
                            

                                                                                                                                                             
                                                      ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2019 РОКУ 

             ПО НОВОЄГОРІВСЬКОМУ  

           ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ОРГАНУ 

 

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ СЕЛА!!! 
28 вересня 2019 року 

в нашому селі Новоєгорівка 

відбудеться святкове  дійство присвячене Дню Села. 

СВЯТКОВА ПРОГРАМА 

13.00 –святкова ярмарка 

14.00- відкриття фізичного кабінету Новоєгорівської ЗОШ. 

14.30 - відкриття адмінприміщення новоєгорівського територіального органу. 

15.30 – урочиста частина (батути , солодка вата , конкурси). 

18.00 – святковий концерт (караоке , святкова дискотека).     

*****************************************************************************                                   

 

 
 

Летять літа, як білі журавлі, Дзвенять, мов ті волошки в житі, Та не зникає слід їх на землі, 

Якщо для добрих справ були прожиті… 

     Першого жовтня в усьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку. У 

цей день   маємо чудову нагоду подякувати старшому поколінню с.Новоєгорівка  за їх важку 

працю, душевну теплоту, сердечну доброту, ніжну батьківську турботу, благословенну 

щедрість, безмежне терпіння і великодушну любов, якою вони обдаровують своїх рідних та 

близьких. 

Рівень уваги до людей похилого віку є важливим індикатором кращих людських рис і рівня 

цивілізованості всього суспільства. Саме тому у підростаючого покоління важливо 

виховувати повагу до старших, формувати розуміння необхідності допомагати літнім людям, 

проявляти до них співчуття і піклування. Адже люди старшого покоління є безцінним 

джерелом народної мудрості, яке потрібно берегти і плекати. Бо “велика кількість мудрих – 

спасіння світу». 

Великий уклін ВАМ і довгих років життя !!!! 



        

 
Хай радість приносить кожний дзвінок, 

Що кличе в хороший клас на урок. 
Хай в серці гордість за учнів тремтить, 

Предмет Ваш з цікавістю кожен хай вчить! 
 

Натхнення безмежного Вам у цій справі, 

Хай будні робочі будуть яскраві. 
Здоров’я міцного і довголіття, 

Діяльність хай Ваша триває століття! 
    З повагою староста С.ЧУХАРЕНКО 

                  Дорогі новоєгорівці! Шановні захисники України! 

Щиро вітаю  вас із Днем захисника України! 

  14 жовтня ми  офіційно на державному рівні, у день Покрови Пресвятої 

Богородиці, у День українського козацтва та у День Української Повстанської 

Армії  вшановуємо всіх, хто причетний до почесного і високого звання 

„Захисник України”– від сивочолих учасників повстанських змагань та бойових 

дій періоду Другоїсвітової війни до молодих патріотів, котрі у ці дні боронять 

нашу рідну землю від російського агресора на сході країни.     

    Щиро вітаю  всіх, хто має високу честь носити горде ім’я захисника України, 

зі святом та бажаю  незламної волі та мужності, надійного тилу, міцного 

здоров’я та  мирного й щасливого майбутнього кожному з нас, нашим рідним, 
усій Україні! 

З повагою  староста С.ЧУХАРЕНКО 

****************************************************************************************** 

 
Що потрібно знати про зимню  субсидію 

 З  15 жовтня 2019 року починається  опалювальний сезон  і для 
субсидіантів  так і буде паралельно  діяти дві моделі  монетизації : 
субсидії «живі» гроші  для розрахунків за комунальні послуги 
виплачуватимуться  безпосереднім  одержувачам субсидій  і 
паралельно   діятиме запущена монетизація , яка передбачає 
розрахунки за спожиті послуги  субсідіантам через щадбанк. 

Фахівець соціальної роботи Л.Гніда 

***************************************************************************************** 



 

 


