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   Щомісячний інформаційний вісник Новосергіївського територіального органу 

         Баштанського району Миколаївської області 

 

23 грудня 2019 року  участь т.в.о.старости 
у засіданні  сесії міської ради; 
26 грудня 2019 року участь т.в.о.старости 
в засіданні виконавчого комітету; 
11 січня 2020 року участь т.в.о.старости  
разом з делегацією у святкових заходах 
“Святкуймо Різдво разом” 

14 січня 2020 року участь т.в.о.старости в 
засіданні робочої групи подорогах.   

БУДНІ ВЛАДИ 

 

                     ХРИСТОС НАРОДИВСЯ! СЛАВІМО ЙОГО! 
               Шановні жителі 

Новосергіївського територіального органу! 
  Ось і прийшли  зимові свята  -  Новий рік та Різдво Хрис-
тове.  
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  



              

                                   Святий Миколай  в гостях у вихованців ЗДО “Джерельце”                                     
 

 

 

 

  

Святий Миколай завітав до Новосергіївської філії  
 

  В ніч на 19 грудня  із небес спускається Святий Миколай, 
щоб нагородити дітей за їх добрі вчинки виконати їх побажання. 
  Кожна дитина  знає,  що за її слухняність, старанність, працьови-
тість Святий Миколай принесе їм  подарунки. 
  Цього святкового дня в Новосергіївській філії І-ІІ ступенів перше, що кида-

ється в очі – оформлена «Стіна побажань», на якій учні школи залишили свої листи до Свято-
го Миколая, потім відбулася святкова лінійка, на якій  дітлахи розповіли вірші, виконали піс-
ні. Після лінійки в кожен  клас завітав Миколай  з подарунками, якого учні  чекали з нетер-
пінням і вручив кожній дитині солодощі. 
  Наслідуємо добро і вчинки Миколая! Нехай це свято стане для нас святом Милосердя, свя-
том Доброти, Прощення, Любові до ближніх. 

Помічник старости, Наталія Буц 

                            

  19 грудня в Новосергіївському ЗДО №11 
"Джерельце" до дня святого Миколая весело і цікаво 
було проведено квест-гру "Запалюємо зорі". Малюки 
разом із помічником вихователя Л. Паршуковою і ди-
ректором Г. Бригінець відгадували загадки, наповню-

ючи небо зорями, брали активну участь в іграх, виконували веселий 
танок "Підемо у двір гуляти" та співали "Святий Миколай". З паперу 
виготовляли маленьких ангелочків, а коли завітав Святий Миколай із 
задоволенням розповідали йому віршики і приймали подарунки.  

                                                                      Директор ЗДО № 11 «Джерельце», Галина Бригінець 

До „Джерельця” завітала Новорічна казка 

Феєрія новоріччя, святість різдвяного вечора - для кожного з нас 
один з найяскравіших, найтепліших спогадів дитинства. Осяя-
ні чарівним світлом незабутніх дитячих вражень, вони й сього-
дні підносять нас над плином повсякденності, повертаючи в 
чудовий світ, де панують незрівнянні аромати ялинки й манда-
ринів, таємничо шарудять обгортки від цукерок і солодко ще-

мить 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 захопленням. 
  Директор Новосергіївського ЗДО № 11 «Джерельце» ГалинаБ-
ригінець разом зі своїм  колективом кожного року турбується 
про те, щоб Новорічні свята для малечі були справжнім дивом, 
наповнювали душу особливим піднесенням. Святковий Новорі-
чний  ранок  для дітлахів відбувся  26 грудня. На гостину до ма-
лят завітав Дід Мороз зі своєю онучкою Снігуронькою, казкові 
герої всім відомих казок. Цікаво продумані сценарії створили 
святкову атмосферу, забезпечили гарний настрій та залишили 
чудові враження дітям, батькам, бабусям, дідусям. Малята 
отримали солодкі подарунки та купу позитивних вражень. 

Директор ЗДО  Галина Бригінець 



     
   

Новорічне відлуння добрих сердець! 
   Кожна дитина і доросла людина з нетерпінням чекають свята Нового Року. Ялинка, 
подарунки, салют, здійснення мрії, святковий настрій - із такими словами у більшості 
людей асоціюється новорічне свято. 
  Мабуть, кожен хотів би, щоб цей Новий рік пройшов незабутньо, чарівно, неповтор-
но… Всі люди в душі є мрійниками. Кажуть, якщо в Новий рік загадати бажання воно 
обов'язково здійсниться. Існує думка: як зустрінеш свято Нового Року так його і про-
ведеш. 

  Не обминув радісний, святковий настрій і  Новосергіївську філію І – 
ІІ ступенів Баштанського ОЗЗСО № 2 І-ІІІ ступенів. Коли діти дорос-
лішають, дуже важливо зуміти зберегти у їх серцях віру в чудеса. А 
Новий рік - це свято, коли чудеса трапляються кожну секунду. Всі уч-
ні з нетерпінням чекали цього дня, коли до них завітає чарівна Зима зі 

своїми помічницями - Сніжинками,  з Дідом Морозом, Снігуронькою, подарунками, 
яскраво-казковим бал-маскарадом та, звичайно ж, веселим хороводом навколо красуні
-ялинки. Чекали і дочекались!  Напередодні канікул у школі 
відбулися Новорічні свята для всіх учнів  школи. У цікавій фо-
рмі пройшло новорічне свято для учнів 1-6 класів. Діти отри-
мали багато незабутніх вражень та позитивних емоцій, показа-
ли 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 міц-
ного здоров’я, миру та злагоди, щоб усі мрії у новому році здійснилися. 
  Сподіваємось, що цей святковий настрій у дітей залишиться надовго! Хай Господь 
Бог сторицею віддячить за Ваше розуміння, підтримку і за частку душі, подаровану 
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 жите-
лів з наступаючими  Новорічними святами. В першу чергу  хочеться привітати сім’ї  
пільгових категорій.  На території  Новосергіївського територіального органу  перебу-
вають такі  сім’ї  пільгових категорій (багатодітні сім’ї, малозабезпечені, прийомна 
сім’я, сім’ї опікунів та сім’я, в якій є дитина-інвалід).  Т.в.о.старости Світлана Черно-
ва  разом з фахівцем із соціальної роботи  Світланою Павленко привітали дані сім’ї та 
вручили солодкі пакунки від Баштанської міської ради.  
  Бажаємо всім нехай збудеться все задумане, а 2020 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 



 

 

Колектив Новосергіївського територіального органу щиро вітає всіх  жителів  Ново-
сергіївського 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 близьких, рідних та знайомих з Днем народження та 
будь — яким іншим святом або подати будь — яке оголошення чи інформацію через 
Інформаційний вісник Новосергіївського територіального органу, просимо завчасно 
звертатися до помічника т.в.о.старости. 

ОГОЛОШЕННЯ 

Над випуском працював колектив Новосергіївського територіального органу 

В Новорічну оцю годину 

Вітаємо вашу родину, 
Хай рід ваш славиться у народі 

Будьте добрі та здорові, 
Побажаємо любові,  

Світла й радості багато, 
Щоб життя було як свято 

 

  31 грудня  в Новосергіївському сільському Будинку культури відбув-
ся Новорічний вогник “Новий рік приходить”. Від усієї душі Дід Мороз 
та Снігуронька і всі учасники новорічної програми вітали всіх присут-
ніх в залі. Протягом всього вечора активну участь  у вогнику прийма-
ла молодь нашого села: Вийванко Е., Махиня Н., Махиня М., Петру-
шенко С., Пуховська Н., Павленко Є, вийванко К., Вийванко А., Мар-
дарь М. 
  В Програмі були сценки, гуморески, інсценізовані та театрилізовані 
пісні, ігри, конкурси, загадки. 
  З наступаючим Новим 2020 роком Щура вітала всіх присутніх дирек-
тор СБК Наталія Іванова. 
                                                                                  Директор СБК Наталія Іванова 


