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                                            Будні  влади             

                                Добрі справи за травень 

 

На  початку  календарного  року  (до  15  березня)  є  обов»язковим  проведення  публічних  дискусій  

про  пріоритети  розвитку  Баштанської  ОТГ  та  визначення  проблем – тематика  проектів. 

Баштанська  міська  рада  та  її  виконавчий  орган  сприяють  публічному  обговоренню  поданих  

проектів  та  надають  можливість  автору  або  уповноваженій ним  особі,  представити  проект  у  

ході  публічного  обговорення. Метою  такого  обговорення  є  детальний  аналіз  проекту. Внесення  

можливих  поправок  до  проектів  за  результатами  обговорення  можливе  не  пізніше  ніж  за  7  

календарних  днів  до  початку  голосування. 

Наш  проект №22 « Облаштування  дитячого  майданчика   в  Христофорівському  ЗДО №14  Веселка» 

, написаний  директором  закладу  Новіцькою С.Ю ,набрав  263  голоси . Прикро  стає  від  того , що   

не  всі  наші  мешканці    розуміють,  як  потрібно  дітям  ігровий  майданчик.  

 

 

Шановна громадо! 

Сьогодні українська спільнота відзначає День Європи. це свято символізує співпрацю 

між державами, які мають спільні цінності та інтереси, і зображає прагнення до 

мирного співіснування та утвердження демократичних принципів. 



Для нашого народу це свято має особливе значення, адже Україна є однією з країн, яка 

поступово рухається вперед до досягнення європейських стандартів. 

Приємно відзначити, що з кожним роком змінюється культура, цінності та ставлення 

громадян до своєї держави, міста, у яких вони проживають. Українці стали більше 

дбати про порядок і чистоту, піклуватися про збереження і примноження спільних 

надбань. 

Одним із надзвичайно вагомих кроків до євроінтеграції є схвалення Радою міністрів 

Євросоюзу рішення npo безвізовий режим для України, що відкриває нам шлях до 

багатьох країн. 

Аби стати повноцінними членами європейської спільноти, нашій державі потрібно 

докласти ще чимало зусиль. Переконаний, що у майбутньому ми досягнемо позитивних 

результатів у напрямку співпраці з передовими країнами, аби жити у місті та державі 

європейського зразка. 

В цей святковий день зичу Вам, шановна громадо, добробуту, життєвих сил, 

впевненості у завтрашнім дні та здійснення усіх планів і задумів на благо України! 

З повагою ‒ голова об’єднаної громади Іван Рубський 
 

01 травня 2019  року  свято  Весни  і  Праці  та  Міжнародний  день  

солідарності  трудящих. 

Цьому   святу  була   присвячена   зустріч   футбольних   команд  м.Баштанки, с.Христофорівки. З  

рахунком  2:1 матч  закінчився.  Веселі  та  задоволені  гравці  святкували  свято  вже  біля  магазину  

Д,І.Ваценка. 

 



 

 

8 та 9 травня ми відзначаємо День пам’яті та примирення і День Перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні! Ця перемога дісталася нечувано дорогою ціною – ціною мільйонів життів наших 

співвітчизників. 

9  травня  2019 року  по    містах  і  селах  України  пройшли  урочистості (урочисті заходи) присвячені  

Дню  перемоги  над  нацизмом  у  Другій  Світовій  війні. У селі  Христофорівці  урочисті  заходи  

розпочалися  о  07.00год. об»їздом  села  Автоколоною   з прапорами  України. Наші  жителі з  

нетерпінням  чекали  побачити цей  урочистий  проїзд, потім була  урочиста  хода  та  покладання  



квітів  до  Братської  могили, біля  Христофорівської  ЗОШ відбувся  концерт і покладання  гірлянди до  

пам»ятника . А о 21.00год.відбулася свічкова  хода, вервечкою  протягнулася  вулицею  

Приінгульською  сяюча  полоска – це  пам»ять, яку  сьогодні  ми  можемо  віддати  нашим  дідам  та  

матерям, всім, хто  наближував  цей  день.  

НИЗЬКИЙ  УКЛІН  ВАМ,  РІДНІ  НАШІ   ВИЗВОЛИТЕЛІ!  

 

 

 



 

 



 

 



 

Привітання міського голови з Днем матері 

 

Материнство – безцінний дар Божий, вічне джерело буття людського, основа сім'ї, роду і народу. 

Саме уроки матері є головним дороговказом на життєвому шляху, а її любов – найнадійнішим 

оберегом.   Вітаємо  всіх  мам  зі  святом 

Вітаємо  медичних  сестер з  Всесвітнім  днем  медичної  сестри! 

Бажаємо  всім  мирного  неба, міцного  здоров»я, терпіння, затишку  і  тепла  

в  родинах.          
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Вишиванка  - це  окраса  будь – якої  

нації, тому  знайомлячись  з  

різновидами  технік  вишиванки  діти  

пізнають  багатство  і  красу  рідного  

краю, дізнаються  про  кольорову  гаму. 

Чому  саме  такі  кольори  і  де  

використовувалися, як  наш  народ  міг  

через  різноманіття  кольорів  передати  

історію  будь – якого  регіону  України.   

Учні   5 – 7  класів  знайомляться  з  

витворами  мистецтв  наших  

вишивальниць. 
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  Майстер  клас  по техніці 

вишивки  передає  Андреєва  Т.В.  в  Христофорівській  сільській  бібліотеці. 
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Шановні сімейні лікарі! Щиро вітаю Вас з нагоди Всесвітнього дня сімейного 

лікаря! 
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 Ось  і  підходить  до  свого  завершального  кінця  навчання  в  школах.  Наші  вчителі  

Христофорівської  ЗОШ  багато  різних  вечорів, заходів  , змагань  провели  за  цей  рік.  Ще  одним  із  

таких  заходів  є  сімейні  вечори. У  когось  вони  вже  себе  віджили, а  комусь  ця  форма    

проведення  свята  дуже подобається, бо  вона  згуртовує  дітей  з  рідними, допомагає  показати,  як  

їх  діти  підросли, набралися  сили, розвинули  свій  інтелект, якими  вправними  вони  стали.  І   саме  

тоді  батьки  іноді починають  розуміти, як  швидко  летять  роки, і  повернення  назад  вже  не буває. 

Між  учнями  8 – 9  класів  пройшло  це  сімейне  свято  «  Розумні  та  кмітливі» цікаво  і  дуже  гарно.  
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Привітання!!! 
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Христофорівський  територіальний  орган  виконавчого  комітету Баштанської  міської  ради 

щиро вітає всіх іменинників, що святкують свій день народження 

в травні  місяці. 

 
                                                       Нехай вам радісно живеться, 

Рікою тільки щастя ллється. 

В родині квітнуть хай добро, 

Достаток, злагода, тепло. 

 
  70річний ювілей  у  травні  місяці 2019 

року  відзначили:     Золотухіна 

В.С.(.27.05.1949р); Горте Л.П. 

(23.05.1949р.)      

65річний ювілей відзначили: Парфірова 

Г.О (05.05.1954р.)  Крученюк Є.С. 

(13.05.1954р.) і  всіх  мешканців  села  

Христофорівка  , хто  в  травні  місяці  

святкує  свій  День  народження  вітаємо  

з  святом.  

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! 
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