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    … І ніжне джерельце,що плекав Аркас 

    Від щирого серця з думкою про нас…                                            
                                                 Будні  влади 

Привітання  міського  голови  з  Днем  працівників  соціальної  сфери 

Шановні працівники соціальної сфери! Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята – Дня працівників соціальної сфери! Відзначення в нашій державі Дня працівників соціальної сфери є свідченням визнання високої ролі служб соціального захисту, які найближче стоять до життєвих потреб та інтересів більшості громадян. Ви щоденно піклуєтесь про ветеранів війни і праці, людей похилого віку, інвалідів, пенсіонерів, дітей-сиріт, безробітних, підтримуєте малозабезпечені та багатодітні сім’ї, допомагаєте їм здолати життєві труднощі, повірити в себе і свої можливості, знайти вихід з найскрутнішої ситуації. Низький Вам уклін, шановні, за доброту, терпіння, щирість, любов до людей та співчуття. Тож нехай Ваша компетентність, працьовитість, душевне тепло і надалі служитимуть людям, а свято принесе усвідомлення своєї причетності до великої справи соціального захисту людини. Щиро бажаю Вам міцного здоров’я, особистого щастя, добробуту та подальших професійних досягнень. Зі святом Вас! 
                                  Голова Баштанської  міської  ради  - Іван  Рубський 

1 листопада  -  День працівників соціальної сфери Працівники  соціальної  сфери – це  люди, які  постійно  перебувають  в  курсі  подій  всієї  громади,  кожного  її  жителя, вони  щоденно  піклуютьсь про ветеранів війни і праці, людей похилого віку, інвалідів, пенсіонерів, дітей-сиріт, безробітних, підтримують малозабезпечені та багатодітні сім’ї, допомагають їм здолати життєві труднощі, повірити в себе і свої можливості, знайти вихід з найскрутніших ситуацій. Саме  про  таких  людей  , працівників  соціального  захисту  села  Христофорівки – Бугай  Наталію  Анатоліївну,  фахівця  із  соціальної  роботи та  Кулинич  Світлану  Іванівну,соціального  робітника  мені  сьогодні  хочеться  розповісти.  Наталія  Анатоліївна  в  соціальній  сфері  працює  з  2000  року.  Кожного  дня  вона  поспішає  на  роботу,  бо  знає  що  хтось  потребує  її  допомоги -  оформити  субсидію, дитячі,  пояснити  пенсіонерам  про  пільги,  відвідати  сім’ї  багатодітних  родин, надати  допомогу  малозабезпеченим.  Ця  приємна, дуже  відповідальна,терпляча,  компетентна,  порядна  і працьовита  жінка  завжди  підтримає , надасть  консультацію,  роз»яснить  ситуацію.  



 

 

 Від  імені  Христофорівського  старостату  та  громади  ми  вітаємо  Наталію  Анатоліївну  і  весь  колектив  Соц.захисту  з  їх  професійним  святом.  Бажаємо їм  міцного  здоров»я,  сімейного  благополуччя,  затишку,  миру, добра,  гарних  зарплат,  поваги  та  підтримки від  громади.  

 Тобі  бажаємо  ми  мріяти  й  любити,   Сміливі  задуми  свої  здійснити! Щасливою  бути,  радість  дарувати! Лише  на  успіх  курс  тримати! 
                                                Христофорівський  старостат 

02.11.2020 

Загальні правила (принципи) виправлення помилок у Державному 
земельному кадастрі 

• якщо помилку допущено з вини Держгеокадастру, її  виправлення здійснюється безкоштовно; 
• якщо помилку виявлено Держгеокадастром, зазначений орган у п'ятиденний строк письмово повідомляє про це заінтересовану особу; 



• виправлення помилок, допущених у відомостях ДЗК внаслідок наявності помилок у документах, на підставі яких були внесені такі відомості, здійснюється після виправлення помилок у зазначених документах; 

 
• виправлення  помилок у відомостях про земельну ділянку може здійснюватися також на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) або матеріалів інвентаризації земель чи рішення суду; 
• обов’язковість невідкладного інформування (не пізніше наступного дня з дня виправлення помилки) про виправлення помилок у ДЗК в письмовій формі власників та користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, чиїх інтересів стосувалося виправлення помилок; 
• помилки, допущені у відомостях ДЗК, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, підлягають виправленню у ДЗК після їх виправлення у відповідних кадастрах та інформаційних  системах. 

Відповідно до Порядку ведення ДЗК, помилками у Державному 
земельному кадастрі є: 

• технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша), допущена органом, що здійснює ведення ДЗК; 
• технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша), допущена не з вини органу, що здійснює ведення ДЗК (в тому числі технічна помилка у документах, на підставі яких внесені відомості до ДЗК); 
• помилка, допущена у відомостях ДЗК внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель щодо визначення  характеристик об’єктів ДЗК в натурі (на місцевості) із порушенням (зміною) їх значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж земельних ділянок та/або площі (в тому числі виявлена під час або після перенесення  інформації  про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про земельні ділянки та інші об’єкти ДЗК, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою); 
• помилка, допущена у відомостях ДЗК, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії; 



• технічна помилка,  допущена у відомостях ДЗК внаслідок перенесення до ДЗК відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель; 
• помилка, допущена у відомостях ДЗК під час державної реєстрації земельної ділянки; 
• помилка у застосуванні систем координат земельних ділянок (в тому числі помилка, що виникає під час перерахунку із однієї системи координат в іншу), які були сформовані до 1 січня 2013 р. та відомості про які були перенесені до ДЗК, та помилка у відомостях щодо місця розташування земельних ділянок (зміщення, розворот, віддзеркалювання) з урахуванням суміжних землеволодінь та землекористувань. 

Не є помилками та не підлягають виправленню відомості про об’єкти ДЗК, які під час внесення їх до ДЗК відповідають існуючим характеристикам об’єктів у натурі (на місцевості), визначеним з точністю відповідно до державних стандартів, норм та правил, технічних регламентів, що діяли на момент їх визначення, зокрема щодо граничного розміру середньоквадратичної похибки визначення координат поворотних точок меж земельних ділянок, визначеної Порядком проведення інвентаризації земель, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 476. Отримати консультацію з правових питань можна у Миколаївському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює за адресою: 54056, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61, тел. (0512) 44-54-60, 44-54-61 

Перейти на офіційну сторінку на Facebook можна за 
посиланням: https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/  

Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної 
правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних 
телефонів в межах України безкоштовні. Ще більше консультацій на інформаційному ресурсі WikiLegalAid, який можна знайти за посиланням wiki.legalaid.gov.ua. 

Місце розташування та контакти відділів бюро правової допомоги. 

 

Петиції - дієвий інструмент розвитку 

03.11.2020 

 Щоб подати петицію до міської ради, жителю громади необхідно зайти на веб-сайт міської ради Єдина система електронних петицій (https://e-

dem.in.ua/bashtanka/petition/), де в правому куті екрану знаходиться віконце 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/
http://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/miscevi-centri/pershyi-mykolaivskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy
https://e-dem.in.ua/bashtanka/petition/
https://e-dem.in.ua/bashtanka/petition/


жовтого кольору «Створити петицію». Натискаєте на віконце, реєструєтеся, потім заповнюєте спеціальну форму петиції та розміщуєте текст електронної петиції. 
 В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти. 
 Електронна петиція повинна стосуватися питань, які відносяться до повноважень та компетенцій міської ради,та не може дублювати вже існуючу електронну петицію, оприлюднену на офіційному веб-сайті Баштанської міської ради. 
 Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції. 
 Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті Баштанської міської ради протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором), що є датою початку збору підписів на її підтримку. 
 Електронна петиція, адресована міській раді, розглядається за умови збору на її підтримку понад 150 (сто п’ятдесяти) підписів громадян з дня оприлюднення петиції. 
 У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) не пізніше двох робочих дні з дня подання петиції. 
 Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян відповідно до цього Закону. Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції. Для розгляду електронної петиції, яка відповідає вимогам, встановленим цим Порядком, невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів скликається сесія Баштанської міської ради у порядку, визначеному чинним законодавством та Регламентом Баштанської міської ради. Після цього міський голова оголошує на веб-сайті Баштанської міської ради рішення про підтримку або не підтримку електронної петиції. Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Баштанської міської ради, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції. 
                    Привітання міського голови з Днем залізничника 

04.11.2020 



 

Шановні залізничники та ветерани залізничного транспорту! Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята! Галузь, у якій Ви працюєте, займає важливу сходинку в економіці України, сприяє розвитку усіх інших галузей господарства та задовольняє потреби кожного громадянина у перевезеннях. Переконаний, що ваші знання та досвід, цілеспрямованість, відданість своїй справі й надалі допомагатимуть успішно вирішувати актуальні професійні завдання, забезпечувати ефективний розвиток транспортної сфери. Особливої подяки заслуговують ветерани залізниці. Нехай їх відданість справі буде справжнім прикладом для наслідування. У день професійного свята бажаємо всім залізничникам міцного здоров’я, нових професійних здобутків, успіхів на всіх життєвих та професійних магістралях. 
З повагою – голова об’єднаної громади Іван Рубський 

Христофорівський   старостат  долучається  до  привітань   голови  об’єднаної 
громади Івана Рубського і  бажає  всім  працівникам  залізничного  
транспорту: 

Що  треба  бажати  в  цей  день  особливий? 

Щоб  Ви  були  здорові,  веселі,  щасливі! 
Нехай  Ваші  мрії  збуваються  вчасно, 

Хай  все у  Вашому  житті  буде  класно!  
 

 А  КРАСА  врятує  світ… 
5  листопада 2020 року    Баштанська  міська  рада  об»єднаної  територіальної  громади   

надала    зелені  насадження  для  озеленення   нашого  населеного  пункту  села  

 Христофорівки.  06  листопада  2020  року  було  проведено  зелену  толоку , 

на  якій    працівники  Христофорівського  ТОВК  та  працівник  по  благоустрою    висади
ли  дані  зелені  насадження. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 листопада -  Всеукраїнський  день  працівників  культури  та  аматорів 
народного  мистецтва. 

Шановні  працівники  культури    Христофорівський  старостат  вітає 

Вас  зі  святом  -  Всеукраїнським  днем  Працівників  культури. Внаслідок труднощів історичного життя України (монголо-татарське завоювання в 
XIII ст., польсько-литовська експансія в XIV — XVI ст., залежність від Російської та Австрійської імперій в XIX — ХХ ст.) у вітчизняній традиції 
народна культура зіграла виключну роль. Це сталося, тому що в XVI ст., коли феодально-боярська знать сприйняла католицтво і польську культуру, і до кінця XVIII ст., коли верхівку козацької старшини було зрусифіковано,  українське  суспільство 

 розвивалося  значною  мірою  без  повноцінної  національної культурної еліти. Справжніми творцями і носіями культури продовжували залишатися широкі маси суспільства — селяни, козаки, ремісники. Українська культура протягом тривалих періодів своєї історії розвивалася як народна. У ній велике місце займали фольклор, народні традиції, які додавали їй особливої чарівності і колориту. Особливо яскраво це виявилося в мистецтві — народних думах, піснях, танцях, декоративно-прикладному мистецтві. Саме завдяки збереженню і продовженню традицій, корені яких сходять до культури Київської Русі, став можливим підйом української культури і в XVI — XVII ст., і культурне відродження в XIX ст. У той же час відчутні і негативні наслідки такого характеру розвитку   української національної культури. Протягом тривалого часу багато талановитих людей, які народилися і виросли в Україні, потім покидали її, зв'язували своє подальше життя і творчість з російською, польською та іншими культурами. Крім того, прогрес у сфері природничих наук був виражений слабше, ніж у гуманітарній. 
Разом з тим, самобутня і старовинна система освіти, яка досягла свого 
розквіту в добу Козаччини і забезпечила практично суцільну грамотність 
населення, давня традиція книгописання, орієнтованість на провідні 
центри Європи, зокрема на візантійську культурну традицію, роль України-
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Руси як центру християнства в східнослов'янському світі, а також як центру 
наук і вищої освіти завдяки розвинутій мережі 
колегіумів,  Острозькій та Києво-Могилянській академії,  меценатство та 
державна підтримка  культури  рядом визначних   державників —
 Костянтином Острозьким, Петром Конашевичем-Сагайдачним, Іваном 
Мазепою та ін. — все це дозволило піднести українську культуру до рівня 
світового явища, створити ряд класичних шедеврів у 
галузі друкарства, архітектури, літератури, досягти значних успіхів у науці. 
Відомий дослідник української культури Іван Огієнко зазначав, що українській 
культурі з самого початку були  властиві  відвертість світу, 
відсутність  ксенофобії і гуманізм. Говорячи про гуманістичну  суть  

української культури, потрібно відзначити і те, що сама система цінностей  

даної культури  в період її активного розвитку (XVII — XIX ст.) була досить 
специфічною. Багатий матеріал для такого висновку дає творча 
спадщина Григорія Сковороди, Феофана Прокоповича, Пантелеймона 
Куліша, Тараса Шевченка. У своїх філософських творах вони вирішували 
питання про сутність та умови людського щастя, про значення людського 
існування. На відміну від суспільної думки інших європейських країн, де проблеми бідності, хвороб і безкультур'я  мислилося  подолати  шляхом технічного прогресу, підвищення продуктивності  праці, за допомогою зусиль освічених монархів і соціального експериментування,  українські мислителі закликають до іншого. «Споріднена праця» і самопізнання, свобода, заради якої не шкода розлучитися з благополуччям, обмеження життєвих потреб, надання переваги духовному над матеріальним — ось ті шляхи і рецепти щастя, яких дотримувались і які пропагували провідні українські мислителі у дусі пізнішого європейського екзистенціалізму. Сьогодні такі підходи мають особливе значення для всього людства. Український народ прожив багату і бурхливу історію. Жити йому довелось на роздоріжжі, через яке проходило багато різних народів і племен. Майже кожен з них зазіхав на українську землю. У таких тяжких, складних умовах доводилось віковічно захищати свою волю від ворогів, доводилось бути й поневоленим. Ця боротьба виховала у українців найяскравішу, найхарактернішу рису — волелюбність. Саме вона спричинилася до того, що вже в кінці XVI ст. в Україні здійснювалась найперша в той час демократія. Запорізька Січ стала найміцнішим бастіоном демократії та свободи не тільки в себе, але й для сусідніх народів. Тому і вся творчість народу пронизана волелюбним  характером. Не раз втрачаючи волю, незалежність, українці тужили за нею, і цю тугу та боротьбу за волю відтворювали у всіх проявах своєї творчості — у безмежному морі задушевних пісень, дум, легенд; у малярстві, вишивці, гончарстві, ткацтві тощо. 
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 Щорічно, 24 травня всі слов’янські країни вшановують пам’ять святих рівноапостольних Кирила і Мефодія – творців слов’янської писемності. Брати Кирило і Мефодій – просвітителі, творці слов’янської абетки, перших пам’яток слов’янської писемності й старослов’янської мови, проповідники християнства. Молода європейська держава Україна із здобуттям своєї незалежності також вшановує слов’янських учителів, чий науковий подвиг свого часу сприяв майбутньому становленню й української писемності. Під час присяги першого президента України Леоніда Кравчука на вірність народові України поряд з Конституцією та Актом проголошення незалежності України лежала розкішно оздоблена рукописна книга. Це було Пересопницьке Євангеліє – перший відомий дотепер з перекладів євангельського тексту літературно-писемною мовою переклад, який зробили Кирило і Мефодій.  
 Христофорівський  територіальний  орган  виконавчого  комітету  
Баштанської  міської  ради  вітає  всіх  учителів і  українців зі  
святом   -  Днем  слов»янської  писемності  і  культури.В  це величне 
свято вітаємо всіх українців з Днем слов’янської писемності і культури! 
Упевнена, що разом ми збережемо і примножимо культурну спадщину, яку для 
нас оберігало не одне покоління українців, видатних просвітителів, святих 
рівноапостольних братів Кирила і Мефодія. Бажаю вам миру, добра, 
благополуччя, твердої віри в щасливе цивілізаційне  покликання  нашої  
Вітчизни , що символізує цивілізаційне торжество слов’янства, своєю 
глибинною духовною суттю історично звеличує нашу національну 
самобутність, консолідує й об’єднує суспільство, прилучає кожного із сущих до 
безцінної духовно-культурної спадщини.  

.  

https://www.amazingukraine.pro/wp-content/uploads/2020/05/pryvitannya-z-dnem-slovyanskoyi-pysemnosti-i-kultury.jpg


         10.11.2020         Всесвітній   день  молоді! 

  

     Христофорівський  старостат  Щиро вітає  Вас зі  святом!  

Свято це є дуже важливим для нашої держави, оскільки саме молоді люди є основною рушійною 
силою позитивних змін і перетворень. 
Загалом День молоді – свято всіх, хто відчуває себе молодим без огляду на вік. Воно особливе й 
унікальне, адже такою є сама молодість. 
З днем молоді щирі вітання!                Хай в серці вогонь не згасає, 
Енергія б’є через край!                        З веселим та радісним днем! 
Хай збудуться всі сподівання,          Хай мудрість потроху зростає, 
Щастить в починаннях нехай           Й рясним розійдеться дощем          

. 

Міжнародний  день  бухгалтерії 
Шановні  бухгалтера!  

 

 
17.11.2020   День  працівників  сільського  господарства  України 

Христофорівський  старостат  вітає  працівників  сільського  
господарства  з  їх  професійним  святом 

 Бажаємо щедрих врожаїв та щедрих подарунків долі. Бажаємо  кмітливості для праці та розуму для раціональних ідей. Бажаємо миру та благополуччя для  Вас та   ваших  близьких. Бажаємо  здоров’я на кожен день та бадьорості на кожен ранок. Бажаємо рясних  дощів, плідної роботи та завжди щасливого життя! 
                                                 Хай хліб росте і трави зеленіють, 
                                                         Від праці ваші руки не грубіють, 
                                                        А душі залишаються живими. 
                                                        І радістю навіки одержимі! 
 



            

                                          Хай господарство тільки багатіє, 
                                          І кожний так працює, як уміє, 
                                          Щоб ви були щасливі і багаті, 
                                          І сміх, і радість в кожній вашій хаті! 
                                          Щоб бурячки росли, картопелька родила, 
                                          І все це обробляти була сила, 
                                         Хай Бог пошле дощі, коли потрібно, 
                                         І в серці доброти посіє срібло!                
                                                                                                         

/ 

22  листопада  - День   пам»яті   жертв  голодомору 1932 -1933р. 
Завідуюча  Христофорівської  бібліотеки  Тиць С.С  та  завідуюча  Музеєм  історії  та  
образотворчого  мистецтва  Цимбалюк Т.В  провели  Годину  пам»яті  жерт  голодомору  
1932 – 1933 років. Учні  почули  про  жахливі  картини  голоду  на  Україні, ознайомилися  
із  спогадами  наших  старожилів  про  наслідки  голодомору  у  нашому  селі, відвідали  
виставку  картин  наших  студійців  «Веселі  акварелі», запалили  свічку  пам»яті.  



 

 

 



 28.11.2020    День  подяки 

 
 

30.11.2020  День  домашніх  тварин 

30 листопада - Всесвітній день домашніх тварин Ти назавжди у відповіді за тих, кого приручив - девіз Дня. 

 Щороку 30 листопада у багатьох країнах відзначається Всесвітній день тварин. Ідея про заснування    цього свята була озвучена на Міжнародному конгресі прибічників  руху в захист природи, що проходив у Флоренції 



(Італія) в 1931 році. Тоді різні екологічні організації та природоохоронні товариства заявили про готовність організовувати різноманітні масові заходи, спрямовані на виховання у людей почуття відповідальності  за все живе на планеті, у тому числі і за домашніх тварин.  З тих пір свято проводиться щороку і присвячується  всім  одомашненним людиною тварин, щоб ще раз нагадати всьому людству про відповідальність за «братів наших менших». Не дивно, що девізом цього Дня стали слова Маленького принца з твору Антуана де Сент-Екзюпері: «Ти назавжди у відповіді за тих, кого приручив», які звернені до всіх нас.  
Привітання!!! 

Христофорівський  територіальний  орган  виконавчого  комітету Баштанської  міської  
ради щиро вітає всіх іменинників, хто святкує  свій день народження 

в листопаді  місяці. 
Свій 75  річний  ювілей  
відзначила  Тамара  
Костянтинівна  Голуб 

05.11.1945року народження. 

Нехай вам радісно живеться, 
Рікою тільки щастя ллється. 
В родині квітнуть хай добро, 

Достаток, злагода, тепло. 
Хай  на  Вашу  долю щедро 

родить, 
Ще  багато   років   щастя  

поруч  ходить, 
Будьте  на  здоров»я  і  на  

мир  багаті, 
Хай  тепло  і  радість  не   

                                                                                                  минають  хати! 
З  60  річчям  вітаємо  Сергія  Михайловича  Сметанкіна 08.11.1960р.н.; 
  Голуб  Тетяна  Теодорівна 05.11.1960 року  народження, 

А  також  вітаємо  Якименко  Галину Василівну,  Хруставку  Галину  
Дмитрівну11.11.1949  року  народження. 
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