
 

 

 

 

 

 

 

             

 

Є дати, які укріплюють націю, виражають 

дух народу, символізують його славне 

минуле, сьогодення й майбутнє. До їхнього 

числа, безумовно належить День 

Конституції України – свято волі, миру і 

доброї злагоди всіх громадян на основі 

закону і справедливості. 

Саме тому,  30 червня 2019 року в 

приміщенні Новоіванівського сільського 

будинку культури відбувся захід, 

присвячений до Дня Конституції України та 

розважальна програма до Дня молоді. 

 Староста села Павло Молодецький привітав 

 присутніх зі святами, побажав всім 

здоров’я, плідної праці, натхнення та 

вагомих здобутків у справі. Жителі села 

 мали чудову нагоду послухати та 

 подивитись на танцювальні та вокальні 

колективи,а також ознайомитись з 

виставкою Новоіванівської сільської 

бібліотеки - "На крилах творчості". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 липня 2019 року в залі засідань міської 

ради відбулося засідання виконавчого 

комітету Баштанської міської ради під 

керівництвом першого заступника міського 

голови Володимира Драгуновського. Члени 

виконавчого комітету заслухали та 

обговорили питання порядку денного. 

1. Про надання дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами. 

2.Різне. 

19 липня 2019 року о 09:00 у приміщенні 

міської ради відбулося засідання 

виконавчого комітету Баштанської міської 

ради. 

Порядок денний: 

1. 1. Про затвердження проектно-

кошторисної документації по робочому 

проекту "Капітальний ремонт Пісківського 

сільського будинку культури, вул. 

Центральна 46 с. Піски, Баштанського 

району Миколаївської області 

(коригування)" 

2. 2.Про внесення змін до рішення від 24 

червня 2019 року №130 "Про призначення 

премій переможцям щорічного відкритого 

конкурсу "Талановита молодь 

Баштанщини"" 

3. 3.Про надання дозволу Особі 1 на 

реєстрацію місця проживання малолітньої 

дитини. 

Інформаційний вісник 

НОВОІВАНІВСЬКОЇ 

ГРОМАДИ 

 сіл: Новоіванівка, Київське, Старосолдатське 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а, Київське, Старосолдатське 

 

 

 



 

В Україні стартує новий інвестиційний 

проект для молоді – «Доступна освіта 2019», 

направлений на підтримку абітурієнтів та 

студентів ВНЗ. Переможцю буде вручено 10 

тисяч гривень для оплати навчання в будь-

якому вищому навчальному закладі 

України. Взяти участь у новому проекті 

може кожен охочий. Для цього достатньо 

написати аналітичну статтю на тему IT-

технологій. 

 

   Проект «Доступна освіта 2019» 

направлений перш за все на підтримку 

перспективної, цілеспрямованої молоді 

України, яка мріє побудувати кар’єру, 

досягнути успіху. 

 

   Переможцю конкурсу буде вручений 

головний приз – грант на навчання у виші. 

Учасникам, які посядуть друге та третє 

місця, також будуть вручені заохочувальні 

призи. 

   Ініціаторами проекту виступили IT 

компанія SiteClinic та відомий портал бьюті 

індустрії Barb.ua. Представники цих 

компаній також увійшли до складу журі. 

 

   Ознайомитись с регламентом проведення 

конкурсу та його умовами можна на сайтах 

організаторів: 

https://siteclinic.ua/education-grant/ 

     

https://barb.ua/education-grant 

 

   Для участі у проекті потрібно подати 

матеріали до 25 серпня. Участь у конкурсі 

безкоштовна. Результати будуть оголошені 

3 вересня 2019 року. 

 

Приєднуйся до конкурсу та отримай шанс 

втілити свою мрію у життя! 

 

 

  
Закінчилася гаряча пора для аграріїв – збір 

зернових культур. Найкраща нагорода для 

хлібороба-то урожайна нива.У цьому році 

вона порадувала. Радісно на душі у 

селянина від непоганих врожаїв зернових 

культур.  Тому вітаємо всіх 

сільгоспвиробників з непоганими врожаями 

пшениці та ячмінну.  

Розпочалися роботи по підготовці грунту на 

наступний рік. Тому  необхідно пам’ятати: 

Спалювання стерні -акт 
безгосподарності! 

Деякі сільськогоспвиробники після 

збирання  зернових практикують 

спалювання стерні та пожнивних решток, не 

беручи до уваги, що спалювання стерні на 

полях може стати причиною вигоряння 

прилеглих до полів природних ділянок, 

лісових пожеж та пожеж в населених 

пунктах. Більшість з господарів, які 

вдаються до спалювання соломи, 

виправдовуються тим, що заорювання 

стерні та соломи є трудомістким і, до того 

ж, дорогим агрозаходом. Проте, втрати, які 

понесе господарство від спалювання, в тому 

числі і в майбутніх періодах, значно більші 

від витрат на заорювання. Шкода ґрунтам і 

навколишньому середовищу  від 

спалювання очевидна-  перетворюючись на 

попіл, згорають напіврозкладені органічні 

рештки, за температури вище 100 °С 

знищується гумус. При цьому відбувається 

безповоротна втрата органічного вуглецю і 

азоту .Тому звертаємося до всіх 

землекористувачів про 

НЕДОПУЩЕННЯ  спалювання 

жнивних решток. 

https://siteclinic.ua/education-grant/
https://barb.ua/education-grant

