
 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

Шановні мешканці міста, депутати 
міської ради, члени виконавчого 

комітету, активісти органів 
самоорганізації населення та 

громадських організацій, 
працівники та ветерани органів 

місцевого самоврядування! 

 

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня 
місцевого самоврядування! 
День місцевого самоврядування — свято 
нашої територіальної громади, свято 
кожного її мешканця, адже разом ми 
громада, що вирішує питання місцевого 
значення, які відіграють вирішальну роль у 
розвитку та розбудові нашої громади. 

Традиція відзначення цього свята є 
підтвердженням самоврядних традицій 
багатьох поколінь українців, реалізації їх 
права брати участь в управлінні 
державними справами на місцевому рівні. 

Тому, в цей день я, як міський голова, хочу 
подякувати всім, хто має причетність до 
місцевого самоврядування, адже ми з Вами 

 

 

 

 

 

 

 

робимо спільну справу – працюємо задля 
добробуту людей, робимо нашу громаду 
кращою. 

Висловлюю вдячність депутатам міської 
ради, працівникам органів місцевого 
самоврядування, які демонструють 
самовідданість у роботі, професіоналізм, 
відповідальність, чуйність і щедрість душі. 
Саме вони, представляючи інтереси 

громади, тим самим забезпечують право 
кожного з нас бути почутим. Особливі 
слова подяки ветеранам самоврядування, 
які віддали часточку своєї душі в його 
становлення та розвиток. Нехай їхній 
багатий досвід роботи в органах 
самоврядування стане часткою творчої 
роботи кожного з нас. 

Тож бажаю здоров'я, миру, злагоди, 
активної громадянської позиції та єдності 
на шляху розбудови Баштанської 
об’єднаної територіальної громади й 
України! 

З повагою ‒ міський голова Олександр 
БЕРЕГОВИЙ 

 

Шановні військовослужбовці та 
ветерани військової служби!  Дорогі 

захисники України! 

Від щирого серця вітаю вас з Днем 
збройних сил України! 

 

 

Інформаційний вісник 

    НОВОІВАНІВСЬКОЇ ГРОМАДИ 

сіл: Новоіванівка, Київське, 
Старосолдатськ 
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Сьогодні українська армія проходить 
складний етап становлення, захищаючи 
територію нашої країни від ворогів, 
піклується про безпеку та зміцнення 
обороноздатності Української держави. За 
плечима військових славні традиції 
предків, великі звитяги козацтва, наших 
батьків і дідів, які здобували перемогу над 
фашизмом. 
 

Сила та міць української держави — у 
єдності армії та народу. Захист 
незалежності та територіальної цілісності 
рідної землі в усі часи був покликанням та 
обов'язком справжніх чоловіків. І в складні 
часи сьогодення наша армія доводить, що 
вона може виконувати покладені на неї 
функції на належному рівні. Вона 
модернізується, міцніє, розвиває свій 
військовий потенціал, поповнюється 
висококваліфікованими кадрами та є 
національною гордістю, гарантом 
стабільності та безпеки України. 
 

Щиро зичу вам, дорогі захисники, миру, 
спокою, подальших успіхів у 
вдосконаленні бойової майстерності, добра 
та достатку вашим родинам. Ваша 
мужність та сила здатні подолати будь-які 
перешкоди. Нехай спокійно відчувають 
себе під надійним захистом ваші 
сім’ї й весь український народ. 

З повагою ‒ міський голова Олександр 
Береговий 

 

 

 

 

   Вітаємо з Днем Святого Миколая! 

На стiнi висять снiжинки, 
Сяє вогником ялинка, 
Сяє кулька кольорова 
I памушечка цукрова. 
А надворi сипле снiг, 

Замiтає сто дорiг, 
Але ту не замете, 

Де Святий Микола йде! 
Для слухняних дiточок – 

Принесе вiн див мiшок. 
Обiйде усi хати, 

То ж чекай на Hього й ти! 
18 грудня в Новоіванівському будинку 
культури відбувся захід, до учасників 
дитячих колективів завітав Святий 
Миколай, який є взірцем працьовитості, 
скромності, чесності, доброти та 
милосердя. Працівники СБК провели 
театралізоване дійство «Забілів снігами гай 
– іде Святий Миколай.» Діти співали пісню 
про Миколая, відгадували загадки та 
отримували подаруночки. Радість, усмішка 
та щирість в дитячих очах ще раз 
переконали усіх присутніх на святі, якою 
великою справою є творити добро, 
дарувати один одному любов та доброту. 

Від свого покровителя учасники отримали 
солодкі подарунки, від яких на обличчях 
з’явилася щаслива усмішка, дитяча радість. 
Свято вдалося на славу,. 

                     

             

   



         

 

15 грудня 2020 року під головуванням 
міського голови Олександра Берегового 
відбулася друга сесія міської ради 
восьмого скликання. У роботі сесії взяли 
участь 26 обраних депутатів. На порядок 
денний виносилось 38 проєктів рішень та 
два депутатських запити. 

На початку сесії голова міської 
територіальної виборчої комісії Лілія 
Гончаренко довела до відома присутніх 
про початок повноважень Андрія 
Кононенко депутатом Баштанської міської 
ради так як було складено повноваження 
Олександром Васильєвим. 

Відповідно до порядку денного депутати 
затвердили старост: Сокол Наталію 
Сергіївну на посаду старости Добренського 
старостинського округу, Коврига 
Олександра Юрійовича на посаду старости 
Явкинського старостинського округу, 
Хруставку Ларису Володимирівну на 
посаду старости Христофорівського 
старостинського округу, Бараннікова 
Анатолія Анатолійовича на посаду 
старости Пісківського старостинського 
округу, КучеренкоТетяну Василівну на 
посаду старости Новосергіївського 
старостинського округу, Прокопчука 
Віктора Володимировича на посаду 
старости Плющівського старостинського 
округу, Чухаренко Світлану Миколаївну на 
посаду старости Новоєгорівського 
старостинського округу, Кравченко Тетяну 
Миколаївну на посаду старости 
Новопавлівського  старостинського округу. 

Також було затверджено персональний 
склад виконавчого комітету Баштанської 
міської рад. 

 

 

 

       

У В А Г А ! 

 Посилені карантинні обмеження 

будуть запроваджені в Україні з 
8 до 24 січня включно 2021 року 

Таке рішення ухвалив Уряд 09.12.2020 р. 
на позачерговому засіданні за 
результатами трьох тижнів обговорень з 
представниками бізнесу, з місцевою 
владою, епідеміологами. 

«Зимові канікули заради безпеки» 
робляться для того, щоб не допустити 
розгортання нової потужної хвилі 
захворюваності, яка може наступити, 
зокрема, і після новорічних свят. Посилені 
карантинні обмеження будуть 
запроваджуватися для того, щоб розірвати 
ланцюг захворюваності, який може 
сформуватися протягом свят. 

Що передбачатимуть «зимові канікули 
заради безпеки»? 

• заборона роботи кафе, ресторанів, 
барів (крім доставки та замовлень на 
винос); 

• кінотеатрів, театрів; 

• фітнес-клубів, спортивних залів, 
басейнів; 

• торговельно-розважальних центрів 
(дозволятиметься торгівля продуктами 
харчування, ліками, ветпрепаратами, 
товарами особистої гігієни та побутовою 
хімією); 

• заборона торгівлі непродовольчими 
товарами; 

• заборона будь-яких розважальних, 
спортивних чи культурних масових 
заходів; 

• будуть відправлені на канікули всі 
заклади освіти, крім дитячих садочків.   



      

 

       

 

 

 

 

 

 

 


