
 

 

 

 

 

 

 

                     

                    

Шановні жителі Новоіванівської громади! 

Прийміть щирі вітання зі світлими та 
радісними травневими святами- 

святами весни, єднання, миру, 
солідарності та взаємної 
підтримки трудящих  усього 
світу у прагненні жити у мирному 
демократичному суспільстві. Хай мир 
завжди живе у вашому серці, а ці світлі 
травневі свята додадуть усім нам, вашим 
близьким та рідним нових сил, надхнення та 
оптимізму для здійснення майбутніх 
сподівань і трудовихь звершень Нехай у 
ваших оселях завжди панує мир, злагода та 
добробут! 

               З повагою Павло Молодецький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щиросердно вітаю ветеранів, 
учасників та дітей війни, усіх жителів  з 
Днем пам`яті та примирення і 
Днем Перемоги над нацизмом 
в Другій світовій війні! 
Наш земний уклін усім, хто бився на 
фронтах тієї війни, виніс роки окупації та 
пекло концтаборів, хто піднімав з руїн і 
відроджував рідний край. 
Наш уклін також героям сьогодення, 
учасникам АТО, які відстоюють мир у 
нашій країні сьогодні. Тепер завдання 
нашого покоління не дозволити 
розпалити вогонь нової світової війни, 
відродитися жахам фашизму, геноциду. 
Бажаю всім міцного здоров’я, добра, 
злагоди та добробуту у родинах, 
щасливого сьогодення і непохитної віри у 
те, що завтрашній день буде обов’язково 
мирним, світлим і щасливим! 
 

          З повагою  Павло Молодецький 

 

 

Інформаційний вісник 

    НОВОІВАНІВСЬКОЇ ГРОМАДИ 

сіл: Новоіванівка, Київське, Старосолдатськ 
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8 травня в селі Новоіванівка біля 
пам’ятника «Скорботна мати» вшанували 
пам'ять загиблим воїнам  Другої світової 
війни.  Т.в.о. старости Павло 
Молодецький , працівники 
Новоіванівського СБК та бібліотекар 
Новоіванівської сільської бібліотеки в цей 
світлий день хвилиною мовчання віддали 
шану всім загиблим у Другій світовій 
війні і побажали всім миру і процвітання 
в цей нелегкий для України час. В цей 
день кожен з нас повинен висловити 
слова глибокої вдячності ветеранам 
Другої світової війни та вшанувати їхній 
героїчний подвиг. Пам’ятаймо про цей 
безсмертний приклад самопожертви та 
відваги! 

 

Віртуальна виставка "Не погасити 
памяті вогонь"-робота місцевої 

художниці Косюк Тетяни(малюнки 
намальовані олівцями) 

 

                 

           

            З Днем сім’ї! 

 

Житній колос дозріва для хліба, 
Для краси цвіте у полі квітка, 
Для води народжується риба, 
Для польоту - лебідь і лебідка, 
А людина - для добра і щастя. 
Тож прийміть від нас вітання, 
І нехай, неначе в добрій казці, 
Збудуться усі ваші бажання! 

З міжнародним днем сім'ї 
ВАС ВІТАЄ НОВОІВАНІВСЬКИЙ 
СІЛЬСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ ! 
 

15травня працівники  
Новоіванівського БК  в онлайн-режимі 
провели заходи до Дня сім’ї та до Дня 
вишиванки.  Аматори сцени виконали 
вірші та пісні про родину, про Україну . 
Побажали всім  родинам міцного 
здоров’я, родинного затишку, кохання , 
благополуччя. Поздоровлення наші 
жителі мають можливість подивитись в 
соціальній мережі Facebook. 

            

           



                

           Гуртом навели лад 

Дбати про благоустрій стало 
доброю традицією для новоіванівців. 
Адже всі ми хочемо жити в селі де чисті 
вулиці, доглянуті парки і алеї, 
впорядковані об’єкти соціальної сфери, 
кладовища, зелені зони. Саме навесні 
починається масштабне прибирання. 
Цього року неоцінену допомогу в цьому  
надали жителі  нашого села. Сьогодні  ми 
дякуємо  жінкам, які були направлені на 
громадські роботи  Баштанським ЦЗН - 

Левченко Н., Анцибор Т, Мельник Н., 
Кривенко С., працівникам апарату ТОВК 
Бевзюку В., Рошка І., Копач О. Саме вони 
своєю добросовісною працею в короткий 
термін  навели лад в центрі села, 
упорядкували Алею Слави, Пагорб Слави, 
займалися косінням бур’янів біля об’єктів 
соціальної сфери.  З нагоди 75 річниці 
Дня Перемоги працівники БК посадили 
чотири сосни та висадили квіти на 
Пагорбі Слави. І незважаючи на те, що 
для всіх  зараз нелегкий час, тішить те, що 
жителі нашої громади, упорядковують  
свої домогосподарства, висаджують 
дерева і не забувають про те, що 
належний санітарний стан села  є його  
візитівкою та гордістю за людей, які тут 
проживають.  

                                                                                                               

                        

 

 

Відповідальність за підпал сухої трави 
значно підвищено 

13квітня 2020 року прийнято Закон «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України з метою збереження 
довкілля щодо посилення 
відповідальності, за дії , спрямовані на 
забруднення атмосферного повітря та 
знищення або пошкодження об’єктів 
рослинного світу».(газета «Голос 
Баштанщини  №7 від 30 квітня 2020 р. ) 

14 травня відбулася позачергова 46-та 
сесія Баштанської міської ради сьомого 
скликання під головуванням секретаря 
міської ради Людмили Луценко. 

Засіданню сесії передували засідання 
Погоджувальної ради та спільне засідання 
постійних комісій, на яких попередньо 
розглядали сесійні питання. Зокрема, 
підтримали депутатський запит депутата 
Володимира Онищука щодо внесення 
змін до Програми фінансової підтримки 
КП «Міськводоканал» та здійснення 
внесків до статутного капіталу на 2019-

2020 роки. Також погодили внесення змін 
до Програми про вторинну медицину на 
виділення коштів для придбання 
наркозної станції за рахунок економії 
коштів, що утворилиася після придбання 
апарату штучної вентиляції легень. 
Одноголосно проголосували за внесення 
змін до міського бюджету Баштанської 
міської ради на 2020 рік. 

Крім цього, розглянули депутатські 
запити, що надійшли цього дня. 

14 травня відбулося засідання 
виконавчого комітету міської ради під 
головуванням першого заступника 



міського голови Володимира 
Драгуновського. 

На порядок денний винесено такі 
питання: 

1. Про попередній розгляд проєкту 
рішення Баштанської міської ради «Про 
депутатський запит депутата міської ради 
Володимира ОНИЩУКА щодо внесення 
змін до Програми фінансової підтримки 
КП «Міськводоканал» та здійснення 
внесків до статутного капіталу на 2019-

2020 роки. 

2. Про попередній розгляд проєкту 
рішення Баштанської міської ради «Про 
внесення змін до міського бюджету 
Баштанської міської ради на 2020 рік». 

3. Про взяття на квартирний облік 
дитини, позбавленої батьківського 
піклування. 

4. Про накладення адміністративного 
стягнення за статтями 197,198 Кодексу 
України про адміністративні 
правопорушення. 

Звернення міського голови 

Міський голова, голови постійних 
комісій, депутати міської ради 
звертаються до с/г виробників укласти 
додаткові угоди до договорів – оренди 
земель комунальної власності 

Шановні орендарі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення! 

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 31.01.2018 №60-р «Питання 
передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення 
державної власності у комунальну 
власність об’єднаних територіальних 
громад» Баштанська міська рада прийняла 
в комунальну власність земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення. 

При аналізі надходжень орендної плати 
земель комунальної власності 
встановлено, що плата за землю складає 

1,5-3% від нормативно-грошової оцінки 
землі, що в середньому складає 200-700 

грн/га, в той час як оренда паїв складає 2-

3 тис. грн/га. 

1 січня 2019 року набула чинності 
загальнонаціональна нормативна грошова 
оцінка земель сільськогосподарського 
призначення, яка затверджена наказом 
Мінагрополітики України від 16.11.2018 
року №552 

На ХХХVІІІ сесії сьомого скликання 
депутатами міської ради було прийнято 
рішення віл 12 вересня 2019 року №41 
внести зміни до договорів оренди в 
частині зміни нормативно-грошової 
оцінки земельної ділянки та збільшення 
орендної плати з 8% до 12 %, що в 
середньому складає 2-3 тис. грн./га 

На позачерговій сесії Баштанської міської 
ради було вирішено виділити 3,9 млн грн 
на протиепідемічні заходи щодо 
попередження розповсюдження та 
поширення на території громади 
коронавірусної хвороби та медичну 
реформу. 

На ці кошти придбано необхідне медичне 
обладнання, засоби захисту тощо. Також 
було вирішено невідкладно забезпечити 
медичних і соціальних працівників 
засобами індивідуального захисту. 

Внаслідок «податкових канікул» та 
виділених коштів на протиепідемічні 
заходи на сьогодні склалася складна 
фінансова ситуація, внаслідок чого 
місцевий бюджет в 1 кварталі 2020 року 
недоотримав близько 5 млн грн. 

Ми неодноразово зверталися до 
сільгоспвиробників ОТГ про внесення 
змін до договорів оренди. 

Деякі товаровиробники віднеслися з 
порозумінням та уклали додаткові угоди 
щодо внесення відповідних змін, а саме: 

− по Новоіванівському ТОВК − Молнар 
Т.С. (12%), ф/г «Чернишов І.О.» (8%), 
Цюпа В.Г. (8%), ф/г «Данілов І.А.» (12%); 



 


