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01.10.2020 р. скайп-нарада зі спеціалістами І категорії—помічниками старост; 
08.10.2020 р. участь т.в.о. старости  в засіданні виконавчого комітету Баштанської міської ради; 
13.10.2020 р. участь т.в.о.старости в нараді з питань матеріально-технічного забезпечення дільничних 
виборчих комісій. 

БУДНІ ВЛАДИ 

Проведено скайп семінар – нараду з помічниками старост. 
 1 жовтня у Баштанській міській раді проведено скайп семінар-нараду з помічниками старост з питань 
підведення підсумків проведеної Баштанським районним відділом управлінням  державної міграцій-
ної служби України в Миколаївській області планової перевірки з питань діяльності органу реєстрації 
місця проживання та напрацювання дієвої системи якості надання послуг на основі відгуків громадян 
у Баштанській об’єднаній територіальній громаді. 
 У заході, крім представників територіальних органів взяли участь керуюча справами виконавчого ко-
мітету міської ради Лариса Кононенко, головний спеціаліст РВ УДМС Украни в Миколаївській облас-
ті Любов Бондаренко, головний спеціаліст відділу державної реєстрації Вікторія Швачка та спеціаліст 
Вадим Шувалов. 
  Любов Бондаренко у своєму виступі відзначила, що загалом вимоги діючого законодавства по реєст-
рації/зняття з реєстрації фізичних осіб в ОТГ дотримуються, але є певні порушення. Тому вона проко-
ментувала їх так, подала рекомендації по їх усуненню. 
  Вікторія Швачка обмінялася з колегами досвідом з питань реєстрації/зняття з реєстрації громадян, а 
також висловила свої пропозиції з даного питання. 
Лариса Кононенко проінформувала про нормативно-правові акти, які у виконавчому комітеті міської 
ради регламентують систему надання послуг в громаді. 
Після обговорення питань порядку денного окреслили ряд організаційних заходів, спрямованих на 
покращення якості надання послуг населенню. 

Привітали старожилів 

Першого жовтня вся Україна відзначає свято – День людей похилого віку. Це свято покликане зверта-
ти увагу суспільства на проблеми літніх людей. Цей день є визначним і особливим, щоб кожна люди-
на пам’ятала про свою історію, вшановувала і надавала підтримку людям похилого віку, адже вони 
найбільше потребують нашої турботи і уваги. З нагоди Дня людей похилого віку старожилів Новосер-

гіївського територіального органу, яким виповнилося 80 і більше років (Пилипай Катерина, 
Власенко Віктор, Донченко Марія, Кожем’якін Григорій, Міненко Костянтин,  Запорожан На-
дія,  Золотар Катерина, Малінченко Лідія, Гуцаленко Надія, Балдук Таміла та Іванова Ніна)  
т.в.о.старости Світлана Чернова разом з фахівцем із соціальної роботи Світланою Павленко 
привітали зі святом, приділили увагу, проявили турботу та вручили їм продовольчі набори. 

Помічник старости Наталія Буц 

Чергове засідання виконавчого комітету Баштанської громади  
   8 жовтня відбулося засідання виконавчого комітету Баштанської міської ради, яке пройшло під го-
ловуванням міського голови Івана Рубського. У ході засідання членами виконкому розглянуто 17 важ-
ливих питань з різних сфер життєдіяльності громади. Члени виконкому прийняли рішення  надання та 
скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами у місті та інше. Підтримано проєкти рішень, 
що стосуються питань захисту прав дитини та інтересів дітей  

З офіційного сайту міської ради 



  
 

ЩИРІ  ВІТАННЯ 

Колектив Новосергіївського ТОВК  щиро вітає  всіх  жителів  Новосергіївського територіаль-
ного органу  які  відзначають  свій  День народження  з 16.09. по 15.10 

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. 
Над випуском працював колектив Новосергіївського територіального органу 

Заходи до відзначення Дня захисника України 

14 жовтня з нагоди Дня захисника України урочисті заходи пройшли  у  Ново-
сергіївському ТОВК. Т.в.о.старости Світлана Чернова  та завідуюча СБК  Ната-
лія Іванова привітали  воїнів-односельців, які воювали на Сході України та 
вшанували пам'ять загиблих біля Пагорба Слави, покладаючи квіти.   

Всі присутні висловили  свою повагу  тим, хто носить військову форму. Оскіль-
ки 14 жовтня нерозривно пов’язане з розвитком українського війська 
та його традицій, тому  це свято чоловіків, що присвятили себе захи-
сту нашої держави, юнаків, які відслужили в армії  і тих,   хто про це 
тільки мріє. 

Помічник старости Наталія Буц 

 

Право голосування за місцем перебування 

Постановою Центральної виборчої комісії від 08.07.2020 року № 134 затверджено По-
рядок перевірки факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно для 
організації його голосування на місцевих виборах за місцем перебування. 
        Тож, виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно і має бажан-
ня проголосувати за місцем його перебування, повинен у будь-який зручний для нього 
спосіб подати до дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, на якій він включе-
ний до списку виборців,  власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому 
голосування за місцем його перебування із зазначенням такого місця (вдома чи в ліка-
рні). Заява викладається в довільній формі та має бути подана не пізніше 20-ї го-
дини 23 жовтня 2020 року з обов’язковим долученням довідки медичної установи 
про стан здоров’я, яка засвідчує факт тимчасової нездатності особи-заявника пе-
ресуватися самостійно. 
         На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охоро-
ни здоров’я, голосування за місцем перебування виборця проводиться на підставі вла-
сноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити голосування за місцем 
його перебування у зв’язку з необхідністю дотримання постільного режиму. 
        Голосування за місцем перебування має відбуватися в присутності членів комісії, 
які проводять голосування, а також офіційних спостерігачів, а також кандидатів чи 
уповноважених або довірених осіб. У протилежному випадку вам не дозволять голо-
сувати за місцем перебування. 
         Виборець, який голосує за місцем перебування, заповнює виборчі бюлетені осо-
бисто, зберігаючи таємницю голосування. Члени родини або особа, яка здійснює до-
гляд, мають право бути присутніми під час голосування, та у разі необхідності мають 
право допомогти заповнити виборчий бюлетень та вкинути його у виборчу скриньку, 
якщо виборець не може самостійно виконати ці дії у зв’язку зі станом здоров’я. 
 

 З офіційного сайту міської ради 

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 пом. ста-
рости Наталії Буц. 


