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   19 листопада відбулась церемонія нагородження переможців рейтингу бюджетної прозорості «Кришталь року». 
   У 2019 році в оцінюванні бюджетної прозорості взяли участь 106 об’єднаних територіальних громад. Оцінювання спирається на струнку методологію і підкріплене даними.  Методологію розробленою Фондом Східна Європа спільно з Громадським партнерством «За прозорі місцеві бюджети!» у співпраці з Асоціацією міст України за фінансової підтримки Європейського Союзу. Ця ж методологія використовувалася і в минулому році.  Вона дає розуміння, який він – ідеально прозорий бюджетний процес, і відповідь, на якому рівні зараз знаходиться бюджетна прозорість в конкретній громаді. Але найголовніше — процес оцінювання працює як інструмент просування бюджетної прозорості та досягнення «ідеальної картини майбутнього».    Переможцями головних номінацій стали громади, які набрали найбільше балів по трьох параметрах.  Баштанська громада вже вдруге отримала 
головну  нагороду – «Кришталь року», адже наша громада  набрала найвищий 
загальний бал.   Премія «Кришталь року» та оцінка бюджетної прозорості 2019 року – це партнерська робота Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) через консорціум виконавців програми USAID DOBRE, Представництва Європейського Союзу через Програму «U-LEAD з Європою» і  громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» Індекс прозорості місцевих бюджетів та методологію його оцінювання розроблено Фондом Східна Європа спільно з Громадським партнерством «За прозорі місцеві бюджети!» у співпраці з Асоціацією міст України за фінансової підтримки Європейського Союзу. 
Баштанська громада отримала нагороду за найвищі бали "Індексу 
Спроможності Місцевого Самоврядування" 



Події 

20.11.2019 

 

     20 листопада під час конференції партнерів DOBRE «Стратегічний розвиток та інвестиції» Баштанська об’єднана територіальна громада отримала чергову перемогу та була нагороджена за найвищі бали "Індексу Спроможності Місцевого Самоврядування". 
    Подія була організована програмою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) спільно з партнером програми Українським кризовим медіа-центром. 
   На дводенній конференції присутні 400 учасників, серед яких представники 75 об’єднаних громад, інвестиційних фондів, фінансових установ, великого та локального бізнесу, проектів міжнародної технічної допомоги, центральних та регіональних органів влади. У фокусі події відбувається обмін думками щодо розвитку спроможності громад, обговорення земельної реформи, інвестиційного та туристичного потенціалу громад та можливостей до його розвитку, побудова діалогу між інвесторами та представниками об’єднаних громад, пошук рішень для пришвидшення місцевого економічного розвитку. 
   У конференції «Стратегічний розвиток та інвестиції» беруть участь міський голова Іван Рубський та начальника відділу енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій Наталія Шафорост. 



 
 

                                     Добрі  справи  громади 

День народження Європейського союзу (Дата заснування ЄС) 

 

Європейський союз - напевно найбільш природне сучасне економіко-геополітичне об’єднання на сьогоднішній день, яке представлене більш ніж пів мільярдом її жителів і наближаючийся до чверті в світовому валовому внутрішньому продукті частини економіки. Утворився на основі підписаного 7-го лютого 1992-го року Маастрихтського договору, який набув чинності 1-го листопада 1993- го року. Цьому передувала величезна робота, що почалася ще з 1951-го року, коли в Парижі було підписано договір про створення Європейського об’єднання вугілля і сталі. Європейський союз - це унікальне утворення націлене насамперед на ефективну регіональну інтеграцію. Загальні стандарти і основні цінності, якість і повага до прав людини, єдина, монолітна, але гнучка політика, питання колективної безпеки, роблять єврозону найбільш надійним партнером як для найближчих сусідів, так і для всіх інших країн світу. 
Всесвітній день чоловіківї. 
Всесвіт́ній день чоловікі́в — свято, яке відзначається в першу суботу листопада. Свято було запроваджено з ініціативи австрійського магістрату і керівництва відділення ООН у Відні. Колишнього президента СРСР Горбачова, до якого організатори свята 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


звернулися з підтримкою, було обрано президентом Всесвітнього Дня Чоловіків[1]. Ключовим моментом заходу було щорічне вручення Всесвітньої чоловічої премії видатним діячам політики, науки, бізнесу, культури, мистецтва. Серед лауреатів премії в різні роки були Папа Римський Іван Павло II, тележурналіст Ларрі Кінґ, модельєр Карл Лаґерфельд, музикант Пол Маккартні, співаки Лучано Паваротті, Хосе Каррерас, німецький політик Ганс-Дітріх Ґеншер, режисер Стівен Спілберґ та багато інших відомих особистостей . Всесвітній чоловічий день намагалися зробити всесвітньою подією, але свято так і не святкувалось офіційно ніде, крім Росії. Воно визнане відділенням ООН у Відні та Фондом Горбачова, який шість років брав участь в організації щорічних заходів.. Починаючи з 2006, Всесвітній чоловічий день більше не відзначається. 
Шановні чоловіки! 

Христофорівський  територіальний  орган  виконавчого  комітету  Баштанської  
міської  ради вітає  Вас  зі  свято. Бажаємо  Вам  міцного  здоров»я, сімейного  
благополуччя, миру, тепла  і  добра, надійного  тилу  і  великого  кохання. 
09  листопада 2019  року   Всеукраїнський  день  працівників  культури  
та  аматорів  народного  мистецтва. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B2#cite_note-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_II
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_II
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%96_%D0%9A%D1%96%D0%BD%D2%91
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%94%D1%96%D1%82%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D2%91
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D2%91
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1


                                                  Радісна  подія… 

08.11.2019  року  у  селі  Христофорівка  відбулося  відкриття  дитячого  майданчика  у  
ЗДО №14  «Веселка».   Це  була  дійсно   -     Радість  для  дітей 

Дитинство… яке  ж  воно  безтурботне, веселе, чарівне.  Ми, дорослі  починаємо  це  
розуміти  вже  тоді, коли  стаємо  дорослими  і  на  наші  плечі  звалюється  безліч  
проблем, вимог, і  велика  відповідальність  за  всі  вчинки  і  дії . Дитячі  роки – це  час 
мрій, фантазій, казковості.  Саме  такий  чарівний , казковий  майданчик  відкрили  в  
Христофорівському  ЗДО № 14 «Веселка»  08 листопада  2019  року.  Проект, який  
розробили  працівники  закладу  разом  з  Христофорівським  ТОВК  набрав  більшість  
голосів, Бюджет  участі  допоміг  здійснитися  казці  наших  діточок. Вдячні  батьки  та  
працівники  закладу  своїми  силами  встановили  карусельку,гойдалки, пісочницю,столик  
і  стільчики, гірку і драбинки. На  відкриття  приїхали  гості  та  голова  ОТГ  Іван  

Рубський, разом  з депутатом  Обласної  ради  Геннадієм  Рубським, начальник  відділу  
освіти  та  спорту Ганною  Дзеркальною, Таїсією Приходько . Діткам  подарували  
охоронця  їх  майданчика  Гномика. Діти  та  батьки  подякували  за цей  прекрасний  
подарунок  всім  хто  брав  участь  у  його створенні, голосуванні та  встановленні. 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

8  листопада  відбулося  в  нашому  селі  ще  одне  відкриття – це  також  Проект  
комп»ютерного  кабінету, який  також  набрав  більшість  голосів. Наша  Христофорівська  
ЗОШ  має  гарну  матеріальну  базу  та  спеціалістів  з  усіх  предметів. Наші  вчителі  
приймають  участь  разом  з  дітками  у  різноманітних  конкурсах  не  лише  у  творчому  
розвитку  а  й  відповідних  предметів. Тож, хай  Вам  щастить!... 

 



 

Батьківські  збори  у  ЗДО 

 Нещодавно  відбулося  відкриття  дитячого  майданчика  для  дітлахів  у  ЗДО  № 14  
ВЕСЕЛКА  у  Христофорівці.  А   вже   19  листопада  підводимо  підсумки  наших  
досягнень  на  батьківських  зборах. Приємно , що  майже  всі  батьки  з  відповідальністю  
ставляться  до  своїх  обов»язків, їм  цікаво,  як  їх  дітки  проводять  свій  час  у  садочку , 
чим  займаються, які  у кого  захоплення . Персонал  нашого  садка – це  дуже  
доброзичливі, приємні  люди, які, в  першу  чергу  дбають  про  здоров»я  і  культуру  



наших  діток, розвивають  творчі  здібності і  вихованість.

 

Тому  і  батьки  із  задоволенням  поспішають  на  запрошення   Директора  ЗДО №14  
Новицької С.Ю.  Вони  знають, що  проблем  , які  потрібно  вирішувати  ще  дуже  багато, 
а  разом, дружно  вирішується  краще… 

 



 

 



ГОДИНА  ПАМ»ЯТІ…. 

Година  пам’яті   проведена  22  листопада   в  Христофорівській  бібліотеці    присвячена  
вшануванню  пам’яті  жертв  голодомору  1932 - 1933 років     з  учнями  6  та 8  класів.

 

 

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.  

 

 

 

                               Активіст  громади 



Активіст, «громадський  активіст» - це людина, яка  належить  до  нашої  громади  або  
спільноти, передбачає  активну  життєву  позицію, здійснює  певну  діяльність та  
безпосередню  участь  в  ній: діяльність  на  користь  своєї  спільноти  або  громади.  
Останнім  часом  таких  активістів  дуже мало, бо  так  складаються  обставини, що  легше  
нічого  не робити,  аніж  щось  корисне  зробити і  скільки б  ти  не  старався, але  щось  
буває  не  так, то  не те  відремонтували, то  не  те  побудували, то  проект  не  той  
написали… Прикро  стає  від  того, що  люди  зневірились, розчарувались, і не  мають  
бажання  щось  хороше  робити  не  лише  для  себе , а  й  для  своїх  дітей, онуків… 

Проблем  у  будь – якому  населеному  пункті  дуже  багато, вирішувати  їх  потрібно  
загалом, разом, дружно  - однією   сім»єю, бо  громада -  то  одна  родина. Якщо  виникає  
проблема  в  родині, то   саме  активіст  намагається  вирішувати  цю  проблему. 

Люди.., де б  вони  не  жили -  завжди  бажають  робити  на  краще, жити  краще, вчитися  
краще. Не  завжди  складаються  так  обставини , що  жителі  потрапляють  в  гарні  
комфортні  умови  проживання, або  мають  роботу.  З  того  часу, як розформувався  Союз  
і  Республіки  стали  незалежними  почали  зникати   колгоспи. 
Села…Скільки  історії  було  про  них  описано, скільки  людей  , народжених у  сільських  
сім»ях , стали  видатними  лікарями, вчителями, інженерами, політиками,  
будівельниками, економістами, шахтерами, співцями… Можна  ще  багато  професій  
описувати, які  обрали  люди -  виходці  із  сел.. Але  сьогодні  зовсім  про  інше. 
Останнім  часом  на   сільські  населенні  пункти  ніхто  не  звертав  уваги, багато  сіл  по  
Україні  пішли  в  небуття  разом  із  вишневими  садками. 
Люди -  старожили  повмирали, молодь  повиїжджала  до  великих  промислових  міст  з  
надією  отримати  роботу.  
Наше  село  Христофорівка  має  гарне  розташування  і  велику  історію, якій  вже  242  
роки. Мабуть, козаки  брати  Христофорови  недарма  вподобали  цю  місцину, та  й  
цариця  Катерина 11  побудувавши  тут  бруківку вподобала  це  місце. З  однієї   сторони  
річка  Інгул, з  другої  республіканська  дорога  Н – 11, і  широке  плесо  і  лани, і  ліс – це  
все  наше  багатство  природи  і  людей, які  ми  можемо  використовувати  на  благо  
нашої  громади , наших  жителів. Багато  гарних, хороших, роботящих, талановитих  
людей  проживає  у  нашому  населеному  пункті, і  як  би  не  склалась  доля  у  кожного  з  
них , дорога  життя  повертає  декого  додому, до  свого  щасливого  безтурботного  
дитинства. Саме  такі  проблеми  вирішують  дійсно  віддані  люди  своїй  країні, своїй  
сім»ї, своїй  маленькій  батьківщині. 
У  нашій  громаді  проживає  сім»я  Івана  Ваценка. Іван  народився  09.07.1968  року і  
виріс  у  селі  Христофорівка. Босоніж  бігав  по  зеленій  траві  , по стежині  до  дитячого  
садка, а  потім  вже  до  школи. Так  склалися  обставини що  змушений  був  переїхати  в  
село  Родники, бо  вся  сім»я  переїхала  туди. Закінчив  школу  пішов  служити  до  Лав  
Радянської  Армії і  служив  у  гарячій  точці  Афганістану.  Отримав  бойові  нагороди  за  
ту  страшну  війну. Повернувся, зустрів  своє  кохання  і  одружився. Деякий  час  сім»я  
проживала   в  селі Родники, Іван  часто  приїздив  до  рідного  села, до  сестри, до  друзів. 
Вабили  його  рідні  місця, ліс, річка. 
Не  втримався – повернувся  на  свою  батьківщину, народилося  у  сім»ї  двійко  дітей: 
донечка  Рима  і  син  Денис. Потрібно  було  працювати, щоб  поставити  дітей  на  ноги і  
Іван  став  будівельником, де  тільки не  будував  він будинки, склади, магазини, басейни  і  
чого  тільки  не  навчився.  Оволодів  професіями:  газозварника, плиточника,  
сантехніка… 



Останнім  часом  все  більше  залишався  вдома, діти  вже  виросли, кожен  отримав  свою  
спеціальність , тож  можна  вже  і  дома  залишитись. 
Йому  не  байдуже, як  виглядає  наше  село, як  проводить  дозвілля  молодь.   
Тому  допоміг  сину  зробити  ремонт  у  будівлі  і  відкрити  магазин. 
Сам   часто  допомагає  людям, а  громаді  вирішив  відновити  старий  шлях  
«Катеринівської  дороги»  через  Шартківський  сад. Біля  магазину  часто  збираються  
чоловіки  пограти  в  доміно, шахи, карти. Під  час  такого  відпочинку  завів  мову  про  
доргу, поговоривши  з  людьми  прийшов  до  Христофорівського  ТОВК з  пропозицією  
підремонтувати  історичну  дорогу.  І  закипіла  робота, громада  зібрала  кошти, щоб  
закупити  томливо  та  мастила, домовились  з  фермерами  та  підприємцями  у  кого  є  
техніка  і  почали  засипати  ями,  вибоїни, рівняти  «Катеринівську  дорогу».  Люди  
почали  їздити  цією  дорогою  до  обласного  центру. І  хоч  вона  ще  не  зовсім  зроблена, 
але  початок  вже є, більша  половина  її  вирівняна  і міцна. 
Вірність  тим  великим  принципам, якими  керується  Іван  у  великому  і  малому, 
вірність  своїй  молодості, своїй  батьківщині  в  широкому  і  вузькому  розумінні  цього  
поняття, вірність  сім»ї, друзям, селу, громаді. 
Він  не зрадив мові  свого  народу,не  шукав  щастя  за  кордоном, а  повернувся  назад, 
сюди, де  народився і  зараз  прикладає  всі  сили  для  розбудови  кращого  життя  у  
своєму  селі  Христофорівці, у  своїй  великій  домівці…  
                                                           Лариса  Хруставка 

 

 

 

 



 

 

Ми  вітаємо всіх  іменинників  листопада 2019 року з  Днем  
Ангела  і  бажаємо,  щоб           

 Ангел оберігав  і  охороняв.                            
 Вітання й зичення Вам щирі,                                 
Хай доля Ваша розквіта, 
Рясні   красуються літа. 
Хай сонце Вам незгасно світить 

І серце радісно співа, 
Для Вас – усі найкращі квіти 

І найласкавіші слова.                                             Зичимо  їй здоров»я, добра, щастя, 
поваги 

І  шани  від  дітей  та  онуків. 
Хай обминають  Вас  тривоги, 
Хай  Бог  дасть щастя на  путі, 
Хай світла ,радісна дорога 

Щасливо стелиться в житті!!! 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


