
 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

            

             

З 70-річницею вітаємо  завідуючого 
Новоіванівським ФАПом Рокосовика 

Івана Юрійовича. 

Від щирого серця вітаємо з ювілеєм. 
Нехай в 70 років здоров’я 
залишається міцним, а стан душі 
бадьорим, хай в сім’ї зберігається щастя і 
мир, нехай у домі завжди буде затишно і 
тепло. Бажаємо незгасаючої надії, удачі та 
щирої любові близьких.  

З 55-ріницею вітаємо фахівця соціальної 
роботи Гончарову Світлану Миколаївну 

                    

 

 

 

 

 

 

 

        

55 – гарний вік, оксамитовий 
сезон життя. Недарма це дві п’ятірки 
поспіль – напевно, хтось там, нагорі, 
поставив таку високу оцінку за 
чудово прожиті роки. Всі головні 
труднощі й перипетії життя вже 
позаду, акценти розставлені 
пріоритети визначені, оцінки 
виставлені дві п’ятірки! Це 
прекрасний вік, у ньому мудрість, 
краса і сила, а попереду – тільки 
найкраще. 55 – ще не вік, це пік 
життя, вершина, з якої, як на долоні, 
видно все прожите, пережите, і те 
прекрасне, до чого слід прагнути. 
Так бажаємо здоров’я на довгі роки, 
щоб здійснилося все бажане і 
задумане! 

  З повагою  колектив  Новоіванівського 
ТОВК 

 

Вітаємо всіх іменинників, які 
народились в липня місяці! 

           

 

Інформаційний вісник 

    НОВОІВАНІВСЬКОЇ ГРОМАДИ 

сіл: Новоіванівка, Київське, 
Старосолдатськ 
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8 та 10 липня міський голова 
Іван Рубський, перший заступник 
міського голови 
Володимир Драгуновський здійснили 
об’їзд територіальних округів громади з 
метою огляду доріг, стану прибудинкових 
територій та благоустрою. 
Під час обстеження Іван Васильович 
разом з Володимиром Вікторовичем та 
т.в.о старост та старостою с.Новоєгорівка 
визначилися з переліком необхідних 
робіт, аби підтримувати громаду в 
належному стані. 
В ході огляду територій громади були 
надані доручення т.в.о старост та старості 
с.Новоєгорівка щодо 
дотримання благоустрою та підтримання 
чистоти і порядку. Очільник громади 
зауважив, що в період карантину 
спільними зусиллями органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності, а також 

громадян, що проживають на території 
сіл, проведена певна робота 
щодо благоустрою населених пунктів. 
У ході поїздки ставилися конкретні 
завдання: здійснити косіння трави, 
прибрати узбіччя, ліквідувати стихійні 
звалища, доручено поставитись до роботи 
з максимальною відповідальністю та 
виконати усі поставлені завдання у 
стислий термін. 

9 липня 2020 року в міській раді 
відбулася нарада ініціатором якої став 
депутат міської ради голова постійної 
комісії з питань планування, бюджету, 
фінансів, економіки, інвестицій та 
регуляторної політики Володимир 
Онищук, а основною темою наради – 

організація роботи із декларування 

доходів отриманих у 2019 році 
громадянами-одноосібниками та сплату 
податку на доходи фізичних осіб за 
січень-червень 2020року і другим 
питанням розглянули інформацію щодо 
підписання додаткових угод по внесенню 
змін до договорів оренди земель 
сільськогосподарського призначення. 

          За інформацією земельного відділу 
виконавчого комітету  міської ради   

станом на 01.07.2020 року було подано до 
Баштанського управління ГУ ДПС у 
Миколаївській області 973 декларації за 
отримані доходи  громадянами-

одноосібниками у 2019 році, це 60,0% від 
загальної кількості (1622 декларацій), 
 сплачено відповідного податку 639,4 тис. 
грн.         Встановлено стовідсоткову 
подачу декларацій по Новоєгорівському 
територіальному органу. Практично 
завершена робота по мобілізації 
вищевказаного податку:  Явкинським 
територіальним органом – 98,8 % 

              (не подано 2 декл.), від загальної 
кількості 169 декларацій.  

Новоіванівський ТОВК – 88,7% (не 
подано 17 декл.), від загальної кількості 
151 декларація. 

15 липня, у залі засідань Баштанської 
міської ради міський голова Іван 
Рубський провів нараду з начальниками 
відділів, керівниками комунальних 
підприємств. У першій частині наради 
Іван Васильович поінформував про 
результати проведеного об’їзду 
територіальних округів нашої об’єднаної 
громади. Було визначено як позитивні 
зрушення, так і наявні недоліки в 
організації роботи по сільській 
місцевості.В другій частині наради були 
надані доручення щодо поліпшення стану 
благоустрою території громади, зокрема: 
утримання територій приватного сектору 
в частині санітарної очистки, своєчасності 
прибирання та вивозу відходів і сміття, 
догляду за зеленими насадженнями, 
налагодження водопостачання тощо. 

 



               Оголошення! 
        Шановні жителі старостату! 

   

Підпал трави та опалого листя — 

порушення законодавства, правил 
благоустрою, загроза життю та 
здоров’ю населення. Державна служба з 
НС попереджає громадян, що заборонено 
спалювання сухої рослинності, стерні та, 
тим більше, будь-якого сміття. За такі 
порушення передбачена адміністративна 
відповідальність. 

За спалювання відходів, в тому числі 
побутового сміття, передбачена 
відповідальність за Статтею 82 Кодексу 
України про адміністративні 
правопорушення, згідно якої «Порушення 
правил складування, зберігання, 
розміщення, транспортування, утилізації, 
ліквідації та використання відходів тягне 
за собою накладення штрафу на громадян 
від двадцяти до вісімдесяти 
неоподатковуваних мінімумів (340-

1360грн.) доходів громадян і на 
посадових осіб, громадян – суб’єктів 
підприємницької діяльності – від 
п’ятдесяти до ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян (850-

1700грн.). 

Відповідно до Ст.77-1 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, 
випалювання сухої природної 
рослинності або її залишків без дозволу 
органів державного контролю у галузі 
охорони навколишнього природного 
середовища або з порушенням умов 
такого дозволу тягне за собою накладення 
штрафу на громадян від десяти до двадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (170-340грн.) і на посадових 
осіб – від п’ятдесяти до сімдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (850-1190грн.). 

        

 

         Шановні землекористувачі! 

Повідомляємо всіх про необхідність 
сплати  земельного податку до 25 серпня! 

За довідками звертатися до 
землевпорядника   Завицької І.П. 

 

ЗАПРОШУЄМО ФЕРМЕРСЬКІ 
ГОСПОДАРСТВАОТРИМАТИ 
БЕЗВІДСОТКОВІ КРЕДИТИ 

ДДооккууммееннттии  ппррииййммааююттььссяя  зз  2211  ллииппнняя  ддоо  

1199  ссееррппнняя  22002200  ррооккуу!!!!!!      

Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації доводить 
до відома голів фермерських господарств, 
що регіональною комісією 
Миколаївського відділення 
Українського державного фонду 
підтримки фермерських 
господарств(Укрдержфонд)оголошено 
проведення конкурсу на отримання 
фінансової підтримки на поворотній 
основі за бюджетною програмою 
«Надання кредитів фермерським 
господарствам».  

 



 

До участі в конкурсі допускаються 
всі фермерські господарства, крім тих, які 
мають заборгованість перед 
Укрдержфондом та його регіональними 
відділеннями, яких визнано банкрутами, 
щодо яких порушено справу про 
банкрутство та які перебувають у стадії 
ліквідації, а також у яких виявлено факти 
незаконного одержання та/або 
нецільового використання бюджетних 
коштів. 

Переможці конкурсу отримують 
фінансову підтримку на поворотній 
основі у розмірі, що не перевищує 500 
тис. гривень, із забезпеченням 
зобов’язання щодо повернення 
бюджетних коштів на строк до 5 років. 

Заявки та документи для участі в 
конкурсі приймаються регіональною 
комісією Миколаївського відділення з 21 

липня 2020 р. по 19 серпня 2020 р. за 
адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, 34, 7 
поверх, кім.712.  

Тел. для довідок:  (063) 402-44-44. 

 

 

 

 

В липня місяці  згідно програми 
Президента України «Велике 
будівництво» за рахунок місцевого 
бюджету  розпочато реконструкції кімнат 
в приміщенні Новоіванівського дитячого 
садка «Малятко». А саме  проводиться 

ремонт в ігровій , спальній, туалетній 
кімнатах та на кухні.  Про результати 
проведеної роботи буде опубліковано в 
наступних номерах інформаційного 
вісника. 

          

         

         


