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16 серпня завершилося голосування за проєкти «Бюджету участі 2020». Його 
довелося трохи відкоригувати у зв’язку з подіями в Україні та світі 
(пандемією коронавірусу), проте переможців визначено.Сьогодні, 21 серпня, відбулося засідання робочої групи з питань бюджетування громадського проєкту Бюджет участі. У засіданні робочої групи взяли участь начальник та головний спеціаліст відділу енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій Наталія Шафорост і Тетяна Кунпан, головний спеціаліст з питань електронних закупівель Тетяна Заворотнюк, завідувач сектору видатків фінансового відділу Наталія Ліщук, начальник відділу ЖКГ Юрій Великород, начальник відділу культури і туризму Світлана Березовська, депутати міської ради: Світлана Гапішко, Віктор Майданов. 



До участі у конкурсі було подано 26 проєктів на суму 1 791 555 грн, з них 11 проєктів громадської ініціативи (на суму 749 733 грн), 9 освітянських проєкті (622 306 грн), 6 проєктів від культури (419 516 грн). За результатами засідання комісії та оцінки проєктів структурними підрозділами міської ради до голосування було допущено 25 проєктів, один проєкт відхилено, бо реалізація даного проєкту не відноситься до повноважень міської ради («Придбання спортивного інвентарю для борцівського клубу «Ірбіс», автор Ярослав Кірик). У період з 3 по 16 серпня тривало голосування, у якому взяли участь 4 861 особа. За результатами голосування найбільшу кількість голосів набрали 5 проєктів громадської ініціативи,  по 3 – освіти та культури. В загальному визначили 11 проєктів-переможців конкурсу «Бюджет участі 2020», реалізація яких триватиме до 24 березня 2021 року. Члени комісії погодили затвердити перелік і подати на розгляд сесії Баштанської міської ради проєкти-переможці Бюджету участі для подальшого фінансування. 
Так, переможцями конкурсу Бюджету участі 2020 стали проєкти: 
− Громадської ініціативи: 

1. «Зробити місто кращим можеш саме ти!» (автор проєкту Світлана Березовська, м. Баштанка) 161 голос; 
2. «Освітлення переїзду між вулицями Грушевського та Шевченка в селі Явкине» (автор проєкту Олег Волович, с. Явкине) – 160 голосів; 
3. «ДД – добрі дії для дітей: доукомплектування дитячого майданчика на території мікрорайону «Зоря Інгулу» (автор проєкту Світлана Лященко, м. Баштанка) – 155 голосів; 
4. «Пам’ять, яка має жити вічно» (автор проєкту Лариса Фігура, с. Новоєгорівка) – 146 голосів; 
5. «Спортивний майданчик дворових тренажерів у парку «Весняний» 

(автор проєкту Олена Золотухіна, с. Христофорівка) – 145 голосів. 

− Освіти: 
1. «Гімназійна їдальня – зона комфорту дітей» (автор проєкту Світлана Гапішко, м. Баштанка) – 607 голосів; 
2. «Сучасний кабінет історії» (автор проєкту Марина Максимова, м. Баштанка) – 599 голосів; 
3. «Кабінет сучасної географії у Новоєгорівській ЗОШ» (автор проєкту Тамара Троїцька, с. Новоєгорівка) – 499 голосів. 

− Культури: 
1. «Підвищення енергоефективності в Баштанському МБК» (автор проєкту Ольга Крамаренко, м. Баштанка) – 325 голосів; 
2. «Гармонія в селі Добре» (автор проєкту Марія Бойчук) – 322 голосів; 
3. «Міський культурний центр – територія спорту та здорового способу життя» (автор проєкту Світлана Березовська) – 301 голосів. 



 

День інкасатора 

Збором і доставкою готівки, включаючи валюту і низку інших всіляких цінностей в 
операційні каси банку, займаються співробітники служби інкасації. Це небезпечна робота, 
яка вимагає від людини максимальної концентрації, уміння володіти ситуацією в критичні 
моменти і гарної фізичної підготовки. 

Вперше інкасаційна служба при Державному банку Радянського Союзу була створена у 
1939-му році 1-го серпня. Саме в цей день відзначається професійний святковий день 
всіма співробітниками цих служб, які так чи інакше пов’язали своє життя з цією 
серйозною професією 

День  повітряних  сил  Збройних  Сил  України 

. 

 

Всі ті, хто так чи інакше пов’язує своє життя з Повітряними Силами Збройних Сил 
України, відзначають своє професійне свято, що носить назву «День Повітряних Сил 
Збройних Сил України» на підставі Указу Президента України № 579/2007 від 27-го 
червня 2007 року щорічно, починаючи з 2007 року в перший неділю серпня. Даним 
Указом визнається таким, що втратив дію Указ Президента Незалежної України, 



підписаний раніше, 2-го липня 1997-го року «Про День Військ Протиповітряної оборони». 
Це пов’язано з тим, що в 2004-му році в ході об’єднання Військ протиповітряної оборони 
та Військово-повітряних сил були утворені сучасні Повітряні сили України, проте історія 
ВПС Україні своїм корінням сягає глибоко в минуле сторіччя. 
 

                                             День залізничника 

 

Відомо, що англійський винахідник Річард Тревітік побудував один з перших паровозиків у 1804 році. Він виявився настільки важким, що зламав залізничну гілку, по якій був пущений. Першим інженерам і розробникам залізниці довелося долати надзвичайні труднощі при побудові залізничних ліній. Парові двигуни початку 19 століття, як правило, погано справлялися навіть з простими ухилами, тому всі зусилля були спрямовані на те, щоб залізні дороги були якомога більш рівними. Це призвело до створення величезної кількості інженерних споруд, мостів і тунелів. 
 

8 серпня, субота   Всесвітній  день  кішок 

Кішки сплять 16 годин на день і здатні бачити повноцінні сни, а коли не сплять, 
доглядають за собою 30% часу. 95% власників кішок визнають, що розмовляють з 
кішками. 

Ці милі, по більшості пухнасті і ласкаві тварини, давно і по праву заслужили у людей 
повагу й любов. На сьогоднішній день, за даними проекту DilovaMova.com, налічується 
близько 256-ти порід домашніх кішок, кожна з яких володіє своєрідним набором 
достоїнств і якостей, що дозволяють їй залучати до себе все більше і більше уваги з боку 
численних любителів і заводчиків цих прекрасних створінь. 

У  кожного, напевне , є  свої  улюбленці  і  це , здебільшого , кішечки, котики – 

породисті  і  звичайні. Ці  маленькі  пухнасті  створіння зустрічають  і  проводжають  своїх  
господарів, розраджують  у  часи  розпачу. Їх  приємне  спокійне  муркотіння  заспокоює.  
Але  не  завжди  люди  належно  оцінюють  любов  своїх  маленьких  і  вірних  друзів,  

дуже  часто  кидають  малих  тваринок  у  других  населених  пунктах  чи  то  з  надією  що  
їх  хтось забере, а  насправді  їх  давлять  такі  ж  викинуті собачки  або  вони  помирають  



від  голоду  чи  то  під  колесами  автомобілів.  Прикро,  що  люди  стають  байдужими  не  
лише  до  тварин  ,а й  до  горя  поряд  проживаючих  людей. 

 

 

 

19 серпня, середа           День пасічника України 

Христофорівський  старостат   вітає пасічників  з  їх  святом!  
Бажаємо  Вам  здоров»я,  успіхів  у  вашій нелегкій  і  такій  
потрібній  роботі, миру, добра, процвітання  Ваших  підприємств. 
Бджілки – трудівниці  хай  приносять  мед, хай  квітують  квіти  і  
поля наповнюються  колосистими  врожаями, бо  все  у  світі  
взаємопов»язане 

 

Мед - продукт вічності. Він має один з найвищих показників дати зберігання серед харчових продуктів. Уявіть, знайдений в гробницях фараона, запечатаний в глечиках мед, до цього часу залишається їстівним і придатним для вживання. Ця довговічність пояснюється його хімічним складом: продукт природним чином є кислотним, з низьким вмістом вологи, що робить його досить непривітним 



середовищем для різноманітних бактерій. Перетворюючи нектар (основний інгредієнт меду), бджоли так сильно махають крилами, що витягають надлишкову вологу з спочатку наповненої водою речовини. У бджіл також є спеціальний фермент у шлунках, який допомагає розділити нектар на глюконовую кислоту і перекис водню. Останній сприяє подальшому запобіганню росту бактерій та інших мікроорганізмів в меді. Мед дуже корисний для здоров’я і це помітили давно. Перші свідчення про мед, котрий застосовується для медичних цілей, датується часом стародавньої  Месопотамії. Оскільки речовина настільки негостинна для бактерій, її часто використовували для захисту від інфекції при порізах і опіках. Сьогодні мед також 
використовується в якості природного лікування лупи, виразок шлунка і навіть деяких видів сезонних алергій. Типовий вулик може виробляти від 13,6 до 45,35 кг меду на рік. В середньому, медова бджола виробляє 1/12 чайної ложки меду протягом свого життя. День пасічника - професійне свято бджолярів - в Україні почали відзначати з 1997 року. Він встановлений Указом Президента № 815/97 і святкується щорічно 19 серпня. Підраховано, що кожна сьома тонна світового меду - українська. На пасіках країни сьогодні «працює» близько п’яти мільйонів бджолиних сімей. Цього ж дня християни відзначають Преображення Господнє, яке в народі називають Яблучний Спас. Цього дня за традицією в церквах освячують яблука та мед. Пасічники освячують вулики перед настанням холодів, щоб бджоли добре перезимували. Аромат меду визначається джерелом нектару, з якого він виготовлений. Мед липи тонкий, гречаний мед сильний і пряний, а евкаліптовий мед має ментоловий присмак. Але далеко не всі бджоли можуть робити його. На Землі налічується 20 000 видів бджіл, і лише невелика їх частина робить мед. Види медоносних бджіл, які використовуються для промислового бджільництва, наприклад у США, відомі як Apis mellifera. Мексиканська медова оса також здатна виробляти мед у великих розмірах, проте він іноді може бути отруйним завдяки квіткам, які полюбляють відвідувати ці оси. Бджоли почали виробляти мед близько 3 мільйонів років тому, це припущення було зроблено вченими завдяки датуванню однієї знайденої скам’янілої соті. Люди стали вживати його близько 15 000 років тому. Таку гіпотезу висунули, коли в Валенсії (Іспанія), були виявлені стародавні печерні малюнки, на яких була зображена людська фігура, що збирає мед з вулика. 
19 серпня, середа  Преображення Господнє 19 серпня - Преображення Господнє, Яблучний Спас 

 Що це означає: двонадесяте свято для християн в цьому році, сьогодні? Як стверджує вікіпедія, преображення по-грецьки - метаморфоза. Ікона, час богослужінь і що брати у Церкву - про це дуже точно говорить Слово Боже.Після бесіди про хрест і про славу царства Свого, Ісус Христос, під час перебування Свого в Галілеї, взяв з учнів Своїх трьох свідків воскресіння дочки Яіра, Петра й двох братів, Якова й Івана, і тільки з ними одними пішов на найвищу в тому місці гору - Фавор, щоб там помолитися. Зійшовши на вершину гори, Він став на молитву, а Його учні сіли відпочити й від 



втоми заснули. Під час цієї-то молитви відбулося дивовижне преображення Ісуса Христа і дотикове Його учням відкрилася Його слава, як Єдинородного від Отця. Вид лиця Його змінився: воно просяяло як сонце. І стала одежа Його біла як сніг, заблищала як світло. І з іншого світу постали сюди два найбільших пророки, законодавець Мойсей і Ілія. Вони з’явилися у славетному вигляді; але розмовляли з Ісусом Христом про останні дні земного життя Його, які Він повинен закінчити в Єрусалимі. Прокинулись апостоли: і побачили славу Його й обох мужів тих, що стояли з Ним. Серця їх наповнилися нез’ясовним захопленням: втім вони спостерігали і слухали мовчки. Але коли пророки відходили від Ісуса Христа, Петро не втримав пориву захопленої душі, він вигукнув: "Учителю, Учителю, Господи, як добре бути нам тут! Якщо хочеш, поставимо тут три намети. Один Тебі. Один Мойсеєві і один Іллі." Коли він це говорив, раптом стала світла хмара та осяяла їх, і зійшов із хмари голос: "Це Син Мій Улюблений, в якому все Моє благовоління, Його слухайте." Почувши цей голос, учні попадали на обличчя свої від страху. Але Ісус Христос підійшов до них і сказав: "встаньте і не бійтеся." Коли вони вийшли, то біля себе нікого вже не бачили крім одного Ісуса Христа. Коли вони сходили з гори, Ісус Христос наказав їм нікому не розповідати, що вони бачили, аж поки Син людський не воскресне з мертвих. 
 

У Баштанському районі святкові заходи відмінили 

 21 серпня у райдержадміністрації відбулося оперативне засідання районного штабу з ліквідації наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID-19 під головуванням голови райдержадміністрації Олександра Славінського та за участі членів штабу й міського голови Івана Рубського. В. о. директора КНП "Багатопрофільна лікарня Баштанського району" Ріта Артеменко ознайомила присутніх із ситуацією захворювання на коронавірус у районі. Так, станом на сьогоднішній день у Баштанському районі зафіксовано 5 випадків захворювання без жодного смертельного випадку. Двоє хворих 



перебувають на лікуванні в Миколаєвських лікарнях, решта - лікуються амбулаторно. Але коло контактних осіб потребують перевірки на вірус. Тож кількість хворих може зрости. Ріта Володимирівна наголосила, що всі хворі, котрі мають ознаки респіраторних захворювань, повинні,  в першу чергу, зателефонувати своєму сімейному лікарю, який визначить чи потрібно пацієнту йти в лікрню, чи він може лікуватися амбулаторно. Ті, кому взяли аналіз на COVID-19, обов’язково повинні самоізолюватися до отриманні результатів, не наражати рідних й оточуючих на небезпеку. Зважаючи на значне погіршення епідеміологічної ситуації щодо захворювання на 
COVID-19, члени штабу вирішили скасувати на території Баштанського району усі святкові масові заходи до Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України. Посимо з розумінням поставитися до цього рішення. 

 

 

23  серпня  День Державного Прапора України 

 

Державний Прапор України - прапор із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольору із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3. Українська національна традиція символічного відображення світу формувалася упродовж кількох тисячоліть. Використання жовтого та блакитного кольорів (з 



різними відтінками) на прапорах України-Русі простежується від прийняття християнства. Згодом ці два кольори набувають значення державних. У середині XVII ст., Після приєднання Гетьманщини до Російської держави, набувають поширення блакитні (сині) полотнища із золотими або жовтими зображеннями хрестів та інших знаків. З часів козаччини жовто-блакитне поєднання кольорів поступово починає домінувати на українських хоругвах, прапорах і клейнодах. 
 

 

 

 

Христофорівський  старостат  вітає  всіх  жителів  громади  з  
святом  -Днем Державного Прапора України! 

Бажаємо  Вам здоров»я, щастя, успіхів  у  всіх ваших  справах  і  
нехай  мрії  про краще  життя  окриляє  Вас на  нові  звершення, на  
нові  добрі  справи  в  ім.»я нашоїУкраїни  та  її  м майбутніх  
поколінь. Усі  великі успіхи  нашої  держави складаються з  успіхів 
кожного  небайдужого українця – як   безліч  річок і потічків  
зливаються в один могутній  Дніпро. Тож  давайте  з  нагоди  
найважливішого  свята України щиро  покладатися  на  успіх  наших  
спільних  дій  і  продовження  актиної співпраці, яка  єднає  нас,  
зміцнює  нашу  державу,. 

З  днем  Незалежності Вас  я  вітаю, 
Вам  радість  відчувати завжди  побажаю. 



А  справи  направляти  на  благо всій  країні, 
 У душі, щоб  були їй  завжди  вірні. 
Бажаю  всім  у країні  вільній  жити, 
 Свободою  цією всім  серцем  дорожити. 
Любити  Україну, їй  сили  віддавати, 
Щоб  змогла  вона  вже  скоро  процвітати. 

 

  

 

                                            ОГОЛОШЕННЯ 

 За  результатами  повторних   перевірок   Ямпольський  Денис  
Сергійович  та  його  рідні не   мають  захворювання  COVID-19. 

Підтвердив  сімейний  лікар  Булах  Віталій  Миколайович. 
 

                                                Христофорівський  старостат. 
                         

                   Привітання  з  днем  народження 

Привітання!!! 
Христофорівський  територіальний  орган  виконавчого  комітету Баштанської  міської  

ради щиро вітає всіх іменинників, хто святкує  свій день народження 

в серпні  місяці. 



Свій 85  річний  ювілей  
відзначила  жителька  
нашого  села  Сидорика  
Раїса Миколаївна 
(19.08.1935 р.)    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! 

Привітання  з  днем  народжння  жителів  села Христофорівки , хто  
народився  у серпні  місяці:  Панчук П.П (27.08.1959р.); Гайчеву 
О.К.(20.08.1954р.);Хруставку  В.І.(14.08.1949р); Єськову Л.С.(26.08.1957р.); 
Озерову Н.І. (28.08.1972р) 

 

 



 

 


