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   Щомісячний інформаційний вісник Новосергіївського територіального органу 
         Баштанського району Миколаївської області 

 

   20 грудня 2018 року  о 1000 участь 
т.в.о.старости у засіданні  сесії міської 
ради сьомого скликання; 

 03 січня 2019 року участь 
т.в.о.старости в нараді при міському 
голові; 

 10 січня 2019 року участь 
т.в.о.старости в засіданні виконавчого 
комітету та у семінарі з питання засто-
сування інструкції з діловодства у Ба-
штанській міській раді та її виконав-
чому комітеті. 

БУДНІ ВЛАДИ 

 ХРИСТОС НАРОДИВСЯ! СЛАВІМО ЙОГО! 

               Шановні жителі 

Новосергіївського територіального органу! 

  Ось і прийшли  зимові свята  -  Новий рік та Різдво Христове.  

Різдво Христове  - це велике християнське свято, День Народження 

Ісуса Христа, Спасителя світу і Відкупителя людей з полону гріха. На 

Різдво Христове люди йдуть або Їдуть на святкове богослужіння до це-

ркви. Зазвичай літургія починається вночі.                                          

 З давніх-давен це свято символізує початок усього нового. Нехай весь 

прийдешній рік буде сповнений гарними подіями, приємними зустрі-

чами та новими відкриттями.                                                                                                                                          

Хочеться привітати всіх зі світлими святами, побажати здоров'я, любо-

ві, злагоди та добробуту вам та вашим родинам.    

Колектив Новосергіївського ТО 

          01.01.  -  Новий рік 

       07.01  -  Різдво Христове 

        14.01.  -  Старий Новий рік       

   19.01  -  Водохрещення  



              

                                    З неба в український край  іде зимовий Миколай, 

Коло нього на крилятах синьоокі Янголята. 

  19 грудня 2018 року в Новосергіївському ЗДО № 11 «Джерельце» 
відбувся святковий вогник до Дня Святого Миколая «Йде з гости-
нцями до нас Преподобний Миколай ». 

  Свято розпочала директор ЗДО № 11 «Джерельце» Галина Федо-
рівна Бригінець, яка повідомила дітлахам про візит Святого Ми-

колая. Вихованці з нетерпінням чекали на гостя і підготували  для нього вірші, 
пісні та таночки. Піснею «Святий, святий  Миколай» діти запросили Миколая в 
гості, скільки було радощів, коли в гості завітав Миколай в супровіді двох Янго-
лів. Святий Миколай побажав дітлахам здоров’я, миру і щоб були слухняними.  
Кожна дитина розповіла Миколаю вірш  і в нагороду отримала солодкий подару-
нок. 

   На свято були запрошенні депутат міської ради Тетяна Кучеренко, яка подару-
вала дітям солодощі,  т.в.о.старости Світлана Чернова, помічник старости Ната-
лія Буц. 

 Директор ЗДО № 11 «Джерельце», Галина Бригінець 

Святий Миколай завітав до Новосергіївської школи 
 

  В ніч на 19 грудня  із небес спускається Святий Миколай, 
щоб нагородити дітей за їх добрі вчинки виконати їх поба-
жання. 
  Кожна дитина  знає,  що за її слухняність, старанність, пра-
цьовитість Святий Миколай принесе їм  подарунки. 

  Цього святкового дня в Новосергіївській ЗОШ І-ІІ ступенів 
перше, що кидається в очі – оформлена «Стіна побажань», на 
якій учні школи залишили свої листи до Святого Миколая, 

потім відбулася святкова лінійка, на якій  дітлахи розповіли вірші, виконали піс-
ні. Після лінійки в кожен  клас завітав Миколай  з подарунками, якого учні  че-
кали з нетерпінням. 

  Наслідуємо добро і вчинки Миколая! Нехай це свято стане для нас святом Ми-
лосердя, святом Доброти, Прощення, Любові до ближніх. 

Помічник старости, Наталія Буц 



   Новорічне відлуння добрих сердець! 

   Кожна дитина і доросла людина з нетерпінням чекають свя-
та Нового Року. Ялинка, подарунки, салют, здійснення мрії, 
святковий настрій - із такими словами у більшості людей асо-
ціюється новорічне свято. 
  Мабуть, кожен хотів би, щоб цей Новий рік пройшов незабут-
ньо, чарівно, неповторно… Всі люди в душі є мрійниками. Ка-

жуть, якщо в Новий рік загадати бажання воно обов'язково здійсниться. Існує 
думка: як зустрінеш свято Нового Року так його і проведеш. 

  Не обминув радісний, святковий настрій і  Новосергіївську за-
гальноосвітню школу І – ІІ ступенів. Коли діти дорослішають, 
дуже важливо зуміти зберегти у їх серцях віру в чудеса. А Но-
вий рік - це свято, коли чудеса трапляються кожну секунду. Всі 
учні з нетерпінням чекали цього дня, коли до них завітає чарів-
на Зима зі своїми помічницями - Сніжинками,  з Дідом Моро-
зом, Снігуронькою, подарунками, яскраво-казковим бал-
маскарадом та, звичайно ж, веселим хороводом навколо красуні-ялинки. Чека-
ли і дочекались!    

До „Джерельця” завітала Новорічна казка 

  

      Феєрія новоріччя, святість різдвяного вечора - для кожного 
з нас один з найяскравіших, найтепліших спогадів дитинства. 
Осяяні чарівним світлом незабутніх дитячих вражень, вони й 
сьогодні підносять нас над плином повсякденності, поверта-
ючи в чудовий світ, де панують незрівнянні аромати ялинки й 
мандаринів, таємничо шарудять обгортки від цукерок і солод-
ко щемить у грудях від очікування сюрпризів. Новий рік – час 

подарунків, сюрпризів, загальних веселощів, коли довкола панує добра магія і 
казка. Діти нетерпляче очікують на свято і зустрічають його з надзвичайним за-
хопленням. 

  Директор Новосергіївського ЗДО № 11 «Джерельце» Бригі-
нець Галина Федорівна разом зі своїм  колективом  кожного 
року турбується про те, щоб Новорічні свята для малечі були 
справжнім дивом, наповнювали душу особливим піднесенням. 
А для цього проведено всі необхідні підготовчі роботи, а саме 
здійснено естетичне оформлення всіх кімнат, приміщень за-
кладу новорічними атрибутами, вихователі виготовили цікаві плакати, які чудо-
во доповнювали інтер’єр закладу та створювали святкову атмосферу, розма-
лювали шибки вікон казковими героями – Дід Мороз, веселі зайченята, сніго-
вички, щоранку зустрічали дітей, створювали їм гарний настрій та нагадували 
про переддень Нового року. Святковий Новорічний  ранок  для дітлахів відбув-
ся  27 грудня. На гостину до малят завітав Дід Мороз зі своєю онучкою Снігу-
ронькою, казкові герої всім відомих казок. Цікаво продумані сценарії створили 
святкову атмосферу, забезпечили гарний настрій та залишили чудові вражен-
ня дітям, батькам, бабусям, дідусям. Малята отримали солодкі подарунки та 
купу позитивних вражень. 



 

 

Колектив Новосергіївського територіального 

органу щиро вітає всіх  жителів  Новосергіївсь-

кого територіального органу  які  відзначають  

свій  День народження   з 18.12. по 15.01.  

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. 

Шановні жителі 
Новосергіївського ТОВКу!  

Всі, хто бажає привітати своїх близь-

ких, рідних та знайомих з Днем наро-

дження та будь — яким іншим святом 

або подати будь — яке оголошення чи 

інформацію через Інформаційний віс-

ник Новосергіївського територіально-

го органу, просимо завчасно звертати-

ся до помічника т.в.о.старости. 

ОГОЛОШЕННЯ 

Над випуском працював колектив Новосергіївського територіального органу 

Напередодні канікул у школі відбулися Новорічні свята для всіх учнів  школи. У 
цікавій формі пройшло новорічне свято для учнів 1-5 класів, у якому приймали 
участь не тільки учні, а й вчителі. Діти отримали багато незабутніх вражень та 
позитивних емоцій, показали свої таланти під час виступів, проявили увагу, 
спритність. 
  В кінці Новорічного свята до дітей вийшла директор школи Сербул Валентина 
Володимирівна з солодкими подарунками від постійного спонсора  Андреєва В.Г.  
і роздала  їх дітлахам та  побажала всім міцного здоров’я, миру та злагоди, щоб 
усі мрії у новому році здійснилися. 

  Сподіваємось, що цей святковий настрій у дітей залишиться надовго! Хай Гос-
подь Бог сторицею віддячить за Ваше розуміння, підтримку і за частку душі, по-
даровану нам. 

Помічник старости, Наталія БУЦ 

З Новорічними святами! 
  Новий рік – це яскраве, урочисте і веселе свято. Хочеться щоб  надія і віра в себе і 
свої сили надихала кожного на здійснення найзаповітніших  мрій. 

  В переддень новорічнихсвят Новосергіївський територіальний орган вітає 
всіх жителів з наступаючими  Новорічними святами. В пер-
шу чергу  хочеться привітати сім’ї  пільгових категорій.  На 
території  Новосергіївського територіального органу  пере-
бувають такі  сім’ї  пільгових категорій (багатодітні сім’ї, 
малозабезпечені, прийомна сім’я, сім’я опікунів та сім’я, в 
якій є дитина-інвалід).  Помічник старости Наталія Буц  ра-

зом з фахівцем із соціальної роботи  С.Павленко привітали дані сім’ї та вручили соло-
дкі пакунки від Баштанської міської ради.  
  Бажаємо всім нехай збудеться все задумане, а 2019 рік стане таким, яким ми хочемо 
його бачити. Нехай Новий рік принисе  мир, спокій, справедливість та здоров'я, ра-
дість і впевненість у завтрашньому дні. 
 

Помічник старости, Наталія Буц 


