
  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК 

ЯВКИНСЬКОГО  ТЕРИТОРІАЛЬНОГО  ОРГАНУ 

виконавчого  комітету  Баштанської  міської  ради 

за  вересень  місяць 2019 року  
 

П О Д І Ї   ГРОМАДИ 

1  вересня   

ДЕНЬ  ПЕРШОГО  ДЗВОНИКА   

Святом Знань зустріла школа своїх 117 учнів 

З початком нового 2019/2020 навчального року! Нехай він буде плідним на вдачі, перемоги та 

досягнення!  

Світлі, ошатні класи та коридори вже чекають на розумних, допитливих та непосидючих 

вихованців. Ласкаво просимо до такого важливого, цікавого, хоч і непростого, процесу навчання, 

пізнання, творчості та щоденного спілкування, ім’я якому – школа  

 

Зі святом, з Першовереснем, шкільна родино!  



12  вересня   

      Учні Явкинської школи взяли участь у змаганнях з футболу "Шкіряний м'яч" в заліку XIX 

Спортивних ігор серед учнів закладів середньої освіти Баштанської міської ради і показали себе 

наполегливими, сильними, активними та завзятими борцями за перемогу.  

Вітаємо гравців з ІІІ чесно завойованим місцем. Подальших вам перемог!!!  

    У новому навчальному році Явкинська школа прийняла АВТОБУС 

Дякуємо відділу освіти, що нарешті замінили нашого 37-річного "працівника" на більш молодшого.  

 

 

 

21 вересня  

 БАШТАНЦІ - 213 

        Явкинський ТОВК приймав участь у заходах, присвячених 213 річниці з Дня 

народження м. Баштанка 

 

                            

 

 

 

22 вересня  

 ДЕНЬ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ В УКРАЇНІ  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=922012898149155&set=pcb.905777469755479&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDTfofzi5vSWtFSMK_Ro1O-HJ5QJ2Qcbhc2t0tjX4uV5GEBr0sR2khAY3Q4IgD4y1_PtV2BhEhsy9NP
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=922012898149155&set=pcb.905777469755479&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDTfofzi5vSWtFSMK_Ro1O-HJ5QJ2Qcbhc2t0tjX4uV5GEBr0sR2khAY3Q4IgD4y1_PtV2BhEhsy9NP
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=922012941482484&set=pcb.905777469755479&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDmE2ST-OeU9aWopv9r39GJjd-RJb_64VLDcOF51UQrZh-MsJ3cG-OD0K2mlv3gZYQT93uCVbCAS27Q
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=922012941482484&set=pcb.905777469755479&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDmE2ST-OeU9aWopv9r39GJjd-RJb_64VLDcOF51UQrZh-MsJ3cG-OD0K2mlv3gZYQT93uCVbCAS27Q
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=922012941482484&set=pcb.905777469755479&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDmE2ST-OeU9aWopv9r39GJjd-RJb_64VLDcOF51UQrZh-MsJ3cG-OD0K2mlv3gZYQT93uCVbCAS27Q


      День партизанської слави відзначається як данина всенародної поваги до тих, хто в 

суворий воєнний час боровся з фашистами в глибокому тилу ворога, не шкодуючи крові і 

самого життя. 
      В Явкинській загальноосвітній школі були проведені класні години «Слава вам, герої -

партизани». В сільській бібліотеці було організовано тематичну виставку, що відображає 

героїчні сторінки вітчизняної історії. Ці заходи дозволяють доповнити знання, отримані з 

документів, книжок, фільмів, своїми власними відчуттями, та мають велике значення для 

прийдешнього покоління. 

 

 
 

 

 

  

28 вересня  

ЯВКИНСЬКА  громада  святкує  207-річчя  села  Явкине  

      У школі  відбудеться урочисте відкриття дитячо-юнацького експериментаріуму; 

виставка робіт народних умільців нашого села; конкурс дитячих малюнків; виставка 

літератури; шкільний ярмарок, святковий концерт; футбольні змагання, конкурс дитячого 

малюнку на асфальті; виїзна торгівля місцевих підприємців 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=922012941482484&set=pcb.905777469755479&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDmE2ST-OeU9aWopv9r39GJjd-RJb_64VLDcOF51UQrZh-MsJ3cG-OD0K2mlv3gZYQT93uCVbCAS27Q
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=922012941482484&set=pcb.905777469755479&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDmE2ST-OeU9aWopv9r39GJjd-RJb_64VLDcOF51UQrZh-MsJ3cG-OD0K2mlv3gZYQT93uCVbCAS27Q
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=922012941482484&set=pcb.905777469755479&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDmE2ST-OeU9aWopv9r39GJjd-RJb_64VLDcOF51UQrZh-MsJ3cG-OD0K2mlv3gZYQT93uCVbCAS27Q
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=922012941482484&set=pcb.905777469755479&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDmE2ST-OeU9aWopv9r39GJjd-RJb_64VLDcOF51UQrZh-MsJ3cG-OD0K2mlv3gZYQT93uCVbCAS27Q
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=922012941482484&set=pcb.905777469755479&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDmE2ST-OeU9aWopv9r39GJjd-RJb_64VLDcOF51UQrZh-MsJ3cG-OD0K2mlv3gZYQT93uCVbCAS27Q
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=922012941482484&set=pcb.905777469755479&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDmE2ST-OeU9aWopv9r39GJjd-RJb_64VLDcOF51UQrZh-MsJ3cG-OD0K2mlv3gZYQT93uCVbCAS27Q
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=922012941482484&set=pcb.905777469755479&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDmE2ST-OeU9aWopv9r39GJjd-RJb_64VLDcOF51UQrZh-MsJ3cG-OD0K2mlv3gZYQT93uCVbCAS27Q
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=922012941482484&set=pcb.905777469755479&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDmE2ST-OeU9aWopv9r39GJjd-RJb_64VLDcOF51UQrZh-MsJ3cG-OD0K2mlv3gZYQT93uCVbCAS27Q
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=922012941482484&set=pcb.905777469755479&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDmE2ST-OeU9aWopv9r39GJjd-RJb_64VLDcOF51UQrZh-MsJ3cG-OD0K2mlv3gZYQT93uCVbCAS27Q
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=922012941482484&set=pcb.905777469755479&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDmE2ST-OeU9aWopv9r39GJjd-RJb_64VLDcOF51UQrZh-MsJ3cG-OD0K2mlv3gZYQT93uCVbCAS27Q
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=922012958149149&set=pcb.905777469755479&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBYwoS6ml5FJ6sTxy6ucDZKrQFEwT3TsyiLmJ9A7IDAHTFX_AfUcAsulkew3qSg5nqNkiVqSsUNs6nR
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=922012958149149&set=pcb.905777469755479&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBYwoS6ml5FJ6sTxy6ucDZKrQFEwT3TsyiLmJ9A7IDAHTFX_AfUcAsulkew3qSg5nqNkiVqSsUNs6nR
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=922012958149149&set=pcb.905777469755479&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBYwoS6ml5FJ6sTxy6ucDZKrQFEwT3TsyiLmJ9A7IDAHTFX_AfUcAsulkew3qSg5nqNkiVqSsUNs6nR
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=922012958149149&set=pcb.905777469755479&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBYwoS6ml5FJ6sTxy6ucDZKrQFEwT3TsyiLmJ9A7IDAHTFX_AfUcAsulkew3qSg5nqNkiVqSsUNs6nR
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=922012888149156&set=pcb.905777469755479&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDzEPNk5nhRRfoh_79SzTU-1EqGe5YPTmL4AIiILogNtJB45t3hamx7lFmfzaK4qGuqPU1zThkIm1sB
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=922012888149156&set=pcb.905777469755479&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDzEPNk5nhRRfoh_79SzTU-1EqGe5YPTmL4AIiILogNtJB45t3hamx7lFmfzaK4qGuqPU1zThkIm1sB

