
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК 

ЯВКИНСЬКОГО  ТЕРИТОРІАЛЬНОГО  ОРГАНУ 

виконавчого  комітету  Баштанської  міської  ради  

за  січень  місяць 2019 року   

ГАРЯЧА  ЛІНІЯ  

ГУБЕРНАТОРА 

        0 800 502 191  

Миколаївська обласна   

Державна адміністрація                        Савченко Олексій 

СТАТИСТИЧНІ  ДАНІ  

станом на 01.01.2019 року 

Явкинським територіальним органом виконавчого комітету Баштанської міської 

ради Баштанського району Миколаївської області було проведено  перепис   

господарств з обліку худоби сіл  Явкине та Червоний Став 

Кількість  

ДВОРІВ:                  с. Явкине – 365                     с. Червоний Став – 31 

ХУДОБА:                                    



ВРХ  –            410   

у т.ч. корів     256                          коні  -            4                                                         

Свині –             39                          птиця  -   5425                                                        

Вівці –              33                          кролі  -      110                                                 

Кози –              37                           хутрові  -    33 

Бджолосім”ї – 295  

 

ШАНОВНІ  ЖИТЕЛІ  ГРОМАДИ  
Від щирого серця вітаю Вас З Новим 2019 роком! 

       З Новим роком, з новими починаннями й новими успіхами. Бажаю новорічної радості і 

непередбачуваного дива, чарівної історії і яскравих, веселих моментів. Нехай Новий рік 

подарує світлу надію і великі сили, виконає всі добрі бажання і принесе щастя у ваш 

дім. 

 
З повагою т.в.о. старости  

      

10  січня   

      Взято участь у навчанні щодо застосування вимог нової Інструкції з діловодства у 

Баштанській міській раді та її виконавчому комітеті в актовому залі Баштанської міської 

ради для т. в. о. старост, старости с. Новоєгорівка та помічників старост  

    Навчання розпочала секретар міської ради Людмила Луценко. 

   Любов Змієвська ознайомила присутніх з новими вимогами та бланками, які були 

затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради 9 листопада 2018 року, та 

відповіла на питання, що хвилювали керівників старостатів. 

 

22 січня український народ святкує День Соборності України, день 

проголошення Акту возз’єднання Української Народної 

Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. 

                                                                        



Бажаю, щоб всі ми вистояли та набули свою Незалежну і Соборну Державу, в якій 

українці жили б щасливо та були впевненні у майбутньому своїх дітей. 

Тож прийміть найкращі привітання з нагоди найвеличнішого свята українського 

народу –Дня Соборності України! 

З повагою т.в.о. старости     О.ВОЛОВИЧ  

 

   До Дня Соборності України в Явкинській ЗОШ відбулася інформаційна година, 

присвячена історичному значенню об’єднання Української Народної Республіки  

«Соборність України під прапором волі» 

  У шкільній бібліотеки була оформлена книжкова виставка - хроніка «Соборність України 

під прапором волі.  

Відкриття пункту обігріву 

      На території Явкинського територіального органу виконавчого комітету Баштанської міської 

ради в приміщенні Явкинської ЗОШ І-ІІІ ступенів відкрито пункт обігріву, який працює щоденно 

з 8.00 до 18.00 годин. Усі, хто звернуться будуть забезпечені гарячими напоями та їжею 

швидкого приготування. 

 

 

 


