
 

 

 

 

 

 

 

 

День Соборності в Новоіванівській школі 

22 січня 2019 року в Новоіванівській філії 

І-ІІ ступенів Баштанського ОЗЗСО І-ІІІ 

ступенів №1 відбувся урочистий захід 

«Україна єдина», приурочений 100-річчю з 

дня проголошення Акту злуки Української 

Народної Республіки та Західноукраїнської 

Народної Республіки. Учням ще раз 

нагадали про те, що сила нашої держави – 

в єдності українських земель. Символічно 

об’єднавшись, діти й педагоги утворили 

«живий ланцюг» та заспівали пісню Тіни 

Кароль « Україна – це ти». І сьогодні, 

зважаючи на те, що на долю України 

випала тяжка і кривава боротьба із 

зовнішнім агресором та внутрішніми 

ворогами-сепаратистами та терористами за 

цілісність нашої держави, за єдність 

нашого народу, ми маємо бути дружними, 

сильними і послідовними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бо лише у єдності наша сила, і лише 

наполегливий, цілеспрямований рух уперед 

дасть змогу побудувати нам сильну й 

високорозвинену державу. Учасники 

заходу разом з педагогами-організаторами 

Лященко Н.М., Нем’ятою І.А. закликали 

всіх присутніх зберігати найсвятіше – 

пошану до наших батьків, дідів, минулого. 

 

 

Інформаційний вісник 

    НОВОІВАНІВСЬКОЇ ГРОМАДИ 

 
сіл: Новоіванівка, Київське, Старосолдатськ 
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19 січня - свято Водохреща, 

ХрещенняГосподнє, Богоявлення, 

Йордан, яке завершує новорічно-

різдвяний цикл свят! 

 

ХрещенняГосподнє – одне з 

найбільшихрелігійних свят року. За 

християнськимивіруваннями, саме в цей 

день Іван Предтеча охрестивІсуса в 

річціЙордані. Тисячіукраїнців на 19 січня й 

самізанурюються в крижануополонку, 

абиочиститисявідгріхів. Також на 

Водохрещеприйнятоосвячувати воду, яка 

потімнабуваєцілющихвластивостей. 
Тож з нагоди цього свята вітаю Вас з 

цим великим днем, з 

ХрещеннямГосподнім! Бажаю щоб Ви, 

вмиваючись святою водою, змили з себе 

все погане, все зайве, зігріли душу і тіло. 

Нехай це, зігріваюче душу, свято подарує 

вам міцнездоров’я і ясні, чисті думки! 

 

22 січня український народ щорічно 

святкує День Соборності України. Хай 

розум, воля і любов до рідного краю 

згуртовують нас для здійснення високої 

мети – процвітання соборної незалежної 

демократичної могутньої України, надійної 

запоруки добробуту й щасливого життя її 

народу. 

                                         П.Молодецький   

 

18 січня 2019 року відбулося засідання 

виконавчого комітету Баштанської 

міської ради під керівництвом міського 

голови Івана Рубського. 

Члени виконкому розглянули звернення 

директора ТОВ «ЮВЕНТА-ГРУП 

Україна» Павла Бабіча – представника 

підрядної організації, що здійснює нове 

будівництво басейну, щодо надання 

дозволу на частковий демонтаж огорожі з 

воротами Баштанської дитячо-юнацької 

спортивної школи довжиною 120 м, що 

перебуває на балансі відділу освіти, молоді 

та спорту виконавчого комітету 

Баштанської міської ради, з метою 

належного виконання підрядною 

організацією своїх обов`язків. 

Після обговорення було надано дозвіл на 

демонтаж  огорожі з воротами. 

10 січня 2019 року в актовому залі 

Баштанської міської ради для т. в. о. 

старост, старости с. Новоєгорівка та 

помічників старост було проведено 

навчання щодо застосування вимог нової 

Інструкції з діловодства у Баштанській 

міській раді та її виконавчому комітеті, 

який підготувала і провела начальник 

загального відділу Любов Змієвська. 

10 січня відбулося чергове засідання 

виконавчого комітету Баштанської міської 

ради під головуванням міського голови І.В. 

Рубського. 

 

До уваги землекористувачів! 

Нагадуємо, що розпочалася  кампанія 

декларування доходів фізичних осіб за 

2018 рік. За всіма питаннями та 



роз’ясненнями  звертатися до спеціаліста 

по землеустрою Новоіванівського т/о. 

Тел.9-37-75 

                                                    І.Завицька  


