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    Щомісячний інформаційний вісник Новосергіївського територіального органу 
                                     Баштанського району Миколаївської області 

  
30.09.2019р.т.в.о. старости Світлана Чернова взяла участь в святкових заходах до Дня вчи-
теля; 

01.10.2019р.т.в.о. помічника старости Валентина шелаєва разом з фахівцем з соц.роботи 
Світланою Павленко привітали пенсіонерів з днем похилого віку та роздали продовольчі 
пайки;  
03.10.2019р. Участь т.в.о. помічника  старости Валентина Шелаєва у звірці в Баштанському 
райвіськоматі; 

10.10.2019р. Участь т.в.о. старости Світланою Черновою  в засіданні виконавчого комітету 
баштанської міської ради; 

10.10.2019р. Т.в.о.старости разом з учасниками АТО взяла участь в святкових заходах до 
Дня Захисника України; 

17.10.2019р.участь т.в.о. старости Світланою  Черновою в розширеній нараді під голо-
вуванням міського голови Івана Рубського  в Баштанській міській раді; 

21.10. 2019р. Участь т.в.о. старости Світланою Черновою в засіданні виконавчого комітету     

 Баштанської міської ради, та участь в робочій групі по внесенню пропозицій до Програми 
соціально—економічного розвитку Баштанської міської ради на 2020—2022роки.; 

24.10.2019р. Участь т.в.о. старости Світланою  Черновою у звітно– виборчих зборах район-
ної організації ветеранів; 

24.10.2019р. Участь т.в.о. помічника старости Валентини Шелаєвої у семінарі—нараді з пи-
тань ведення реєстру громадян. 

БУДНІ  ВЛАДИ 

         Відзначення Дня  людей  похилого  віку в Новосергіївському  ТОВК. 
Першого жовтня вся Україна відзначає свято – День людей похилого віку. Це свято 
покликане звертати увагу суспільства на проблеми літніх людей. Цей день є визнач-
ним і особливим, щоб кожна людина пам’ятала про свою історію, вшановувала і нада-
вала підтримку людям похилого віку, адже вони найбільше потребують нашої турботи 
і уваги. 
  З нагоди Дня людей похилого віку старожилів Новосергіївського територіального 
органу, яким виповнилося 80 і більше років. Т. в. о. помічника старости Валентина 
Шелаєва  та фахівець із соціальної роботи Світлана Павленко привітали зі святом Ва-
лентину Зарецьку,Тамілу Балдук,  Катерину Пилипай, Віктора Власенка, Марію Дон-
ченко, Григорія Кожем’якіна,  Костянтина Міненка,  Надію Запорожан, Надію Панен-
ко, Катерину Золотар, Надію  Гуцаленко, Лідію Малінченко та Ганну Костюк, приді-
лили всім увагу, проявили турботу та вручили їм продовольчі набори. 
                                                                     Валентина Шелаєва,т.в.о.помічника .т.в.о. старости 



 

  

 

Шановні працівники ЗДО № 11 “Джерельце”! 

З професійним святом вітаємо працівників дошкільного навчального за-

кладу № 11 “Джерельце” завідуючу Бригінець Галину Федорівну, виховате-

ля Попенко Оксану Михайлівну, помічника вихователя Паршукову Любов 

Володимирівну та кухара Новицьку Ірину Пет-

рівну!  

Вам зичимо щастя, добра і тепла, 

Хай будуть достатки і гарні діла, 

Щоб довго і довго ще жить довелося, 

Усе, що чекалось в житті, щоб збулося. 

Новосергіївський територіальний орган та ба-

тьківський комітет 

                                                                                         Шановні  освітяни!   

                                                              Колектив Новосергіївського ТОВКа 

Вітає   Вас з  професійним святом. 

                                                                                Ми хочемо усіх   Вас  привітати  

                                                                                У цей святковий осінній  день ! 

                                                                                Тепла і сонечка Вам щиро побажати  

                                                                                  Щоб радісно  було Вам  кожен   день ! 

                                                                                Бажаємо здоров'я, добра,  довголіття, 

                                                                       Хай  вистачить щастя  на  ціле століття, 

                               Хай скрізь буде лад  - на роботі,  в сім*ї 

                               І  радість на серці,  і хліб на столі . 

                            І  мрії, й  бажання, і наснага  творити 

                            Щоб серцю хотілось  жити й любити ! 

            Хай учні шанують,  повагу  дарують.                                                                                                                                                                                                         

Злагода й мир  у  житті хай панують  ! 

 

 

 


