
  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК 

ЯВКИНСЬКОГО  ТЕРИТОРІАЛЬНОГО  ОРГАНУ 

виконавчого  комітету  Баштанської  міської  ради  

за  березень  місяць 2020 року   

 

05 березня 2020 року   
 

    В приміщенні Явкинського ТОВК відбулися збори громадян з питання «Модернізація 
харчоблоків закладів освіти села Явкине, Баштанського району, Миколаївської 
області», в яких взяло участь 19 чоловік. В ході громадського обговорення  вирішили 
надати  згоду  на подання проєкту з питання «Модернізація харчоблоків закладів освіти 
села Явкине Баштанського  району  Миколаївської  області» 
 

08 березня 2020 року   
 

Привітання т.в.о. старости Явкинського територіального органу  

  

 

Шановні, дорогі наші жінки!  
Прийміть найщиріші вітання з нагоди свята весни, ніжності та кохання 

      Цей день є символом усього найкращого в нашому житті – сердечності, доброти, любові, радості і тепла. 
      Дорогі берегині українського роду, спасибі Вам за життєдайну силу, бо Ви самі і є джерелом та наснагою 
життя, його красою, його сенсом. 
      Низький уклін Вам за сумлінну працю, розуміння, сердечність, милосердя, якими сповнені Ваші душі!  
Нехай цей весняний день дарує Вам тепло сонячних променів та ніжність перших весняних квітів. 
      Бажаю Вам міцного здоров’я, великого жіночого щастя, добра, любові. Нехай у Вашому домі будуть спокій 
та добробут, а Ваші серця будуть зігріті теплом та повагою рідних і близьких. 
     Нехай з вами буде все найсвітліше, що може дарувати Господь Бог!  



 

     Цьогоріч весна порадувала представниць кращої половини людства теплими сонячними днями. 
А хороший святковий настрій дарували жінкам працівник музичного центру с. Явкине 
(Мирошниченко Н.А.)  В центрі села о 12.00 години було проведено культурно-масові заходи до 
Міжнародного жіночого Дня. Окрасою заходу стали пісні у виконанні жителя села Ігоря 
Макушева. Працювала виносна торгівля ( шашлики) (Портянкін О.А.), діти грали на дитячому 
майданчику, пригали на батуті (Коврига О.Ю.) 

 

09 березня 2020 року   
 

 
 

       Україна відзначає 206 день народження Тараса Шевченка — поета, художника, 
мислителя. Шевченко відомий і як художник. Спадщина налічує понад 800 творів. Проте 
більше Шевченко відомий як поет українськго народу.Перша збірка віршів вийшла в 1840 
році з назвою Кобзар. 

      З нагоди річниці від дня народження Тараса Шевченка, 11 березня поточного року 
бібліотекар Явкинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Корнієнко І.І. провела годину, присвячену 
ушануванню пам'яті Великого Кобзаря. До заходу оформлено книжкову виставку. 

Учасники виразно читали вірші, обмінювались враженнями від прочитаного.  

   

 

 

      Вихованці дитячого садка №15 «Калинонька» мандрували сторінками творчості 
великого поета, Малята читали вірші Т. Шевченка зі збірки його перших творів «Кобзар», 
переглянули презентацію його картин, грали, слухали пісні. Вихователі разом з дітьми 
згадали його дитинство, пограли в улюблені ігри малого Тараса. Гортаючи сторінки 
великої книжки «Кобзар» з малюнками, дітлахи «озвучили малюнки» за змістом віршів 



   

 

     Ці та інші заходи, які відбулися в школі, дитячому садку допоможуть молодому 
поколінню зрозуміти та усвідомити неоціненний вклад Тараса Шевченка в зародження та 
розвиток української культури, мови, нашої державності  
 

11 березня 2020 року  
 
  В Явкинській ЗОШ І-ІІІ ст. відбулося навчання для членів ГО "Явкинці" від БФ ЛАСКА 
з написання проєктів та методів залучення та активізації населення. Тренер Анна Ганжул  

             

 

     

 



16 березня 2020 року   
 

    В приміщенні Явкинського ТОВК відбулася тематична година пам’яті, присвячена 76-

річниці визволення с. Явкине від німецько-фашистських загарбників за участю 
працівників територіального органу, директоркою музичного центру Мирошниченко 
Надією та жителів громади  

                       

 

17 березня 2020 року   
 

ОБ’ЯВА 

Шановні жителі Явкинської територіальної громади! 
 

У в’язку з карантином обмежено доступ до адмінприміщення Явкинсього ТОВК. 
Звернення можна залишити в скриньці для заяв, в разі необхідності використовувати телефонний 
зв’язок. 17 березня з 17.00 годин тимчасово зупиняється робота об’єктів загального користування з 
присутністю понад 10 осіб. Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, магазином побутової 
хімії, аптеці, що розташовані на території с. Явкине 

     Просимо з порозумінням віднестися до тимчасових обмежень  

 

              

     В Явкинській ЗОШ відбулося засідання атестаційної комісії, де були представлені 
презентації досвіду роботи в міжатестаційний період вчителів: Ліщини Людмили Яківни, 
Зюзькіної Олени Володимирівни, та соціального педагога Ковіки Любові Володимирівни. 
Вчителі представили цікаві, змістовні матеріали.  

 

                               

 



з 14 березня 2020 року   
 

    Явкинська громада приєдналася до Всеукраїнської акції «Відновлюємо ліси разом». 

Придбано різні саджанці плодових дерев. На своїх обійстях жителі висадили більше 100 
дерев ( яблуня, вишня, абрикос ) та  біля 25 кущів смородини та 30 кущів троянд  
 

                   

 

                   


