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Партнерство та співпраця як невід’ємна складова діяльності 
громади 

Події 

03.03.2020 

 

Сучасні тенденції та інтенсивність розвитку суспільства створюють нові 
передумови для налагодження комунікації між різними групами, в яких на зміну 
конкуренції (а то й протистояння) приходять конструктивний діалог і порозуміння. 
Налагодження партнерських відносин між владою та бізнесом стає одним із 
найважливіших підходів у діяльності інституцій на шляху досягнення спільних 
цілей, запорукою важливих змін у громадах і суспільстві загалом. 
Співпраця у межах досягнення певної мети, вирішення конкретних завдань чи 
тривале партнерство передбачають об’єднання й координацію зусиль, ресурсів, 
рівність участі кожної зі сторін та спільну відповідальність за результати 
діяльності. 
2 березня міський голова Іван Рубський провів засідання круглого столу 
«Налагодження ефективної взаємодії влади та бізнесу» з представниками 
середнього та малого бізнесу Баштанської громади. 
Першим питанням порядку денного був звіт голови про підсумки роботи 



Баштанської міської ради за 2019 рік. Під час свого звіту Іван Васильович за 
допомогою слайдів презентації «Звіт голови Баштанської міської ради 2019 
рік» охарактеризував роботу об’єднаної громади впродовж минулого року з усіх 
стратегічних напрямків, детально зупинившись на бюджетних питаннях, 
інвестиціях, реалізації проєктів, соціальному захисті населення та на конкретних 
справах, що втілені в життя в галузях освіти, медицини, культури. 
На завершення звіту голова громади висловив слова вдячності всім, хто 
словами і справами підтримував Баштанську об’єднану територіальну громаду та 
наголосив, що попри позитивні результати роботи в певних напрямках, 
залишаються ще проблеми, які повинні вирішуватися спільно, тому закликав 
підприємців до співпраці. 
Після закінчення доповіді та перегляду слайдів усі охочі мали можливість задати 
питання та отримати вичерпні відповіді на них. 
Другим питанням було створення Ради підприємців при міському голові з цього 
питання мала слово начальник відділу економіки Олена Комощук, котра розповіла 
для чого потрібно створення цього органу та його діяльність в громаді. 
До Ради підприємців за згодою було обрано: 
1. Кицю Валентина Миколайовича 

2. Каленіченко Тетяну Миколаївну 

3. Милу Оксану Михайлівну 

4. Войцехова Петра Петровича 

5. Андрощука Олександра Володимировича 

6. Рябову Тетяну Петрівну 

З третього питання порядку денного доповідав начальник відділу державної 
реєстрації Олександр Черненко щодо основних засад державної реєстрації, а 
саме: змін у законодавстві від 16 січня 2020 року, що стосується малого та 
середнього бізнесу. 

 



 

                                           Шевченківські  читання 

Тарас  Григорович  Шевченко – найвидатніший  український  поет. 

Про  нього  написано  безліч  книжок, знято  багато  фільмів. Історія  його  
життя складає  частину  історії  його  Батьківщини. Всього  47  років  прожив  
Тарас  Шевченко, 24  з  них  у  кріпацькій  неволі, 10  років  на  засланні, 
останні  роки  під  наглядом  поліції. Все  своє  життя  він  клопочеться  про  
бідних  та  рідних.  Йому  рукоплескали, ним  захоплювалися, донині  народ  
цінує  його  великий  талант  поета  та  художника.  13  березня 2020  року  у  
Христофорівській  сільській  бібліотеці  та  музеї  історії  та  образотворчого  
мистецтва  відбулися  шевченківські  читання « З Кобзарем  у  серці»  
приурочені  до  акції «Єднаймо  душі  словом  Кобзаря». Зібралися  мешканці  
села  , які  захоплюються  поезією  Т.Г.Шевченка. Читали  улюблені  твори, 
пройшлися  залами  музею.  « Кобзарю!  Знов  до  тебе  я приходжу, бо ти  
для  мене  совість  і  закон». Під  цими  словами  Ліни  Костенко  може  
підписатися  кожен  із  нас. 



 

 

  

 

 

 



 Привітання  з  святом  8 Березня 

ВЕСНА  розпочала  свої  зміни  в  природі, в  настроях  людей.  Все  більше  
хочеться гарних  і  стабільних  змін   і  в  житті  громадян. З приходом  весни  
приходять  і  свята,  перше з них – 8 БЕРЕЗНЯ. Колективи  Баштанського  
будинку  культури  разом  з  Світланою  Березовською  03.03.2020 року  

привітали  все  жіноцтво    села  Христофорівки  з  святом  8 Березня  

гарними  піснями, інсценівками, привітаннями, гуморесками. Чарівні  голоси 
виконавців  зачаровували  глядачів мелодійністю, грайливістю, 
милозвучністю  і  довго  неслися  над  нашим  Інгулом. Віталій  Юрчук  своїм  
талановитим  виконанням  гуморески  переніс  глядачів  на  змагання  з  
боротьби. Наша  дружна  громада  вдячна  колективам  Баштанського БК,  
зичить  талановитому  колективу  успіхів, здоров»я, наснаги, благополуччя  у  
сім»ї, миру, добра, гарного  настрою і  вдячних  глядачів. 

 

 

 

 

                           



Посадка  дерев  в парку  «Весняний» 

Всі  держави  світу  сильні  своїм  народом.  А  наші  українці  не  лише  
роботяща  нація , а  ще  й  співуча. Тож  хочеться, щоб  після  трудового  дня  
було    місце  для  відпочинку  не  лише  для  молоді, але  й  для  всіх  
мешканців  нашого  села  Христофорівки.13.03.2020 року  в  парку  
«Весняний»  жителями  села  Христофорівки :  Наливаною  Катериною,  
Середою  Іваном,  Середою  Анастасією,  Федорком  Миколою,  Мельником  
Артуром,  Поляком  Володимиром, Ларисою  Хруставкою, Оленою  
Золотухіною  було  висаджено   6  кущів  китайської  рози,  3 саджанці  
березки, 4  саджанці  липи,  5  кущів  самшиту, 1 кущ  кизилу.  Хлопці  копали  
ямки  під  саджанці ,та носили  воду , а  дівчатка  садили  та  поливали.  
Гарний  куточок  відпочинку  з»явився  у  нашому  парку.  Приємно  радують  
очі  бруньки  та  зелені  листочки.  А  закупив  нам  всі  ці  деревця  Мінасян  
Арамаїс.  Ми  вдячні  за  допомогу  і  його  бажання  зробити  щось  гарне  для  
людей.  Чим  більше   бажаючих  буде  в  нашій  громаді  щось  робити  
хороше , а  не  чекати  поки  хтось  щось  зробить, тим  більше  буде  
мешканців , які  включаться  в  роботу  творити ,  а  не  нищити.  Бо  краса  - то  
велика  сила. 

 



 

 



 

 



 

                                          

Наші  дороги  комунальної  власності 

15 березня  2020  року  мешканці  села  Христофорівки  впорядковували  
дорогу  комунальної  власності  по  вулиці  Першого  Травня. Хруставка  
Микола  грузив екскаватором  на  прицепи  , а  Ваценко  Іван  та  Ступак  
Віктор  підвозили  матеріал  щебеню  до  великих ям.  Жителі  цієї  вулиці  
Салатенко  Михайло, Ницик  Ігор,  Гуревський  Віктор, Новіцький  Володимир, 
Наливаний  Костянтин, Голуб  Валерій,  Новіцький  Сергій, 
Наливаний  Юрій  розкидали  шипами   щебінь  по  ямах  та  вирівнювали  їх.  
Великі  слова  подяки  Христофорівський  старостат  висловлює   учасникам  
заходу   по  впорядкуванню  вулиці  Першого  Травня  за  їх  активну  життєву  
позицію, бажання  жити  в  комфортних  та  затишних  умовах. 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

                         Привітання  з  днем  народження 

Привітання!!! 
Христофорівський  територіальний  орган  виконавчого  комітету Баштанської  міської  

ради щиро вітає всіх іменинників, хто святкує  свій день народження 



в березні  місяці. 
Свій 65  річний  ювілей  
відзначає  НікулінВ.М. 
31.03.1955року 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  55  річчям  вітаємо  Майор Галину  Іванівну 

03.03.1965 року  народження 

А  також  вітаємо  Миколу Васильовича  Галушко, Катерину  Кузьмівну  Голуб, 

Теодора  Миколайовича  Наливаного. 
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