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    Щомісячний інформаційний вісник Новосергіївського територіального органу 

   Баштанської міської ради  Баштанського району Миколаївської області 

 

    
25.02.2020 року участь т.в.о.старости в засіданні виконавчого комітету Баштанської 
міської ради; 
 04.03.2020 року участь т.в.о.старости в засіданні сесії Баштанськоъ міської ради; 
10.03.2020 року  участь т.в.о. старости в позачерговій сесії Баштанської міської ради; 
18.03.2020 року  участь т.в.о. старости в засіданні виконавчого комітета Баштанської 
міської ради. 
   

БУДНІ ВЛАДИ 

 

Ремонт дороги обласного значення до Новосергіївки розпочато 

 З 27 січня 2020 року ДП «БФ Миколаївавтодор»  розпочав роботи. В данний час про-
водять розчистку узбіч дороги, а саме спилюють молоді пагони дерев та кущів, які ро-
зрослися.  Надалі планується спускати воду з ям,   профілювання покриття з підсип-
кою гравійної суміші, покриття асфальтобетоном 3 км асфальтної дороги від Н-11 до 
бувшого Комуністовського току. 

Т.в.о.старости  Світлана ЧЕРНОВА 

Час покращення життя навколо себе 

Хочеться ще раз привернути увагу громадян до проблем навколишнього сере-
довища, підвищити інтерес людей до вже  існуючих екологічних проблем. Так з 
настанням весни по  всіх населених пунктах Новосергіївського ТОВКу жителі 
розпочали упорядкування присадибних ділянок біля своїх будівель та додатко-
вих городів. 11 – 12 березня були проведенні суботники, в яких взяли участь 
заклади та установи усіх форм власності на території Новосергіївського тери-
торіального органу. Працівники адміністративного органу, фахівець з соціаль-
ної роботи прийняли участь та упорядкували території біля  адмінприміщення, 
території Пагорба Слави,  памятника Голодомору та Паркової зони. 
  Працівники ЗДО №11 «Джерельце», Новосергіївської філії І-ІІ ступенів, бібліо-
теки, сільського клубу, магазину ПП Сотнікової Т.В., магазину ритуальних пос-
луг ПП Коновалик М.І., молоко -          приймального пункту Баштанського сир-
заводу  упорядкували прилеглі території біля своїх  закладів та установ: позгрі-
бали торішнє листя, позбирали бумагу, попідмітали.  
  Лише  спільними зусилями  можемо покращити життя  навколо  себе. 

Т.в.о.старости Світлана ЧЕРНОВА 



Афганістан – мій біль, моя пекуча пам’ять 

 

   Щороку, 15 лютого,  ми відзначаємо  День вшанування учасників бойо-
вих дій на території інших держав та 31-ї річниці виведення військ колиш-
нього СРСР з Республіки Афганістан. 
   Це День виводу радянських військ з Афганістану. Ця війна назавжди з 
болем відгукуватиметься в серці нашого народу. 
   З нагоди 31-річниці виведення військ з Афганістану, 14 лютого 2020 ро-
ку, в сільській бібліотеці була проведена правова годинна «Афганістан – 
мій біль, моя пекуча пам’ять». На заході були присутні вчителі  разом з 
учнями початкових та старших класів. Бібліотекар Валентина Мельничен-
ко розповіла  присутнім про жорстоку криваву війну, яка тривала понад  9 
років. Але ця війна назавжди залишила біль у серці нашого народу... 

Бібліотекар, Валентина Мельниченко 

"Щирі сердечка - рятівники казок" 

До Дня Святого Валентина у Новосергіївському ЗДО № 11 
"Джерельце" весело та цікаво була проведена фізкультурна розвага 
"Щирі сердечка - рятівники казок". Вихователь О. Попенко, запроси-
ла дітей пограти у казку, побувати у чарівних пригодах. Ви-
хованці дарували теплі почуття та цілунки у естафеті 
"Цілунок для Жабки", долали " чарівні кола" та 

"зачаровану огорожу". Щоб допомогти Принцу та Попелюшці, малята 
з'єднували різнокольорові сердечка із черевиками, брали участь у грі 
"Знайди пару". Діти отримали велике задоволення від участі у святко-
вій фотосесії.  

Вихователь Оксана Попенко 

15 лютого – день вшанування учасників бойових дій на території інших держав                           
    31 рік тому в Афганістані закінчилася десятилітня військово-

політична спецоперація Радянського Союзу,  у якій взяли участь 
160375 військовослужбовців  – вихідців з України, 3360 з яких – 
загинули, 72 – пропали безвісти, 3560 – стали інвалідами. Згодом 
війну в Афганістані керівництво тодішнього СРСР визнало 

політичною помилкою, однак це аж ніяк не применшує особистого подвигу тих, 
хто став прикладом самопожертви та вірності військовій присязі.  
   Афганська кампанія залишила невиліковну рану в душах та серцях тих, хто 
пройшов вогненними гірськими стежками, хто втратив друзів, синів чи батьків. 
   До цієї дати у Новосергіївській філії І-ІІ ст.. Баштанського ОЗЗСО І-ІІІ ст..№2 
були проведені заходи: перегляд відеороликів  та тематичний урок  «Афганістан 
живе в моїй душі» для старшокласників. Під час заходів присутні ознайомилися 
з маштабами складних і неоднозначних подій в Афганістані, переглянули доку-
ментальні відео фрагменти про афганську війну, вшанували пам’ять тих, хто 
поліг в Афганських ущелинах, схиливши голови у скорботній хвилині мовчан-
ня. 

Директор школи, Валентина Сербул 



 

О, що за мова! Це ж бо пісня!"  

 21 лютого,до Міжнародного дня української мови, педагоги Ново-
сергіївського ЗДО № 11 "Джерельце" провели інтерактивне занят-
тя "О, що за мова! Це ж бо пісня!" Вихователь О. Попенко 
запропонувала дітям аудіозапис пісні "Наша мова - соло-
в'їна", а також згадати вірші українських поетів про рід-

ну мову. Директор ЗДО Г. Бригінець,провела з дітьми цікаві ігри 
"Склади слово", Живі букви","Хто швидше". Помічник вихователя 
Л.Паршукова допомогла дітям створити колективну аплікацію 
"Калина".Малюки веселилися,співали і гарно провели час.  

Директор ЗДО Галина Бригінець 

Сонячне свято  весни 

  05 та 06 березня, в переддень Міжнародного жіночого дня - 8 Березня, в ЗДО № 
11 «Джерельце» та Новосергіївській філії І-ІІ ступенів пройшло сонячне свято 
весни. 

  05 березня  в ЗДО № 11 «Джерельце»  святкова 
програма була підготовлена  вихователями та вихо-
ванцями садочка, які співали пісеньки, виконува-
ли таночки та під музику вручили матусям і бабу-
сям подаруночки. Привітали присутніх  директор 
ЗДО  Галина БРИГІНЕЦЬ та т.в.о.старости Світла-
на ЧЕРНОВА. 
 06 березня  учні Новосергіївської філії   підготували 
святкову програму з віршами, сценками, піснями та 
танцями. Після завершення свята всі привітали сво-
їх найдорожчих  - матусь та бабусь подарунками. Та-
кож з  наступаючим святом всіх присутніх привітали 

директор школи Валентина СЕРБУЛ. 
      І в садочку, і в школі  всі залишилися задоволені проведеним святом. 

Помічник старости Наталія Буц 

«Майдан – це стан душі і поклик серця» 

    20 лютого 2020 року, з нагоди дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, 
в Новосергіївській сільській бібліотеці була проведена вахта па-
м’яті «Майдан- це стан душі і поклик серця». На заході були при-
сутні учні початкових та старших класів. 

    Бібіліотекар Валентина Мельниченко нагадала присутнім, що в 
країні 18-19 лютого 2014 року розпочалася Революція Гідності – 
масовий протестний рух. Тоді влада застосувала проти мирних 
громадян зброю, внаслідок чого загинуло більше 100 людей.  Ми 
не маємо права забути, що Герої Небесної Сотні дали нам можли-
вість жити вільно, будувати нову країну, і ми в неоплатному боргу перед ними. 

Бібліотекар Валентина Мельниченко  



 

ЩИРІ  ВІТАННЯ 

Колектив Новосергіївського територіального органу щиро вітає  всіх  жителів  
Новосергіївського територіального органу  які  відзначають  свій  День наро-
дження   з 16.02. по 16.03 

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  територіального органу!  

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 Наталії БУЦ 

ОГОЛОШЕННЯ 

Над випуском працював колектив Новосергіївського територіального органу 

 «Берегиня  роду людського» 

 

  8 березня в Україні щороку святкують сотні тисяч жінок. Так ста-
лося і в Новосергіївці,  03 березня  о 14.00 годині в Новосергіївсько-
му сільському Будинку культури з нагоди Міжнародного жіночого 
дня – 8 Березня для всіх жінок Новосергіївського територіального 
органу було організовано святковий концерт «Берегиня роду люд-

ського».  Напередодні традиційного вихідного  8 березня всіх жінок Новосергіїв-
ського територіального органу  приїхали привітати гості: начальник відділу роз-
витку культури і туризму Баштанської міської ради Світлана БЕРЕЗОВСЬКА  
та колектив Добренського Будинку культури з керівником ГНІДА А. з концерт-
ною програмою,  також до всіх присутніх зі словами привітань звернулася 
т.в.о.старости Світлана ЧЕРНОВА та учениці Новосергіївської філії І-ІІ ступе-
нів.  Свято вдалося на славу і всі жінки, з якими нам вдалося поспілкуватися, 
висловлювали щиру дяку керівнику територіального органу  та працівникам 
культури, які організували такий чудовий концерт. 

 

 

 

 

 

 

   Помічник старости Наталія БУЦ 

https://24tv.ua/lifestyle/vihidni_u_berezni_2020_roku_8_bereznya_vihidniy_v_ukrayini_n1287104

