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 23.05.2019р.участь спеціаліста І 
категорії—помічника старости та 
бібліотекаря сільської бібліотеки у 
тренінгу “Пиши—скорочуй”; 
24.05.2019р. участь т.в.о. старости 
у засідані виконавчого комітету та 
участь в погоджувальній нараді; 
30.05.2019р. Участь т.в.о. старости 
в засіданні виконавчого комітету. 
14.06.2019р. День міської ради в 
Новосергіївському старостаті . 
 
 

БУДНІ ВЛАДИ 

                               
 

Зустріч Олексія Савченка з керівниками органів виконавчої влади та орга-
нів місцевого самоврядування 

У п’ятницю, 31 травня, голова об’єднаної громади Іван Рубський взяв участь у зустрічі 
голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка з керівниками органів ви-

конавчої влади та органів місцевого самоврядування області. 

На початку заходу присутні переглянули відео-фільм про проведену за 2,5 роки роботу 
та успіхи, яких вдалось досягти у різних сферах діяльності. Зокрема, в освіті, медицині, 

соціальному забезпечені, інфраструктурі. 

У ході зустрічі голова Миколаївської ОДА вручив відзнаки керівникам органів місцевого 
самоврядування, депутатам Миколаївської міської та обласної рад, керівникам районів 

та ОТГ за кропітку працю на благо Миколаївщини. 

Почесну грамоту отримав і Баштанський міський голова Іван Рубський за плідну 
працю, високий професіоналізм, відповідальне ставлення до обраної справи та ва-

гомий особистий внесок у розвиток, зміцнення демократії, соціальної і правової 
України. 

  

За інформацією Миколаївської ОДА: http://www.mk.gov.ua/ua/news/?id=69019 

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  



Робочий візит народного депутата до Баштанської ОТГ! 

 

24 травня  відбувся робочий візит до Баштанська об'єднаної територіальнї громади Андрія 
Вадатурського, під час якого відбулось спілкування з депутатами міської ради. 

Разом з депутатським корпусом міськради та головою Баштанської ОТГ Іваном Рубським 
обговорили питання по презентації будівництва басейну, яку незабаром представлять комісії 
Мінмолодьспорту щодо будівництва спортивних басейнів. Баштанська громада в черговий 
раз підтримала необхідність реалізації цього проекту. Тож врахували всі нюанси та сподіває-
мось на підтримку з боку міністерства! 

Також в ході візиту, відвідали кілька оновлених новими меблями дитсадочків громади. За 3 
роки існування громади, спільно з народним депутатом громада оновила школи, продовжує 
будівництво басейну, реконструювали центральну районну лікарню, а тепер і оновлює дит-
садочки. 

Баштанська міська рада дякує народному депутату України Андрію Вадатурському за його 
постійну підтримку та допомогу громаді. 

 З сайту Баштанської міської ради 

День  міської ради у Новосергіївському територіальному органі. 

14  червня  2019 року о 9.00  в Новосергіївському територі-

альному органу  відбулася   робоча  зустріч  міської  ради з  

активом  села Новосергіївка.   На   зустрічі  приймали  

участь  міський  голова Баштанської міської ради   Іван  

Рубський, секретар  міської ради Людмила Луценко, пер-

ший  заступник   міського  голови 

Володимир Драгуновський, началь-

ник  відділу  освіти,молоді  та  спо-

рту виконавчого  комітету міської  ради Ганна Зеркаліна, на-

чальник  розвитку культури  і  туризму  виконавчого комітету  

міської  ради Світлана Березовська,т.в.о.старости Світлана  

Чернова, в.о.помічника старости Валентина Шелає-

ва,депутати  міської ради Тетяна Сотнікова,Тетяна Кучерен-

ко,директор  Новосергіївської філії Валентина Сербул, директор ЗДО «Джерельце» 

№11  Галина Бригінець,завідуюча  Новосергіївським  сільським Будинком культури 

Наталія Іванова,бібліотекар Новосергіївської  сільської бібліотеки Наталія Ліпська.    

На  зустрічі  були  розглянуті  першочергові проблемні  питання  громади: ремонт 

водогону по  селі Новосергіївка, ремонт Пагорба  Слави, ремонт сільського Будинку 

культури, ремонт дороги Баштанка-Новосергіївка та інші.   Депутатом  міської  ради 

Тетяною Кучеренко було  озвучено питання, щодо  більшого  інформування  насе-

лення  про   заходи  та  події, що  відбуваються  в  громаді. На  цій  зустрічі  мали  

можливість озвучити  свої проблеми  керівники установ. Після  обговорення  всіх  

питань    присутні  обійшли   установи,заклади та об*єкти  територіальної громади. 

                                                                                     Т.в.о.старости     Світлана  Чернова 



          «Прощавай садочок наш». 

29 травня 2019 року в приміщенні  Новосергіївського  

Будинку культури зібралися батьки  випускників,  жи-

телі  та  гості  сіл Новосергіївського територіального 

органу, щоб  привітати дошкільнят з  їх першим  свя-

том- випускним балом з нагоди   закінчення ЗДО 

№11»Джерельце». 

Директор ЗДО Галина Бригінець запросила  випускни-

ків разом  з батьками  до  святково  прикрашеної зали.  

Ведучі  свята  Оксана Попенко та   Галина Бригінець 

запросили  дітей  показати презентацію повнометра-

жного пізнавально-розважального  музичного  філь-

му, в який входили  кадри: «Ностальгічний»,  «  На-

вчальний»,   «Сюрпризний»,  «Прощальний».  Гарни-

ми  віршами  піснями та  таночками діти  вітали  ба-

тьків,   гостей та   отримали  слова привітань від  мо-

лодших  друзів. Завітали  до  дітей і  клоуни, загадки  

загадували, проводили  цікаві  ігри  і  побажали  ді-

тям  успіхів  у школі. 

Ведуча Оксана  Попенко надала  слово « головному  

продюсеру  фільму»   директору ЗДО Галині  Бригі-

нець, яка  назвала  номінації:  «Загадковість»  - Вероніка 

Колеснік ,  «Ніжність» - Ма-

рія Кучеренко , міс 

«Енергійність» -  Яна Ярем-

чук  , містер «Юний джентль-

мен» - Назар Засименко  , міс-

тер «Скромність» - Олександр 

Махиня   та зі щирими поба-

жаннями  вручила подарунки 

від працівників ЗДО.Від  апарату Новосергіївського    

територіального органу  та  від  себе  особисто  випускників привітала  т.в.о. ста-

рости   Світлана  Чернова, яка  побажала дітям  бути  завжди  щасливими,  мир-

ного  неба   і  шляху  широкого,   а  батькам  -  наснаги,  терпіння, взаємопорозу-

міння  з вчителями ,висловила  подяку  колективу ЗДО та вручила  випускникам  

подарунки.       Привітала  випускників    і  перша  вчителька,  яка  буде  їх  навча-

ти -  Віра  Колісніченко  ,яка  побажала  удачі на  непростій  дорозі  у   світ доро-

слого  шкільного   життя. З  поздоровленнями  виступили  також  і  батьки  випу-

скників – Тетяна   Яремчук  та   Галина  Засименко.По  закінченню  свята  дирек-

тор ЗДО   Галина  Бригінець    побажала    випускникам, щоб  вони  завжди  були   

привітні,  розумні, сміливі,  добрі, шляхетні   і щоб  з ними  поряд  завжди   були  

тільки  добрі   і  чесні  люди, висловила   вдячні   слова   батькам  випускників   і  

т.в.о. старости Світлані Черновій.   

                                                                              Директор ЗДО  Галина  Бригінець. 



« Моє дитинство золоте» 

Так, за такою назвою, 1 червня 2019 року, в Новосергі-

ївському сільському клубі культури було проведено 

конкурсно-розважальне свято « Моє дитинство золо-

те». Щороку в перший день літа відзначається Міжна-

родний день захисту дітей.Адже саме в дітях ми хоче-

мо бачити здійснення своїх мрій і сподівань. Бібліоте-

кар Наталія Ліпська спільно з завідуючою сільським Будинком культури На-

талією  Івановою організували для дітей справжнє свято. Дітей зібрали в 

приміщенні сільського Будинку культури, де всі діти з нетерпінням чекали по-

чаток свята.Святковий захід 

розпочала директор будинка 

культури  Наталія Петрівна та 

надала слово присутній гості 

т. в. о. старості Світлані Чер-

новій, яка привітала дітей з 

цим теплим святом.Свято 

продовжила бібліотекар Наталія Михайлівна веселою та цікавою пізнаваль-

но-розважальною програмою «Відгадай загадку»,яка захопила дітей.Після 

чого,директор будинку культури провела  пізновально- розважальні ігри,в 

яких  діти із задоволенням брали участь , а саме: «Сонечко», «Стільці», 

«Сліди», «Малюнки на асфальті»тощо.Також на святі діти малювали свої 

мрії, хто і як їх бачив    та 

відчував.На святі дітей при-

гощали солодощами: цуке-

рками, печивом та со-

ком.Діти отримали безліч 

позитивних емоцій від про-

ведених заходів і відчули 

справжню турботу дорос-

лих про них. Любові і уваги до дітей ніколи не буває забагато.Дитинство має 

бути щасливим.    Зігріваймо теплом і ласкою кожне дитяче серце. 

                       Бібліотекар Наталія Ліпська 

ЩИРІ  ВІТАННЯ 

Колектив Новосергіївського територіального органу щиро вітає  всіх  жителів  Ново-

сергіївського територіального 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. 




