
 

 

 

 

 

 

 

Яскраві події громади! 

31 травня 2019 року  в Новоіванівській 

ЗОШ відбулося свято останнього дзвоника. 

Проводжали в добру путь випускників 

школи  Зеленкову Анастасію, Сербіна 

Сергія, Макарову Олену, Слесаренко  

Вікторію.  

       Із  щирими словами побажань 

звернулися до учнів та вчителів  директор 

школи Хобзей М.С.,  який  підвів  підсумки 

роботи за навчальний рік. Були 

нагороджені грамотами переможці 

предметних районних олімпіад, конкурсів, 

а також вручені похвальні листи учням  за 

відмінні успіхи у навчанні.  

Зі зворушливими словами звернувся до 

випусників т.в.о.старости Молодецький 

П.І., та подарував   в комп’ютерний клас 

новий принтер. Поздоровив  всіх присутніх 

зі святом  директор КП «Добробут» 

Карташов А.А. 

Останній дзвоник дав початок 

найбезтурботнішій порі дитинства – літнім 

канікулам. А цьогорічним випускникам 

бажаємо гарно скласти останні іспити та 

здійснити всі свої мрії! 

      Свято вдалося!    Чудових вам 

канікул, школярі! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційний вісник 

НОВОІВАНІВСЬКОЇ 

ГРОМАДИ 

 сіл: Новоіванівка, Київське, Старосолдатське 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а, Київське, Старосолдатське 

 

 

 



 

 

9 червня в с. Новоіванівка провели 

святково-розважальну програму до Дня 

захисту дітей. Щорічне свято знаменує нам 

одвічну надію та радість, бо саме в дітях ми 

хочемо бачити здійснення мрій та сподівань 

і прагнемо, щоб діти росли здоровими та 

радісними, прославляли свій рід та рідний 

край. 

Працівники Новоіванівського сільського 

Будинку культури підготували святково-

розважальну програму для дітей, різні цікаві 

конкурси ти розваги: веселі естафети, 

інтелектуальні та музикальні ігри. 

Всі діти, які брали участь у заходах, були 

нагороджені різними призами, солодощі. 

Цілий день бажаючі могли пострибати на 

батутах, поспускатися з гірки та покататися 

на швидкісних машинках. 

Додому повернулися діти з веселим 

настроєм та з щасливим блиском в очах. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 червня визначили переможців щорічного 

масштабного обласного фестивалю дитячої 

творчості «Art-mix», фінал якого традиційно 

проведений до Дня захисту дітей.  

Традиційно перед переглядом конкурсної 

програми всіх учасників і гостей привітала 

директор фестивалю, директор заслужена 

артистка України Наталія Баштова. Вона 

зазначила, що «участь у заході візьмуть 

понад 90 юних солістів-вокалістів, 

ансамблів і майстрів, які за звання 

«найкращого» чи «найкращої» 

змагатимуться у двох номінаціях: “Вокальне 

мистецтво” і “Декоративно-прикладне 

мистецтво”».  

Брала участь  в заключному етапі обласного 

фестивалю дитячої творчості  «Art-mix” 

жителька нашого села Корнієнко Діана 

( керівник Назарова Марина) з піснею 

"Квітка душа" та зайняла ІІІ місце!!!  

Вітаємо всім селом Діану, пишаємося нею 

і бажаємо подальших успіхів  цій 

надзвичайно талановитій дівчинці! 

 

                        

 

 

 

У народі кажуть, що добра людина ‒ це 

щаслива людина. І доброта обов'язково 

повертається до того, хто її віддає. Саме ці 

слова можна сказати про людей, які живуть 

поряд з нами. Це ‒ наш народний депутат 

України Андрій Вадатурський, міський 

голова Іван Рубський, начальник відділу 

освіти Ганна Зеркаліна. 

За сприяння народного депутата України 

Андрія Вадатурського був реалізований 

проект щодо вдосконалення матеріально-

технічної бази Новоіванівського закладу 

дошкільної освіти №9 «Малятко». Завдяки 

йому було придбано 18 сучасних дитячих 

ліжечок «Мишенятко», 18 комплектів 

дитячих столиків зі стільчиками, диванчик 

для відпочинку, дитячо-ігровий куточок 

«Лікарня». Від нових меблів ігрова зала 

дуже змінилася: стала більше сучасною, 

насичена новими ігровими зонами, що 

сприяє покращенню освітнього процесу. 

Шановний Андрію Олексійовичу,  нам 

добре відомо, як багато добрих і хороших 

справ Ви робите для людей. Ваша доброта й 

увага до потреб дітей заслуговує на повагу! 

Батьківський та педагогічний колективи 

Новоіванівського дитсадка «Малятко» 

висловлюють щиру подяку за Вашу 

підтримку і допомогу садочку. Від усього 

серця бажаємо Вам здоров’я, злагоди, 

взаєморозуміння, душевного спокою та 

достатку. Низький уклін Вам за Вашу 

натхненну і самовіддану працю, за Вашу 

непохитну віру у майбутнє нашого краю. 

Хай Господь Бог сторицею віддячить за 

Ваше розуміння, підтримку і за часточку 

душі, подаровану дітям! 

, 

 

                                                 Альона Молодецька,  

директор Новоіванівського закладу дошкільної 

освіти 

 

 



 

ПОДЯКА! 

Проведено довгоочікуваний ремонт 

автодороги Новоіванівка-Новопавлівка 

Завдяки сприянню та підтримці депутата 

міської ради Рубського Г.І. проведено 

ямочний ремонт 7,5 км дороги 

Новоіванівка-Новопавлівка. 

Висловлюємо подяку Рубському Г.І., всім 

працівникам, які працювали на ремонтних 

роботах, Баштанському центру зайнятості за 

тісну співпрацю. 

 

 

 

 

 

Вітання! 
Вітаємо всіх іменинників Новоіванівської 

територіальної громади, які народилися в 

червні місяці. Зичимо здоров’я, 
благополуччя, миру та добра! 

 

 

Оголошення! 
Шановні платники земельного податку! 

Новоіванівський територіальний орган 

просить всіх платників земельного податку 

терміново отримати повідомлення за 2019 

рік для своєчасної сплати земельного 

податку   в адмінприміщенні   

територіального органу. 

                       Землевпорядник І.Завицька 


