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    … І ніжне джерельце,що плекав Аркас 
    Від щирого серця з думкою про нас…                                            

                                                  

Звіт  т.в.о.старости  села  Христофорівки  про   проведену  роботу  

у  2018 році 

 

На   території   села  Христофорівка  розташовано: 

Христофорівська  ЗОШ 1-111 ступенів,  ДНЗ « 

Веселка»,  лікарська  амбулаторія,  музей  історії  та  

образотворчого  мистецтва,  бібліотека,  студія  

образотворчого  мистецтва «Веселі  акварелі», 

відділення  зв»язку,  лісництво,  вісім  торгових  

точок. 

  Загальна  площа  території  населеного  пункту 

с.Христофорівка  складає 200,2 га. 

         Населення    жителів  села  станом  на 2018 рік  

– 883 чоловік, з них:  працездатних – 501 чол.,  з 

них  працює – 118 чол., пенсіонерів – 237 чол.,   

одиноких  похилого  віку – 26 чол., дітей  

шкільного  віку – 80 чол.,  дітей  дошкільного  віку 

– 65 чол.,  дітей  з  багатодітних  сімей – 15 чол.,  

афганців – 3 чол.. 

           За  період  роботи  2018 року  проведено  

нотаріальних  дій   - 128;  видано  довідок   та  

характеристик – 903;  зареєстровано  вхідних  

документів – 98;  зареєстровано   вихідних  

документів – 194; проведено реєстрацію та зняття  з 

реєстрації місця проживання 102. 

          Т.в.о. старостою   ведеться  особистий  

прийом  громадян.  У  2018  році  у  

Христофорівському  старостаті   зареєстровано  

75 звернень  громадян .  За  категоріями  авторів:    

25 – одиноких  матерів;   14 – діти  війни;  

ветерани  парці – 2;  5 – інваліди;  багатодітних  

сімей – 5; учасників  ліквідації  наслідків  аварії 

на ЧАЕС – 1;  учасників АТО – 7; 21  - інші 

категорії.  Найбільше  звернень  надійшло    

щодо  роботи  комунального  господарства -  28; 

соціального  захисту – 12;  9 -  транспорту  і  

зв»язку; 8 – аграрної  політики,  земельних  

відносин;   2- щодо  сім»ї ,  дітей  молоді,  

фізичної  культури  і  спорту;  3 – охорони  

здоров»я  , житлової  політики;  4 – забезпечення  

законності  та  правопорядку;  1 - праці і 

заробітної плати ; 3- охорони  здоров»я; 1 - 

культури та культурної спадщини, туризму; 1 -

освіти, науки, науково-технічної, інноваційної 

діяльності та інтелектуальної   власності. 

        Серед  основних  досягнень  громади  у  

Христофорівському  старостаті  у  2018 році: 

Благоустрій  села Христофорівки: 

 

    За  преіод  2018 року  для  наведення  

санітарного  стану  на  території  нашого  села  

до  роботи  було залучено    працівників  по  

благоустрою в КП «Добробут»  та  працівників  з  

центру  зайнятості.  Вони  упорядковували  та  

наводили  належний  санітарний  стан   на  

території  села, кладовищ. Косили  бур»яни, 

ліквідовано два несанкціонованих 

сміттєзвалища. (фото)   

    Було  проведено  три  суботники,  на  яких  

жителі  села   разом  з  працівниками  по  

благоустрою   упорядкували  кладавища:  

«Центральне», «Поселянське» та кладовище  на  

«Балацкове», впорядковували території біля 

своїх осель.  

          В 2018 на території сільського будинку 

культури, адмін.приміщення, музею історії та 

образотворчого мистецтва  було розбито клумби 

для висадки квітів,  закуплено  та висаджено 

саджанці  троянд, петуній. Дуже  шкода,  що  

більша  частина  саджанців  пропала  із –за  

несприятливих  погодних  умов. Але в цьому 

році ми придбали шланги, мотор для поливу 

квітів та дерев. В наступному році будемо 

поливати і  сподіваємось, що вдастся зберегти 

більше зелених насаджень.  

    Восени поточного року учні школи, жителі 

села, розбили парк в центрі села, де було 

висаджено 10 берізок, 40 кленів. 

     Нашими  працівниками  по благоустрою  та  

працівниками  з  центру  зайнятості  було    

реконструйовано, відремонтовано   мур між 

сільським будинком культури та адмін. 

приміщенням. 

     Працівники по благоустрою  виготовили та 

встановили  пісочницю на дитячому майданчику 

. 

      Зробили поточний ремонт фасаду адмін. 

приміщення на першому поверсі  та ремонт 

огорожі адмінприміщення.  Частково замінили 

шифер даху адмінприміщення. 



       Було встановлено автобусну зупинку по 

вулиці Приінгульській. 

       Завершили  мережу  вуличного  освітлення  

по    вул. Л.Українки  від № 28 по  24. 

Встановили 9 додаткових фонарів. На  протязі 

року  проводили заміну електричних лампочок  

вуличного освітлення. 

       В бюджеті на 2018 рік було заплановано 143 

тис. 500грн. на поточний ремонт  доріг комунальної 

власності. Проведено  поточний ремонт  по вулиці 

Приінгульська  від № 161   до вул.  Приінгульська  

№ 96.  

            У 2017році   розпочато  роботу  по  

капітальному  ремонту  сільського  будинку.  

Роботу  розпочато  з  демонтажу  та  заміни  даху. 

В цьому, 2018 році,продовжуємо роботи за 

рахунок державної субвенції. На даний час 

проводиться заміна вікон, дверей, системи 

опалення, електропроводки. 

         У 2016   Христофорівська  сільська    рада  

прийняла  участь  у  щорічному  обласному  

конкурсі  та  виграла    інвестиційний  проект  

«Створення фітнес центру  та  культурно – 

естетичного  і  духовного  осередку  громади  на 

базі сільського  будинку культури  по  вулиці  

Приінгульській,  буд.114 села  Христофорівки 

Баштанського  району Миколаївської області». В 

цьому році цей проект було реалізовано. Зроблено  

капітальний  ремонт  приміщення для  його  

встановлення. У  липні 2018 року відбулося його 

відкриття, де зараз залюбки займаються жителі 

нашого села. Також зробили капітальний ремонт 

кімнати для відпочинку. Потрібно закупити 

меблі. 

    Зробили поточний ремонт коридору музею 

історії та образотворчого мистецтва, капітальний 

ремонт огорожі музею історії та образотворчого 

мистецтва. Було встановлено 12 

металопластикових вікон. 

      В 2018 році  в  ЗДО «Веселка»   придбали два 

вікна у світлицю, лінолеум, килим, пилесос, 

холодильник. 

      Виділено кошти із місцевого бюджету  в 

розмірі 150 тис.грн. на придбання  плитки на 

реконструкцію порогу  та  тротуарів в 

Христофорівську ЗОШ. Плитку придбали, роботи 

розпочато, завершемо на початку 2019 року.   

       Однією  з  основних  проблем  у  нашому  селі 

є якісне  водопостачання для  населення. Наша 

водопровідна   мережа  та  башти Рожновського в  

аварійому  стані. В цьому роців встановлено 

башту Рожновського по вул.Першого Травня, яка 

обслуговує 42 двори. Башта, яку було замінено по 

вулиці Ювілейна проблему з водопостачання  не 

вирішила. Води як не було так і немає. Треба 

терміново  чистити скважину замінити насосне 

обладнання, водомережу. 

      Влітку поточного року разом з молоддю 

відремонтували   міст на березі річки «Інгул», де 

завжди відпочивають не тільки жителі нашого 

села і жителі з навколишніх сіл. Восени  молодь 

посадила 60 дерев. 

                                                           Заходи: 

- 15 лютого  було  проведено  захід   до  

річниці  виводу  військ  з  Афганістану. 

Вручено  матеріальну  допомогу  воїнам – 

Афганцям. 

- 8 березня було  проведено святковий 

концерт до жіночого дня, вітали жінок зі 

святом в колективах. 

- 21 березня проводили захід «Презенія 

творів односельчан» до Всесвітнього дня 

поезії (Цимбалюк Т.В., Приходбко К.Ф., 

Андрєєва Т.В.) Круглий стіл.  

- 01 ківтня проводили юморину. Конкурси, 

вікторини, святкову дискотеку. 

- 07 ківтня проводили спортивні змагання до 

Всесвітнього  Дня Здоров»я. 

- 11 квітня до Міжнародного Дня 

визволення в»язнів фашистських 

концтаборів надали одноразову допомогу 

в»язням концтаборів: Цикало Г.Ф., 

Довженко К.Ф. 

- 26 квітня проведено круглий стіл в 

сільській бібліотеці  до Дня 

Чорнобильської трагедії. Перегляд 

відеоматеріалу. 

-   9 травня  проводили  захід  Дні пам'яті тa 

примирення, присвячені пам'ятi жертв 

Другої Світової війни. 

- 25 травня проводили День останнього 

дзвоника, випускний. Привітання школярів 

та випускників. 

- 01 червня проводили захід до 

Міжнародного Дня  захисту 

дітей.Атракціони, конкурси, розваги для 

дітей. 

- 28 червня захід до Дня Конституції 

України. Круглий стіл. Проводили 

святкову дискотеку, ігри, розваги. 

- 06 липня 2018 року   було  проведено свято 

Івана  Купала.  Проведено  святковий  

концерт  із  збереженням  традицій  та  

звичаїв  нашого  народу на березі річки 

«Інгул»(ФОТО). 

- 26 липня 2018 року  відбулося  святкове 

відкриття   фітнес –центру «Олімп» та 

урочисте відкриття  меморіальної дошки 

В.Є.Москаленка(фото). 

- 10,11,12 серпня в Христофорівському лісі 

проводили Фестиваль байкерів. 

- 01вересня  відзначили  День  знань. 

- 08 вересня   проведено  Свято  з  нагоди  

24і  -  річниці  Дня  заснування  

села.(Коваль Т.О.,Гусєв Д.А.,Сєліна О.М., 



Мінасян А.Р. – велика  подяка  спонсорам  

за  допомогу). 

- 30 вересня  проводили захід до 

Всеукраїнського Дня бібліотек. 

- 01 жовтня  було  проведено  захід  до  дня  

людей  похилого  віку (співпраця  з  

сільською  бібліотекою Тиць  С.С.) 

святковий  концерт,  надано  матеріальну  

допомогу  старожилам  села). 

- 05 жовтня захід до Дня вчителя. 

Привітання, концерт на базі 

Христофорівської ЗОШ. 

- 14 жовтня  захід  до  Дня  Захисника  

України. (матеріальна  допомога 

учасникам  бойових  дій). 

- 24 листопада проведено День пам»яті 

жертв голодомору. Покладання квітів до 

пам»ятника.( Співпраця  з  сільською  

бібліотекою Тиць  С.С.) 

- 3 грудня  2018 року  було  надано  

матеріальну  допомогу  до  Дня  людей з 

обмеженими можливостями. 

    Попереду  ще  дуже  багато  роботи, хочеться,  

щоб в  наступному  2019 році  мешканці   нашого  

села  Христофорівки    не  були  байдужими  до  

подій,  що  відбуваються  в    громаді,   а  брали  

активну  участь у  житті  та  розвитку  нашого  села. 

Пешочергові  заходи,  які  заплановано  у  2019 

році: 

1.Упорядкування  та  ремонт  доріг  комунальної  

власності  села Христофорівка. Поточний  ремонт  дороги  

по  вул. Приінгульська. 

2. Частковий  ремонт  та  заміна  водопровідної  мережі - 

1,5 км. 

3.Придбання  3-ох  насосів  на башти Рожновського 

.4.Придбання     будівельних  матеріалів  для  поточного  

ремонту  огорожі Центрального  кладовища. Ремонт  

огорожі  Центрального  кладовища . 

(поставити на баланс). 

 

5.Придбання     будівельних  матеріалів  для  поточного  

ремонту  огорожі   кладовища  на  «Поселянці». Ремонт  

огорожі.(Поставити на баланс). 

 

Упорядкування  санкціонованого сміттєзвалища та  

ліквідація  стихійних  сміттєзвалищ.  

 

7.Придбання  урн  для  сміття. 

 

8.Придбання та встановлення  лавочок в парк відпочинку. 

 

10.Капітальний ремонт сходів ,  порогу та тротуару  біля 

адмін. приміщення . 

 

11. Капітальний  ремонт  сходів  музею  історії    та  

образотворчого  мистецтва. 

 

12. Ремонт    громадських  криниць. 

 

13. Встановлення  стелли  із  вказівкою  назви  населеного  

пункту  при в»їзді в село. 

14. Ремонт  приміщення  для  пункту  поліції . 

15.Капітальний  ремонт   лікарської  амбулаторії( перший 

поверх). 

16. Придбання житла  для сімейного лікаря. 

Христофорівський ДНЗ 

 

1.Двері металопластикові міжкімнатні . 

2. Комп’ютер .  

3.Меблі в кабінет директора . 

4.Лінолеум в ігрову кімнату. 

5.Паласне покриття в ігрову кімнату. 

6. Газовий котел. 

7.Придбання  ігрового иайданчика. 

  Музей історії та образотворчого мистецтва 

 

1.Ремонт порогу (засипати пустоти, 

поштукатурити, ремонт сходів). 

2.Поетапна заміна вікон музеї  

           а) замінити 8 (вісім) вікон у виставковій залі. 

           б) замінити 3(троє) дверей на арку у 

виставковій залі . 



3. Встановити грати на 4(чотири) вікна спортивної зали (Фітнес центр) .  

4. Встановити ліхтар на фасад приміщення. (освітлення) 

5. Демонтувати старі котельні ( аварійний стан). 

6.Придбання  та улаштування водостічних труб. 

 

                                 Христофорівська ЗОШ 

 

1. Придбання  матеріалів ( цемент,пісок)  та ремонт  фасаду школи на ІІ поверсі. 

2. Придбання  матеріалів ( цемент,пісок)  та ремонт  цоколя спортивного залу. 

3. Придбання  матеріалів ( цемент,пісок)  та ремонт   відмостки будівлі школи . 

4. Придбання  та улаштування водостічних труб . 

5. Придбання  та ремонт східців у нову школу та їдальню . 

6. Придбання та установка металопластикових вікон . 

Христофорівський будинок культури 

1.Придбання  екрану  і  проектору . 

          2.Капітальний ремонт танцювального майданчику . 

          3.Капітальний  ремонт  сільського  будинкукультури ( внутрішні  та  зовнішні  роботи). 

Т.в.о. старости:                                                      О.В.Золотухіна  

 

 

  Встановлення дитячого майданчика в центрі села, поточний ремонт огороджі 

   
         Придбання в ЗДО холодильника , килима, пилесоса, лінолеума 

 

 
Заміна  вікон у музеї,   поточний ремонт   коридору на першому поверсі, ремонт огорожі,відкриття 

меморіальної дошки В.В.Москаленку 

 



 
 

 

  
 

 

Реалізація проекту  по фітнес центру 

  
 

Придбання  тротуарної плитки  та ремонт порогу  в Христофорівській ЗОШ 1-111 ступенів 

 



   

Цікаві  справи  Христофорівського  старостату 

                                                                      Свято  Нового  року…

Новий  рік  !  Який  він  жаданий  та  

бажаний.  З  нетерпінням  чекають  його  діти, 

дорослі  та  , мабуть  , немає  жодної  істоти, 

яка  б  не  чекала  цього  свята. Всі  з надією  

на  покращення  не  лише  умов  проживання, 

але  й   змін  у  роботі, соціальній  сфері, змін  

у  кожній  сім»ї.  Зрозуміло  , що  всім  

хочеться  кращого.  Цей  рік – рік  Жовтої  

Земляної  Свинки. Що  вона  нам  принесе? 

Астрологи  прогнозують  нам  цей  рік  буде  

досить  спокійним  і  контактним. Адже  ця  

тваринка  відрізняється  доброзичливістю  і  

справедливістю. 

Тож  наші  діти  і в  ЗДО  «Веселка»  і  школярі  

Христофорівської  ЗОШ  із  захопленням  та  

радістю  зустрічали  та  святкували  Новий  

2019 рік. 

 

                                                НЕ  ЗВАЖАЄМО  НІ  НА  ЩО… 

    

Село, місто  -  люди, свято. Це  ще  не  раз  

говорить  про  те, що  які б  умови  не  

склалися, а  наш  народ  може  зустрічати  

та  святкувати. Ось  і  2019  рік, 

довгоочікуваний,бажаний,новий…його  з  

нетерпінням  чекали  і  планували, як  же  

його  зустрічати? Але  без вихідних  

ситуацій  не  буває.  Вже  всі  були  

задоволені  тим, що наш сільський  будинок  

культури  ремонтують, хоч  холодно, але 

дякувати  Господу, нашій адміністрації, 

бригаді будівельників, нашому 

Христофорівському  старостату, новому  

директору  сільського  будинку  культури, 

артистам  і  всім  хто  прийшов  

святкувати  Новий  2019рік.У приміщенні  

була  поставлена  красуня  ялиночка, 

навколо  водили  хороводи, проводили  ігри, 

конкурси, вручали  призи  і  відзначали  

костюми. А  після  зустрічі  Нового  року  

була  святкова  дискотека, майже  до  ранку. 

 

 

                                                                       

 

 



                                                                        А  у нас у селі 
 

Продовжується  ремонт  сільського  будинку  

культури  і  всі  з  цікавістю  спостерігають  за  

цим  процесом.  Приємно  вже  те, що  навіть  

ті  громадяни, хто  не  вірив  у  покращення - в  

це  повірили,  Децентралізація  дає  кращі  

результати!   Мешканці  села  не  лише  

спостерігають  за  змінами , а й  самі  беруть  

активну  участь  у  покращенні  умов  

проживання.  

 

 

 

Напевне,  зрозуміли,  що  ми  разом  зможемо  

не  лише  створити  для  себе  комфорт ,а й 

прожити  цікаво  життя , зрозуміли  , що  й  

діти  наші  беруть  приклад  з  нас  самих, і  

чим  менше  ми  будемо  нарікати  , а  

допомагати  один –одному  ,тим  швидше  

стане  гарним  наше  село  з  його  комфортом  

та  затишком.  Ми  самі  ковалі  своєї  долі  і  

від  нас  залежить,  як  в  подальшому  ми  

будемо  жити.  

 

                                    

 

 

                                                         Водохреща, Йордан 

19 січня – це  третє  найбільше  й  

завершальне  свято  різдвяно – 

новорічного  циклу.  З  ним  пов’язують  

хрещення  на  Йордані  Христа.  У  

церквах  святять  воду, в  прорубах  - лід. 

Опівночі  перед  Водохрещами  вода  в  

річках, як  вірили  люди,  хвилюється. 

Заздалегідь  випилювали  з  льоду  

великий  хрест, обливали  його  

буряковим  квасом, щоб  був  червоний. 

Будували  з  льоду  престол, оздоблювали  

аркою з  ялинкових  або  соснових  гілок 

– «царські  врата». Після  богослужіння  

всі  йдуть  на  річку  до  хреста. Кожен  

несе  з  собою  посуд  на  воду. 

Після  недовгої  відправи  священик  

занурює  в  ополонку  хрест, а в цей  час  

люди  голосно  співають: 

                   « Во  Йордані  крещаюся, тобі, 

Господи!» 

Мисливці  стріляють  із  рушниць, а  

хлопці  випускають  із  рук  голубів, які  

хмарою  літають  над Йорданню. Після  

Водохреща  всі  люди  повертаються  до  

своїх  хат… Окроплюють  свяченою  

водою  хату, весь  господарський  двір. 

Перед  їжею  всі  п’ють  свячену  воду. 

Після  обіду  дівчата  бігають  до  річки  

вмиватися  в  йорданській воді – «щоб  

були  рожеві  лиця». 

За  прикметами  вважали: 

На  Водохреща  день  теплий – буде  хліб  

темний. 

Іде  лапатий  сніг - на  врожай. 

Якщо  день  ясний, сонячний, то  хліба  

цього  року   будуть  чистими, а якщо  

хмарний  -  у  хлібі  буде  багато  «сажки» 

золи. 

Після  Водохреща, уважалося, мають  

слабнути  морози. Якщо  в цей  день 

зоряна  ніч  -  вродять  горіхи  та  ягоди. 

Якщо  похмуро – хліба  буде  вдосталь. 

 На  Йордані  зазвичай  чоловіки  та  

жінки  займаються  «моржуванням», адже  

цього  дня  вода  цілюща. Ось  і у  нас,  у 

Христофорівці, є  свої  герої.  Кожного  

року , 19  січня , вони  приймають  

цілющі  купелі – це  Цимбалюк  Тетяна,  

Цимбалюк  Валерій, Сметанкін  Вадим, 

Сметанкіна  Анастасія, Позіхайло   

Володимир,  Сковоронюк  Олександр, 

Новицький  Єгор, Голуб  Олег,Озеров 

Валентин, Бобришева  Наталія. 

  

 

 

 



 
 

Україна  колядує…( Христофорівка  колядує) 

16.01.2019 року  . 

 Багатий  наш  народ  традиціями  та  

звичаями, багатий  своєю  культурою. 

Саме  культура  піднімає  свій  народ  на  

той  високий  щабель  краси, мудрості, 

доброти, вихованості, працелюбності, 

щедрості  і  нескінченного  терпіння. І 

саме  наш  народ  у  своїх  традиціях  

відображає  ті  складові  чинники, які  

притаманні  його духу, волі,його силі. 

Зимові  свята, найбільш  точно  передають  

все  багатство  і  міць  нашого  народу. 

Незважаючи  на  погодні  умови:  чи  то  

сніг, чи то  мороз, чи  заметіль – народ  

колядує, возвеличує  господарів  і   

бажає  добробуту, підносить  і  надихає  

людей  не  падати  духом, а  вірити.  

Віритим  в  себе, у  свою  силу, у  краще  

майбутнє- наше  майбутнє. 

   Наші  найменші  жителі  колядують, 

бажають  всім  здоров»я, добра, миру, 

благополуччя, терпіння  і  щедрих  

врожаїв.  І  кожен  господар  своєї  садиби 

з  нетерпінням  чекає  малих  колядників, 

бо  це  наше  майбутнє  і  СЛАВА  БОГУ, 

що  воно  у  нас  є.  (фото  додаються) 

    18.01.2019р. 

     18  січня  -  Голодна  кутя, голодний  

Святвечір. 

 

Це є  останній  день  колядок. Готують  

третю  і  останню  кутю  різдвяно – 

новорічних  свят. Називається  вона   

 

 

 

«голодною»  від  того, що  з  цієї  пори  й  

до  наступного  дня, доки  не  освятять  

воду  в  річці, люди  говіли, себто  не  їли.  

Батько  кропив  усіх  присутніх  у  хаті  

промовляючи :  « Дай  Бог  і  на  той  рік  

діждатися».  Діти  пишуть  крейдою  

хрести. У  хаті  хрести  пишуть  на  дверях, 

вікнах, на  столі, на  скрині, на  посуді – 

скрізь.  Не  кроплять  лише  свиней  та  

курей. 

   Сідають  вечеряти, коли  вже  засяє  

вечірня  зоря. На  вечерю  подають  пісні  

страви – смажена  риба, вареники з  

капустою, гречані   млинці  на  олії,  кутя  

та узвар. 

 Після  вечері  діти  « проганяють  кутю» : 

вибігають  із  хати, паліччям  б»ють  

знадвору  в  причілковий  кут, 

примовляючи: 

               Тікай, кутя, із  покуття, 

               А  узвар, іди  на  базар, 

               Паляниці,  лишайтесь  на  полиці, 

                Щоб  покинути  кожух. 

  Кутю, що  лишилася  після  вечері, 

виносять  курям – «щоб  добре  

плодилися». 

  Вода, освячена  в  надвечір»ї  

Богоявлення, -«вечірня  вода» -  

уважається  святішою, ніж  із  Водохрещі. 

 Якщо  на  голодний  вечір  темно, уродить  

гречка. 

 Якщо  в  хрещенську  ніч  зорі дуже  

блищать, хліби  будуть  добрими. 



  

22 січня до Дня рідної мови  в сільській бібліотеці відбувся огляд книжкової виставки 

«Мова – душа народу» та  книжкової виставки «Велич української книги» 

 

 

 

 

 

 

 

В історії становлення незалежної і соборної 

України особливе місце займає день 22 січня 1919 

року, коли Директорія Української Народної 

Республіки проголосила Злуку всіх українських земель 

в єдину Українську державу. Саме цей день з’єднання 

Західноукраїнської Народної Республіки з 

Українською Народною Республікою прийнято 

відзначати як свято – День Соборності України. До цієї 

значної події біля Христофорівського старостату 

була проведена акція «Ланцюг єдності», а у 

сільській бібліотеці пройшов Патріотичний урок 

«Соборність України  –  запорука єдності держави» . 

Бібліотекар розповіла присутнім про історичні події 

тих років, зазначила, що ΙV- ий Універсал Центральної 

Ради – це одна з вершин державотворчої  її діяльності, 

яка протягом короткого часу привела Україну до 

повної самостійності. . Під час  заходу були 

використані відео-ролики: «Моя країна – Україна», 

«День Соборності – новини», пісні «Це твоя земля, це твоя країна», «Дай нам, Боже». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Привітання!!! 
Христофорівський  територіальний  орган  виконавчого  комітету Баштанської  міської  ради 

щиро вітає всіх іменинників, що святкують свій день народження 

в січні  місяці. 

 
                                                       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! 

 
80  річний  свій  ювілей  у лютому 2019  

року    відзначив  Поліщук 

В.Я.(17.01.1939р) 

   65 річний  свій  ювілей 
відзначили:Кулініч Н.М.(25.01.1954р.)  

Федорко Л.А.(30.01.1954р.) 

70річний ювілей  у  лютомуі  місяці 2018 

року  відзначила:Білоус В.К.(08.01.1949р.) 

ПогорєловА.О.(22.02.1948р.)      

60річний ювілей відзначили:  Кінаш 

Д.М. (01.01.1959р.), Єськов В.В. 

(09.01.1959р)

 

                                                                   ОГОЛОШЕННЯ 

                                                        Шановні жителі  громади!  

              
        1.     Просимо  Вас  звертатися  до  Христофорівського  територіального  

             органу  з  метою  реєстрації  місця  проживання  дітей. Відповідно 

             до Постанови Кабінету Міністрів  України  від  02.03.2016р. №207 

             «Правила  здійснення  реєстрації  місця  проживання», реєстрація   

             дітей  до  18  років  здійснюється  за  місцем  реєстрації  одного  з  

              батьків. Після  досягнення  повноліття  дітей (18 років) громадяни 

              реєструються  за  наявності  свідоцтва  про  право  власності  на 

              житловий  будинок  та  згоди  власника будинку. 

              Видача  довідок  для  оформлення  субсидій  та  державних   

             допомог , без  реєстрації  проживання  дітей, видаватися  не  будуть.   

 

2.   З   01.01.2018 року  розпочато  прийом  документів  для  оформлення 

                Субсидій на  тверде  паливо  та  скраплений   газ. 

 

  

                                                                           Христофорівський  старостат. 



 

                        



                                                                  


