
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК 

ЯВКИНСЬКОГО  ТЕРИТОРІАЛЬНОГО  ОРГАНУ 

виконавчого  комітету  Баштанської  міської  ради  

за  серпень  місяць 2020 року  

 

До уваги пасічників! Дотації на бджолосім’ї до 30.09.2020 

 

                             Мінекономіки на форумі «Розвиток 
галузі бджільництва. Взаємодія: пасічник – аграрій- влада» представило бджолярам урядову 
програму підтримки галузі на 2020 рік, яка, зокрема передбачає надання дотації у розмірі 200 грн. 

на одну бджолосім'ю. 
 

11  серпня  

        З 11 по 25 серпня на території Явкинського ТОВК проводиться опитування щодо 
якості послуги водопостачання в ОТГ. Прошу жителів приділити час для опитування  

3 серпня  

розпочався етап проведення Бюджету участі 2020 – ГОЛОСУВАННЯ, що триватиме до 16 серпня. 

Проект Створення зовнішнього освітлення між вулицями Грушевського та Сівкова в селі Явкине  

        Пункт супроводу Бюджету участі: 
с. Явкине, вул. Грушевського, 56, ( Петракова Е.О. )  
 

Шановні жителі Явкинської громади!  
Просимо небайдужих проголосувати за проект  

 



                                      

14  серпня  

     В це свято, в День пасічника, бажаємо вам освятити в храмах чудові ароматні яблука і новий 
урожай бурштинового тягучого меду, пригощаючи своїх друзів і близьких, даруючи привітання 
пасічникам і дякувати їм за працю! Нехай солодкі ласощі сьогодні набувають свою чудодійну 
цілющу силу! 
 

 
 

23  серпня  

        Явкинський  територіальний  орган  виконавчого  комітету  Баштанської  міської  ради  щиро вітає 
громаду з державними святами.  Бажаємо жити довго і щасливо в дружній і квітучій країні без зовнішніх 
конфліктів і під мирним небом, з чудовим настроєм і з великим ентузіазмом, з безмірною любов'ю в серці та 
вічною пам'яттю про свою Батьківщину.  
 

ДЕНЬ  ДЕРЖАВНОГО  ПРАПОРА  УКРАЇНИ  

      У сільській  бібліотеці пройшов екскурс до Дня Державного Прапора «Жовто-синій прапор 
волі», під час якого присутні дорослі і діти дізналися історію створення нашого прапора, згадали 
інші символи країни. 



    

24  серпня  

ДЕНЬ  НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ  

     21 серпня з нагоди головних державних свят нашої країни – Дня Незалежності України та 
Дня Державного Прапора у Явкинській сільській бібліотеці відбулася патріотична година 
«Символ пшениці в степах під блакитною аркою неба»  
     Бібліотекар Буйбарова Н.М. ознайомила присутніх з історичними передумовами прийняття 
Основного Закону України, прослідкували шлях, пройдений нашою державою до прийняття нової 
Конституції України. Пояснила, що Конституція надає дітям рівні права та не допускає жодного 
насилля над дитиною.   
 

 

 


