доби інформує службу у справах дітей та відповідний підрозділ органу Націона-
льної поліції у разі направлення до нього матері/батька або особи, яка їх замінює, з дитиною. 
Особи, які не влаштовуються до притулку 

- у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння; 
- з ознаками гострих інфекційних та венеричних захворювань; 
 -у разі наявності в них психічних захворювань у гострій стадії, хронічних психічних захворювань у ста-
дії загострення, пограничних станів, що супроводжуються розладами поведінки, шкідливими для хворого 
та інших осіб; 
- з інфекційними захворюваннями шкіри та волосся, хворі на туберкульоз; 
- за інших обставин, що свідчать про безпосередню небезпеку постраждалої особи або для інших осіб. 
Зазначені постраждалі особи підлягають невідкладному направленню до закладів охорони здоров’я 
з одночасним повідомленням відповідно до законодавства про факт вчинення щодо них насильства. 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! Перебування у притулку особи, яка вчинила насильство стосовно постраждалих осіб, 
які перебувають у притулку. 

Порядок влаштування особи, яка постраждала від домашнього насильства 
до притулку 

    Отримання направлення, яке видається одним із суб’єктів: 
структурним підрозділом місцевої держадміністрації або органу місцевого самоврядування, 
до повноважень якого належить здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству; 
уповноваженим підрозділом органу Національної поліції; 
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 
мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги постраждалим особам. 
   -   Особиста заява постраждалої особи, до якої додається копія документа, що посвідчує особу (за наяв-
ності). 
   -  Видача наказу директора притулку або керівника закладу/установи про влаштування або відмову 
у влаштуванніпостраждалої особи до притулку. 
Наказ видається не пізніше ніж через три робочих дні 
з дати подання особистої заяви постраждалою особою або отримання її поінформованої згоди. 
В наказі зазначається працівник, відповідальний за організацію та надання допомоги 
(послуг) постраждалій особі. 
    - Оцінка потреб постраждалої особи та забезпечення укладення договору про надання послуг
(протягом трьохробочих днів з дати видання наказу про влаштування постраждалої особи 
до притулку). 
    - Складення плану індивідуальної роботи з постраждалою особою та забезпечення його вико-
нання. 
    - Вжиття заходів до захисту персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про за-
хист персональних даних». 
Строк перебування постраждалої особи у притулку 

Строк перебування постраждалої особи у притулку не може перевищувати трьох місяців. 

Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомо-
ги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкош-
товні. 



Актуально 

Асоціація міст категорично не підтримує пропоноване 
Урядом укрупнення районів 

11 червня Правління Асоціації міст України звернулося до Президента України, Кабінету Міні-
стрів України, Верховної Ради України та керівників політичних фракцій і груп щодо проекту 
Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів», яку розглядали на 
засіданні Уряду 12 червня. 

Проектом Постанови пропонується суттєво укрупнити райони та включити до їх складу міста 
обласного значення. 

Правління АМУ категорично проти цього рішення як такого, що знищує результати де-
централізаційної реформи, розбудови ОТГ та призведе до вилучення з бюджетів міст і 
громад значної частини доходів, необхідних для надання життєво-необхідних послуг їх 
мешканцям. 

Асоціація міст України занепокоєна тим, що процес укрупнення районів відбувається без ши-
рокого громадського обговорення, що може призвести до соціального вибуху через несприй-
няття в суспільстві нового районного поділу. 

Окрім того, це рішення загрожує негативними наслідками для всієї країни, а саме: 

► недоступність публічних послуг для громадян; 

► двовладдя та безвідповідальність за стан справ на місцях; 

► погіршення фінансового стану міст і громад внаслідок перерозподілу надходжень від 
ПДФО; 

► численні конфліктні ситуації щодо визначення районних центрів; 

► втрата роботи для великої кількості посадових осіб ліквідованих районних державних адмі-
ністрацій та працівників бюджетних установ. 

Процес формування спроможних громад не завершено ні в конституційному, ні в економічно-
му, ні в адміністративному сенсі, і тому неможливо переходити до наступного кроку – форму-
вання нового  районного поділу.Більше того, до прийняття зазначеної постанови необхідно 
створити відповідну законодавчу та ресурсну основу для сталого економічного розвитку кож-
ної громади шляхом внесення змін до Бюджетного кодексу України, законів України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації». 

АМУ вважає, що мають бути визначені повноваження громад, ліквідовані представницькі орга-
ни місцевого самоврядування на районному рівні, розподілені повноваження між місцевим са-
моврядуванням та державною владою, сформовано достатню фінансову базу задля досяг-
нення головної мети реформи – забезпечення належного рівня добробуту кожного українця 
незалежно від громади, в якій він проживає.Правління АМУ переконливо просить відклас-
ти питання формування нового районного поділу до внесення змін до Бюджетного ко-
дексу, законів про місцеві державні адміністрації, про місцеве самоврядування, оскіль-
ки прийняття її сьогодні негативно вплине на кожного громадянина України.    

                                            Миколаївське регіональне відділення Асоціації міст України 

                                           https://www.facebook.com/auc.mykolaiv/posts/983983962016860 

https://www.facebook.com/auc.mykolaiv/posts/983983962016860


 

Підвищення ролі культурної та освітянської роботи в сучасному житті 
молоді 

11 червня в залі засідань міської ради відбулася семінар-нарада на тему: «Підвищення 
ролі культурної та освітянської роботи в сучасному житті молоді», яку організував і провів 
відділ з питань засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю. 

У заході взяли участь начальники відділів освіти і культури міської ради, керівники позаш-
кільних закладів освіти, спеціалісти відділу освіти та культури. 

Розпочинаючи семінар-нараду, начальник відділу з питань ЗМІ та зв’язків з громадськість 
Олена Виноградова повідомила присутнім мету цього заходу та запросила до конструк-
тивної роботи. 

Начальник відділу освіти Ганна Зеркаліна зупинилася на ролі освіти в сучасному житті 
молоді Баштанської громади, розповіла про освітню реформу, покращення системи 
управління освітою та роль Молодіжної ради у розвитку територіальної громади. 

Директори позашкільних закладів освіти Людмила Комариста та Валентин Дерев’янко по-
ділилися досягнення своїх вихованців, наголосили на важливості впровадження позаш-
кілля в селах ОТГ та наголосили на проблемах, які потребують вирішення, зокрема пок-
ращення матеріально-технічної бази Будинку дитячої й юнацької творчості та Дитячої 
юнацької спортивної школи, стимулювання роботи педагогів. 

У ході семінар-наради було прийняте рішення розробити спільний план культурно-

масових заходів, що проходитимуть у громаді із залученням закладів культури та освіти. 

З сайта Баштанської міської ради 

 

 

 

ЩИРІ  ВІТАННЯ 

Колектив Новосергіївського територіального органу щи-
ро вітає  всіх  жителів  Новосергіївського територіально-

го органу  які  відзначають  свій  День народження              
з 16.05 по 15.06. 

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. 




