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П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й : 

 

1. Про стан правопорядку і злочинності , проведення заходів щодо зниження 

злочинності на території Широківської сільської ради. 

Інформує: заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Широківської сільської ради Свіркін Д.О. 

 

2. Про забезпечення виконання вимог законодавства України щодо забезпечення 

доступу до публічної інформації в Широківській сільській раді. 

Інформує : начальник загального відділу Широківської сільської ради 

Захарченко Н.І. 

 

3. Про викладення додатку №2 до рішення виконавчого комітету від 21.06.2017 

року № 09 «Про затвердження розміру витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію в Широківській сільській 

раді та порядку відшкодування цих витрат» в новій редакції. 

Інформує : начальник загального відділу Широківської сільської ради 

Захарченко Н.І. 

 

4. Про заходи зі святкування Новорічних та Різдвяних свят на території 

Широківської громади в 2018-2019 році. 

Інформує: керуючий справами виконавчого комітету Широківської сільської 

ради Головань Л.С. 

 

5. Про виконання рішення виконавчого комітету Широківської сільської ради від 

13.07.2017 року № 18 «Про виконання розпорядження голови Запорізької 

обласної державної адміністрації № 266 від 06.06.2017 року «Про план 

обласних заходів до 80-х роковин Великого терору-масових репресій 1937-

1938 років на 2017-2018 роки» на території Широківської сільської ради. 

Інформує:керуючий справами виконавчого комітету Широківської сільської 

ради Головань Л.С. 

 

6. Про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади у сфері 

соціального захисту населення ( згідно статті 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»).  

Інформує: начальник відділу КУ «Центр надання соціальних послуг» 

Широківської сільської ради  Шамова О.В. 

 

7. Про звіт директора КУ «Агенція розвитку Широківської об’єднаної 

територіальної громади» Широківської сільської ради Агєнтаєвої В.В. щодо 

діяльності комунальної установи в 2018 році. 

Інформує: директор КУ «Агенція розвитку Широківської об’єднаної 

територіальної громади» Широківської сільської ради Агєнтаєва В.В. 

 



 
 

8. Про роботу Опікунської ради при виконавчому комітеті Широківської 

сільської ради в ІІ півріччі 2018 році та погодження плану роботи на 2019 рік. 

Інформує : керуючий справами виконавчого комітету Широківської сільської 

ради Головань Л.С. 

 

9. Про роботу Громадської інспекції при виконавчому комітеті Широківської 

сільської ради в ІІ півріччі 2018 році та погодження плану роботи на 2019 рік. 

Інформує : керуючий справами виконавчого комітету Широківської сільської 

ради Головань Л.С.  

 

10. Про роботу Адміністративної комісії при виконавчому комітеті Широківської 

сільської ради в ІІ півріччі 2018 році та погодження плану роботи на 2019 рік. 

Інформує : голова Адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Широківської сільської ради Головань Л.С. 

 

11. Про звіт щодо виконання плану роботи виконавчого комітету Широківської 

сільської ради за ІІ півріччя 2018 року на затвердження плану роботи на І 

півріччя 2019 року. 

Інформує : керуючий справами виконавчого комітету Широківської сільської 

ради Головань Л.С. 

 

12. Про звіт щодо виконання фінансового плану  спеціалізованим підприємством 

«Об’єднана житлово-комунальна, побутова та ритуальна служба» 

Широківської сільської ради за ІІІ квартал 2018 року. 

Інформує : заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів Широківської сільської ради Юдіна М.Д. 

 

13. Про затвердження ціни на окремі види ритуальних послуг та ціни на 

необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг. 

Інформує : заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів Широківської сільської ради Юдіна М.Д. 

 

14. Про затвердження переліку майна комунальної власності територіальної 

громади Широківської сільської ради, яке може бути передане в оренду в 2019 

році. 

Інформує : начальник відділу житлово-комунального господарства та 

благоустрою Широківської сільської ради Вакулінський Д.І. 

 

15. Про затвердження переліків об’єктів та видів робіт для відбування покарання 

засудженими до громадських робіт на території Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області. 

     Інформує : керуючий справами виконавчого комітету Широківської сільської 

     ради Головань Л.С. 

 



 
 

16. Про затвердження переліків об’єктів та видів робіт для порушників, на яких 

накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт , на 

території Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької 

області. 

     Інформує : керуючий справами виконавчого комітету Широківської сільської 

ради Головань Л.С. 

 

17. Про затвердження переліків об’єктів та видів робіт для порушників , на яких 

накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт , на 

території Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької 

області. 

Інформує : керуючий справами виконавчого комітету Широківської сільської 

ради Головань Л.С. 

 

18. Про затвердження складу постійно діючих комісіїй для проведення  

обстеження та складання актів матеріально-побутових умов проживання 

громадян, проживання без реєстрації, не проживання за місцем реєстрації. 

Інформує : керуючий справами виконавчого комітету Широківської сільської 

ради Головань Л.С. 

 

19. Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг соціального 

характеру. 

Інформує : керуючий справами виконавчого комітету Широківської сільської 

ради Головань Л.С.  

 

20.Про організацію обліку дітей та підлітків для здобуття середньої освіти та  

     закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти  

     Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області. 
Інформує : керуючий справами виконавчого комітету Широківської сільської 

ради Головань Л.С. 

 
21.Про збереження права користування житловою площею за неповнолітньою  

     Ковязіною Веронікою Борисівною. 

     Інформує : керуючий справами виконавчого комітету Широківської сільської 

     ради Головань Л.С. 

 

22.Про надання дозволу наукладення договору оренди. 

Інформує: начальник відділу житлово-комунального господарства та 

благоустрою Широківської сільської ради Вакулінський Д.І. 

 

23.Про надання дозволу наукладення договору оренди. 

Інформує: начальник відділу житлово-комунального господарства та 

благоустрою Широківської сільської ради Вакулінський Д.І. 

 

24.Про надання дозволу наукладення договору оренди. 



 
 

Інформує: начальник відділу житлово-комунального господарства та 

благоустрою Широківської сільської ради  Вакулінський Д.І. 

 

25.Про надання дозволу наукладення договору оренди. 

Інформує: начальник відділу житлово-комунального господарства та 

благоустрою Широківської сільської ради Вакулінський Д.І. 

 

26.Про надання дозволу наукладення договору оренди. 

Інформує: начальник відділу житлово-комунального господарства та 

благоустрою Широківської сільської ради  Вакулінський Д.І. 

 

27.Про надання дозволу наукладення договору оренди. 

Інформує: начальник відділу житлово-комунального господарства та 

благоустрою Широківської сільської ради Вакулінський Д.І. 

 

28.Про створення комісії з обстеження доріг та дорожніх об’єктів . 

Інформує: начальник відділу житлово-комунального господарства та      

     благоустрою Широківської сільської ради Вакулінський Д.І. 

 

29.Про переведення садового будинку у жилий будинок. 

Інформує: начальник відділу житлово-комунального господарства та 

благоустрою Широківської сільської ради Вакулінський Д.І. 

 

30.Про переведення садового будинку у жилий будинок. 

Інформує: начальник відділу житлово-комунального господарства та 

благоустрою Широківської сільської ради Вакулінський Д.І. 

 

31.Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна. 

Інформує: начальник відділу житлово-комунального господарства та  

благоустрою Широківської сільської ради Вакулінський Д.І. 

 

32.Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна. 

Інформує: начальник відділу житлово-комунального господарства та  

благоустрою Широківської сільської ради Вакулінський Д.І. 

 

33.Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна. 

Інформує: начальник відділу житлово-комунального господарства та 

 благоустрою Широківської сільської ради Вакулінський Д.І. 

 

34.Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна. 

     Інформує: начальник відділу житлово-комунального господарства та 

     благоустрою Широківської сільської ради Вакулінський Д.І. 

 

35.Про внесення змін до поштової адреси об’єкту нерухомого майна . 



 
 

     Інформує: начальник відділу житлово-комунального господарства та  

     благоустрою Широківської сільської ради Вакулінський Д.І. 

 

    36.Про скасування рішення виконавчогокомітету Широківської сільської ради 

         Запорізького району Запорізької області від 01.11.2018 року № 258  «Про 

         переведення садового будинку у жилий будинок» . 

         Інформує: начальник відділу житлово-комунального господарства та 

         благоустрою Широківської сільської ради  Вакулінський Д.І. 

 

          37.Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Широківської сільської 

               ради Запорізького району Запорізької області від 01.11.2018р. №251 «Про  

               погодження переведення недієздатних повнолітніх осіб з КУ «Веселівський  

               психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради до КУ «Орловський  

               психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради та надання дозволу 

на 

              зняття їх з реєстрації місця проживання» шляхом викладення його в новій 

              редакції. 

      Інформує: начальник юридичного відділу Широківської сільської ради 

     Литвиненко Ж.М. 

 

38.Про погодження заяви КУ «Веселівський психоневрологічний інтернат»  

     Запорізької обласної ради до Запорізького приміського об’єднаного управління 

     Пенсійного фонду України в Запорізькій області щодо виплати пенсії 

     недієздатній особі, яка знаходиться на повному державному утриманні. 

     Інформує: начальник юридичного відділу Широківської сільської ради 

     Литвиненко Ж.М. 

 
39.Про затвердження подання про доцільність призначення опікуна. 
     Інформує:начальник юридичного відділу Широківської сільської ради 

     Литвиненко Ж.М. 

 
40.Про затвердження подання про доцільність призначення опікуна. 
     Інформує:начальник юридичного відділу Широківської сільської ради 

    Литвиненко Ж.М. 

 
41.Про затвердження подання про доцільність призначення опікуна. 
    Інформує:  начальник юридичного відділу Широківської сільської ради 

    Литвиненко Ж.М. 

 
42.Про затвердження подання про доцільність призначення опікуна. 
     Інформує: начальник юридичного відділу Широківської сільської ради 

    Литвиненко Ж.М. 
 
43.Про затвердження подання про доцільність призначення опікуна. 
     Інформує:начальник юридичного відділу Широківської сільської ради 

    Литвиненко Ж.М. 



 
 

 
44.Про затвердження подання про доцільність призначення опікуна. 
     Інформує: начальник юридичного відділу Широківської сільської ради 

     Литвиненко Ж.М. 
 

45.Про затвердження подання про доцільність призначення опікуна. 
     Інформує:  начальник юридичного відділу Широківської сільської ради 

    Литвиненко Ж.М. 
 
46.Про затвердження подання про доцільність призначення опікуна. 
     Інформує:  начальник юридичного відділу Широківської сільської ради 

    Литвиненко Ж.М. 
 
47.Про затвердження подання про доцільність призначення опікуна. 
     Інформує:  начальник юридичного відділу Широківської сільської ради 

    Литвиненко Ж.М. 

 
48.Про затвердження подання про доцільність призначення опікуна. 
     Інформує:  начальник юридичного відділу Широківської сільської ради 

    Литвиненко Ж.М. 
 
Сільський голова                                                                                    Коротенко Д.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.СЛУХАЛИ : про стан правопорядку і злочинності , проведення заходів щодо 

зниження злочинності на території Широківської сільської ради. 

ІНФОРМАЦІЯ : заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів Широківської сільської ради Свіркіна Д.О. 

ВИСТУПИЛИ :Чухрай О.В. наголосив на тому , що необхідно продовжувати 

співпрацю з поліцією для вирішення питання встановлення камер 

відеоспостереження , запропонував підтримати проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 277 додається. 

 

2.СЛУХАЛИ :Про забезпечення виконання вимог законодавства України щодо 

забезпечення доступу до публічної інформації в Широківській сільській раді. 

ІНФОРМАЦІЯ : начальника загального відділу Широківської сільської ради 

Захарченко Н.І. 

ВИСТУПИЛИ : Шевчук А.П. наголосила на важливості дотримання строків 

розгляду звернень та наданні повної інформації , запропонувала підтримати 

проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 278 додається. 

 

3.СЛУХАЛИ :Про викладення додатку №2 до рішення виконавчого комітету від 

21.06.2017 року № 09 «Про затвердження розміру витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію в Широківській сільській 

раді та порядку відшкодування цих витрат» в новій редакції. 

ІНФОРМАЦІЯ : начальника загального відділу Широківської сільської ради 

Захарченко Н.І. 

ВИСТУПИЛИ : Колесник І.Т. наголосила на необхідності прийняття даного 

уточнення та запропонувала підтримати проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 279 додається. 

 

4.СЛУХАЛИ :Про заходи зі святкування Новорічних та Різдвяних свят на 

території Широківської громади в 2018-2019 році. 

ІНФОРМАЦІЯ: керуючого справами виконавчого комітету Широківської 

сільської ради Головань Л.С. 

ВИСТУПИЛИ : Карпенко Л.М. зазначила , що слід провести роботу по 

уточненню списків дітей , які проживають на території громади . Запропонувала 

особливу увагу приділити дітям з багатодітних та малозабезпечених родин та 

запропонувала підтримати проект рішення в цілому. 



 
 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 280 додається. 

 

5.СЛУХАЛИ :Про виконання рішення виконавчого комітету Широківської 

сільської ради від 13.07.2017 року № 18 «Про виконання розпорядження голови 

Запорізької обласної державної адміністрації № 266 від 06.06.2017 року «Про 

план обласних заходів до 80-х роковин Великого терору-масових репресій 1937-

1938 років на 2017-2018 роки» на території Широківської сільської ради. 

ІНФОРМАЦІЯ :керуючого справами виконавчого комітету Широківської 

сільської ради Головань Л.С. 

ВИСТУПИЛИ : Литвиненко Ж.М. зазначила про повне виконання заходів , 

передбачених до виконання відповідного рішення виконавчого комітету та 

запропонувала підтримати проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 281 додається. 

 

6.СЛУХАЛИ :Про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади 

у сфері соціального захисту населення ( згідно статті 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»).  

ІНФОРМАЦІЯ : начальника відділу КУ « Центр надання соціальних послуг» 

Широківської сільської ради Шамової О.В. 

ВИСТУПИЛИ : Правдюк О.А. зазначила про відсутність керівника комунальної 

установи та запропонувала підтримати проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 282 додається. 

 

7.СЛУХАЛИ :Про звіт директора КУ «Агенція розвитку Широківської об’єднаної 

територіальної громади» Широківської сільської ради Агєнтаєвої В.В. щодо 

діяльності комунальної установи в 2018 році. 

ІНФОРМАЦІЯ : директора КУ «Агенція розвитку Широківської об’єднаної 

територіальної громади» Широківської сільської ради Агєнтаєвої В.В. 

ВИСТУПИЛИ : Чухрай О.В. відзначив роботу КУ «Агенція розвитку 

Широківської об’єднаної територіальної громади» Широківської сільської ради , 

наголосив на різноманітті форм роботи та запропонував підтримати проект 

рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 283 додається. 



 
 

 

8.СЛУХАЛИ :Про роботу Опікунської ради при виконавчому комітеті 

Широківської сільської ради в ІІ півріччі 2018 році та погодження плану роботи 

на 2019 рік. 

ІНФОРМАЦІЯ : керуючого справами виконавчого комітету Широківської 

сільської ради Головань Л.С. 

ВИСТУПИЛИ : Карпенко Л.М. підкреслила , що Опікунською радою проведена 

значна робота та запропонувала підтримати проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 284 додається. 

 

9.СЛУХАЛИ :Про роботу Громадської інспекції при виконавчому комітеті 

Широківської сільської ради в ІІ півріччі 2018 році та погодження плану роботи 

на 2019 рік. 

ІНФОРМАЦІЯ : керуючого справами виконавчого комітету Широківської 

сільської ради Головань Л.С.  

ВИСТУПИЛИ : Колесник І.Т. наголосила на тому, що Громадська інспекція тісно 

співпрацювала з Опікунською радою , що призводило до досягнення позитивних 

результатів . запропонувала підтримати проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 285 додається. 

 

10.СЛУХАЛИ :Про роботу Адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Широківської сільської ради в ІІ півріччі 2018 році та погодження плану роботи 

на 2019 рік. 

ІНФОРМАЦІЯ : голови Адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Широківської сільської ради Головань Л.С. 

ВИСТУПИЛИ : Шевчук А.П. наголосила на тому , що Адміністративна комісія 

протягом року працювала глагоджено та продуктивно , запропонувала підтримати 

проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 286 додається. 

 

11.СЛУХАЛИ :Про звіт щодо виконання плану роботи виконавчого комітету 

Широківської сільської ради за ІІ півріччя 2018 року на затвердження плану 

роботи на І півріччя 2019 року. 

ІНФОРМАЦІЯ : керуючого справами виконавчого комітету Широківської 

сільської ради Головань Л.С. 



 
 

ВИСТУПИЛИ : Агєнтаєва В.В. зазначила на різноманітті питань , які 

розглядались на засіданнях виконавчого комітету , запропонувала підтримати 

проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 287 додається. 

 

12.СЛУХАЛИ :Про звіт щодо виконання фінансового плану спеціалізованим 

підприємством «Об’єднана житлово-комунальна, побутова та ритуальна служба» 

Широківської сільської ради за ІІІ квартал 2018 року. 

ІНФОРМАЦІЯ : заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів Широківської сільської ради Юдіної М.Д. 

ВИСТУПИЛИ : Колесник І.Т. відзначила , що спеціалізованим підприємством 

«Об’єднана житлово-комунальна, побутова та ритуальна служба» Широківської 

сільської ради протягом року постійно перевиконується фінансовий план та 

запропонувала підтримати проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 288 додається. 

 

13.СЛУХАЛИ :Про затвердження ціни на окремі види ритуальних послуг та ціни 

на необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг. 

ІНФОРМАЦІЯ : заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів Широківської сільської ради Юдіної М.Д. 

ВИСТУПИЛИ : Карпенко Л.М. зазначила , що ціни на мінімальний перелік 

послуг мають бути доступними для населення , та запропонувала підтримати 

проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 289 додається. 

 

14.СЛУХАЛИ :Про затвердження переліку майна комунальної власності 

територіальної громади Широківської сільської ради, яке може бути передане в 

оренду в 2019 році. 

ІНФОРМАЦІЯ : начальника відділу житлово-комунального господарства та 

благоустрою Широківської сільської ради Вакулінського Д.І. 

ВИСТУПИЛИ : 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 290 додається. 

 



 
 

15.СЛУХАЛИ :Про затвердження переліків об’єктів та видів робіт для відбування 

покарання засудженими до громадських робіт на території Широківської сільської 

ради Запорізького району Запорізької області. 

ІНФОРМАЦІЯ : керуючого справами виконавчого комітету Широківської 

сільської ради Головань Л.С. 

ВИСТУПИЛИ : Свіркін Д.О. зазначив , що завдяки правильному використанню 

робочої сили можна провести значну роботу по впорядкуванню території громади 

та запропонував підтримати проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 291 додається. 

 

16.СЛУХАЛИ :Про затвердження переліків об’єктів та видів робіт для 

порушників,на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських 

робіт , на території Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької 

області. 

ІНФОРМАЦІЯ : керуючого справами виконавчого комітету Широківської 

сільської ради Головань Л.С. 

ВИСТУПИЛИ : Свіркін Д.О. зазначив , що завдяки правильному використанню 

робочої сили можна провести значну роботу по впорядкуванню території громади 

та запропонував підтримати проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 292 додається. 

 

17.СЛУХАЛИ :Про затвердження переліків об’єктів та видів робіт для 

порушників,на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно 

корисних робіт , на території Широківської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області. 

ІНФОРМАЦІЯ : керуючого справами виконавчого комітету Широківської 

сільської ради Головань Л.С. 

ВИСТУПИЛИ : Свіркін Д.О. зазначив , що завдяки правильному використанню 

робочої сили можна провести значну роботу по впорядкуванню території громади 

та запропонував підтримати проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 293 додається. 

 

18.СЛУХАЛИ :Про затвердження складу постійно діючих комісіїй для 

проведення  обстеження та складання актів матеріально-побутових умов 

проживання громадян, проживання без реєстрації, не проживання за місцем 

реєстрації. 



 
 

ІНФОРМАЦІЯ : керуючого справами виконавчого комітету Широківської 

сільської ради Головань Л.С. 

ВИСТУПИЛИ : Карпенко Л.М. підтримала проект рішення в цілому та 

наголосила на необхідності його прийняття. 

                           Головань Р.Г. зазначив , що він проти складання актів щодо 

мешканців сіл Привільного , Придніпровського та Гурського, але іншої 

пропозиції   як обслуговувати мешканців цих сіл не висловив. 

                           Колесник І.Т. зазначила , що у мешканців цих сіл є єдине 

транспортне сполучення лише з селом Лукашеве , де вони отримували 

адмінцістративні послуги і раніше, і тепер. Наголосила на тому , що не можна 

ставити свої амбіції вище потреб людей. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 12; 

«проти»- 1; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 294 додається. 

 

19.СЛУХАЛИ :Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг 

соціального характеру. 

ІНФОРМАЦІЯ : керуючого справами виконавчого комітету Широківської 

сільської ради Головань Л.С.  

ВИСТУПИЛИ : Юдіна М.Д. зазначила , що перелік послуг , які надаються 

працівниками відділу «Центр надання адміністративних послуг» Широківської 

сільської ради зростає. Прийняття зазначеного рішення є тому підтвердженням. 

Запропонувала підтримати проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 295 додається. 

 

20.СЛУХАЛИ :Про організацію обліку дітей та підлітків для здобуття середньої  

освіти та закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої 

освіти Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області. 
ІНФОРМАЦІЯ : керуючого справами виконавчого комітету Широківської 

сільської ради Головань Л.С. 

ВИСТУПИЛИ : Литвиненок Ж.М. наголосила на змінах , які відбулися в чинному 

законодавстві України щодо організації обліку дітей ; зазначила на необхідності 

співпраці працівників відділу «Центр надання адміністративних послуг» та 

відділу освіти Широківської сільської ради у вирішенні питання повного та 

якісного обліку дітей території громади. Запропонувала підтримати проект 

рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 296 додається. 

 



 
 

21.СЛУХАЛИ :Про збереження права користування житловою площею за 

неповнолітньою Ковязіною Веронікою Борисівною. 

ІНФОРМАЦІЯ : керуючого справами виконавчого комітету Широківської 

сільської ради Головань Л.С. 

ВИСТУПИЛИ : Шевчук А.П. наголосила на необхідності прийняття 

запропонованого рішення з метою захисту інтересів дитини.Запропонувала 

підтримати проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 297 додається. 

 

22.СЛУХАЛИ :про надання дозволу наукладення договору оренди. 

ІНФОРМАЦІЯ : начальника відділу житлово-комунального господарства та 

благоустрою Широківської сільської ради Вакулінського Д.І. 

ВИСТУПИЛИ : Литвиненко Ж.М. зазначила на необхідності приведення у 

відповідність правовідносин з використання приміщень шкіл громади для 

забезпечення дітей гарячим харчуванням.Запропонувала підтримати проект 

рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 298 додається. 

 

23.СЛУХАЛИ :Про надання дозволу наукладення договору оренди. 

ІНФОРМАЦІЯ : начальника відділу житлово-комунального господарства та 

благоустрою Широківської сільської ради Вакулінського Д.І. 

ВИСТУПИЛИ :Литвиненко Ж.М. зазначила на необхідності приведення у 

відповідність правовідносин з використання приміщень шкіл громади для 

забезпечення дітей гарячим харчуванням.Запропонувала підтримати проект 

рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 299 додається. 

 

24.СЛУХАЛИ :Про надання дозволу наукладення договору оренди. 

ІНФОРМАЦІЯ : начальника відділу житлово-комунального господарства та 

благоустрою Широківської сільської ради  Вакулінського Д.І. 

ВИСТУПИЛИ : Литвиненко Ж.М. зазначила на необхідності приведення у 

відповідність правовідносин з використання приміщень шкіл громади для 

забезпечення дітей гарячим харчуванням.Запропонувала підтримати проект 

рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 



 
 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 300 додається. 

 

25.СЛУХАЛИ :Про надання дозволу наукладення договору оренди. 

ІНФОРМАЦІЯ : начальника відділу житлово-комунального господарства та 

благоустрою Широківської сільської ради Вакулінського Д.І. 

ВИСТУПИЛИ :Литвиненко Ж.М. зазначила на необхідності приведення у 

відповідність правовідносин з використання приміщень шкіл громади для 

забезпечення дітей гарячим харчуванням.Запропонувала підтримати проект 

рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 301 додається. 

 

26.СЛУХАЛИ :Про надання дозволу наукладення договору оренди. 

ІНФОРМАЦІЯ : начальника відділу житлово-комунального господарства та 

благоустрою Широківської сільської ради  Вакулінського Д.І. 

ВИСТУПИЛИ : Литвиненко Ж.М. зазначила на необхідності приведення у 

відповідність правовідносин з використання приміщень шкіл громади для 

забезпечення дітей гарячим харчуванням.Запропонувала підтримати проект 

рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 302 додається. 

 

27.СЛУХАЛИ :Про надання дозволу наукладення договору оренди. 

ІНФОРМАЦІЯ : начальника відділу житлово-комунального господарства та 

благоустрою Широківської сільської ради Вакулінського Д.І. 

ВИСТУПИЛИ : Литвиненко Ж.М. зазначила на необхідності приведення у 

відповідність правовідносин з використання приміщень шкіл громади для 

забезпечення дітей гарячим харчуванням.Запропонувала підтримати проект 

рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 303 додається. 

 

28.СЛУХАЛИ :Про створення комісії з обстеження доріг та дорожніх об’єктів . 

ІНФОРМАЦІЯ : начальника відділу житлово-комунального господарства та 

благоустрою Широківської сільської ради Вакулінського Д.І. 

ВИСТУПИЛИ : Свіркін Д.О. зазначив , що прийняття зазначеного рішення 

необхідне для вирішення питання забезпечення внутрішнього маршруту 

громади.Запропонував підтримати проект рішення в цілому. 



 
 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 304 додається. 

 

29.СЛУХАЛИ :Про переведення садового будинку у жилий будинок. 

ІНФОРМАЦІЯ : начальника відділу житлово-комунального господарства та 

благоустрою Широківської сільської ради Вакулінського Д.І. 

ВИСТУПИЛИ : Богданова С.А. запропонувала підтримати проект рішення в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 305 додається. 

 

30.СЛУХАЛИ :Про переведення садового будинку у жилий будинок. 

ІНФОРМАЦІЯ : начальника відділу житлово-комунального господарства та 

благоустрою Широківської сільської ради Вакулінського Д.І. 

ВИСТУПИЛИ :Богданова С.А. запропонувала підтримати проект рішення в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 306 додається. 

 

31.Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна. 

ІНФОРМАЦІЯ : начальника відділу житлово-комунального господарства та 

благоустрою Широківської сільської ради Вакулінського Д.І. 

ВИСТУПИЛИ :Богданова С.А. запропонувала підтримати проект рішення в 

цілому.  

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 307 додається. 

 

32.Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна. 

ІНФОРМАЦІЯ : начальника відділу житлово-комунального господарства та  

благоустрою Широківської сільської ради Вакулінського Д.І. 

ВИСТУПИЛИ : Карпенко Л.М. запропонувала підтримати проект рішення в 

цілому.  

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 308 додається. 



 
 

 

33.Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна. 

ІНФОРМАЦІЯ : начальника відділу житлово-комунального господарства та 

благоустрою Широківської сільської ради Вакулінського Д.І. 

ВИСТУПИЛИ :Богданова С.А. запропонувала підтримати проект рішення в 

цілому.  

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 309 додається. 

 

34.Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна. 

ІНФОРМАЦІЯ : начальника відділу житлово-комунального господарства та 

благоустрою Широківської сільської ради Вакулінського Д.І. 

ВИСТУПИЛИ :Колесник І.Т. запропонувала підтримати проект рішення в цілому.  

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 310 додається. 

 

35.Про внесення змін до поштової адреси об’єкту нерухомого майна . 

ІНФОРМАЦІЯ: начальника відділу житлово-комунального господарства та  

благоустрою Широківської сільської ради Вакулінського Д.І. 

ВИСТУПИЛИ :Богданова С.А. запропонувала підтримати проект рішення в 

  цілому.  

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 311 додається. 

 

36.Про скасування рішення виконавчогокомітету Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області від 01.11.2018 року № 258  «Про 

переведення садового будинку у жилий будинок» . 

ІНФОРМАЦІЯ : начальника відділу житлово-комунального господарства та 

 благоустрою Широківської сільської ради  Вакулінського Д.І. 

ВИСТУПИЛИ :Богданова С.А. запропонувала підтримати проект рішення в  

  цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

        «проти»- 0; 

       «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 312 додається. 

 

 37.Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Широківської сільської 

ради Запорізького району Запорізької області від 01.11.2018р. №251 «Про  



 
 

погодження переведення недієздатних повнолітніх осіб з КУ «Веселівський  

психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради до КУ «Орловський  

психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради та надання дозволу на 

зняття їх з реєстрації місця проживання» шляхом викладення його в новій 

редакції. 

ІНФОРМАЦІЯ : начальника юридичного відділу Широківської сільської ради 

Литвиненко Ж.М. 

ВИСТУПИЛИ : Карпенко Л.М. зазначиила на поважності причин невиконання 

попереднього рішення виконавчого комітету та необхідності прийняття 

зазначеного рішення. Запропонувала підтримати проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 313 додається. 

 

38.Про погодження заяви КУ «Веселівський психоневрологічний інтернат» 

Запорізької обласної ради до Запорізького приміського об’єднаного управління 

Пенсійного фонду України в Запорізькій області щодо виплати пенсії 

недієздатній особі, яка знаходиться на повному державному утриманні. 

НФОРМАЦІЯ : начальника юридичного відділу Широківської сільської ради 

Литвиненко Ж.М. 

ВИСТУПИЛИ : Карпенко Л.М. запропонувала підтримати проект рішення в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 314 додається. 

 
39.Про затвердження подання про доцільність призначення опікуна. 
ІНФОРМАЦІЯ :начальника юридичного відділу Широківської сільської ради 

Литвиненко Ж.М. 

ВИСТУПИЛИ : Карпенко Л.М. запропонувала підтримати клопотання 

Опікунської ради та підтримати проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 315 додається. 

 
40.Про затвердження подання про доцільність призначення опікуна. 
ІНФОРМАЦІЯ :начальника юридичного відділу Широківської сільської ради 

Литвиненко Ж.М. 

ВИСТУПИЛИ : Карпенко Л.М. запропонувала підтримати клопотання 

Опікунської ради та підтримати проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 



 
 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 316 додається. 

 
41.Про затвердження подання про доцільність призначення опікуна. 
ІНФОРМАЦІЯ :  начальника юридичного відділу Широківської сільської ради 

Литвиненко Ж.М. 

ВИСТУПИЛИ : Карпенко Л.М. запропонувала підтримати клопотання 

Опікунської ради та підтримати проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 317 додається. 

 
42.Про затвердження подання про доцільність призначення опікуна. 
ІНФОРМАЦІЯ : начальника юридичного відділу Широківської сільської ради 

Литвиненко Ж.М. 

ВИСТУПИЛИ : Карпенко Л.М. запропонувала підтримати клопотання 

Опікунської ради та підтримати проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 318 додається. 
 
43.Про затвердження подання про доцільність призначення опікуна. 
ІНФОРМАЦІЯ :начальника юридичного відділу Широківської сільської ради 

Литвиненко Ж.М. 

ВИСТУПИЛИ : Карпенко Л.М. запропонувала підтримати клопотання 

Опікунської ради та підтримати проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 319 додається. 

 
44.Про затвердження подання про доцільність призначення опікуна. 
ІНФОРМАЦІЯ : начальника юридичного відділу Широківської сільської ради 

Литвиненко Ж.М. 

ВИСТУПИЛИ : Карпенко Л.М. запропонувала підтримати клопотання 

Опікунської ради та підтримати проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 320 додається. 
 
45.Про затвердження подання про доцільність призначення опікуна. 
ІНФОРМАЦІЯ :  начальника юридичного відділу Широківської сільської ради 

Литвиненко Ж.М. 



 
 

ВИСТУПИЛИ :Карпенко Л.М. запропонувала підтримати клопотання 

Опікунської ради та підтримати проект рішення в цілому.  

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 321 додається. 
 
46.Про затвердження подання про доцільність призначення опікуна. 
ІНФОРМАЦІЯ : начальника юридичного відділу Широківської сільської ради 

Литвиненко Ж.М. 

ВИСТУПИЛИ :Карпенко Л.М. запропонувала підтримати клопотання 

Опікунської ради та підтримати проект рішення в цілому.  

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 322 додається. 
 
47.Про затвердження подання про доцільність призначення опікуна. 
ІНФОРМАЦІЯ :  начальника юридичного відділу Широківської сільської ради 

Литвиненко Ж.М. 

ВИСТУПИЛИ :Карпенко Л.М. запропонувала підтримати клопотання 

Опікунської ради та підтримати проект рішення в цілому.  

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 323 додається. 

 
48.Про затвердження подання про доцільність призначення опікуна. 
ІНФОРМАЦІЯ :  начальника юридичного відділу Широківської сільської ради 

Литвиненко Ж.М. 

ВИСТУПИЛИ :Карпенко Л.М. запропонувала підтримати клопотання 

Опікунської ради та підтримати проект рішення в цілому.  

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - 13; 

                              «проти»- 0; 

                              «утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ : рішення № 324 додається. 
 
Сільський голова                                                                                    Коротенко Д.О. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ    

 

06.12. 2018 року                                                                                              № 277 

 

Про стан правопорядку і злочинності , проведення заходів щодо зниження 

злочинності на території Широківської сільської ради. 

 

Керуючись  статтею 38  Закону  України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», заслухавши  інформацію заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Широківської сільської ради Свіркіна Д.О про  

стан правопорядку і законності, проведення заходів щодо зниження рівня 

злочинності на території Широківської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області ,    



 
 

виконавчий  комітет Широківської  сільської ради 

ВИРІШИВ : 

1. Роботу  виконавчого  комітету  Широківської сільської ради Запорізького 

району Запорізької області щодо  стану правопорядку і законності, 

проведення заходів щодо зниження рівня злочинності на території 

Широківської громади визнати задовільною. 

2.Виконавчому  комітету продовжувати проводити  роз’яснювальну  роботу   

серед  мешканців території  спрямовану  на  забезпечення  правопорядку. 

3.Доручити начальнику відділу контролю та інспектування, взаємодії з 

правоохоронними органами, цивільного захисту та військового обліку 

постійно співпрацювати з старшим інспектором Запорізького районного 

відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області  

Соловйовим Я.В. з питань попередження порушень чинного законодавства 

на території Широківської громади.  

4.Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Широківської 

сільської ради Свіркіна Д.О.    

 

Сільський голова                                                                             Д.О.Коротенко 

 

 

 

 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ    

 

06.12. 2018 року                                                                                              № 278 

 

Про забезпечення виконання вимог законодавства України щодо 

забезпечення доступу до публічної інформації в Широківській сільській раді. 

Керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації», статтею 

38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою 

забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у 

володінні виконавчого комітету Широківської сільської ради Запорізького 

району Запорізької області, визначена цим Законом, та інформації, що 

становить суспільний інтерес, заслухавши звіт начальника загального відділу 



 
 

виконавчого комітету Широківської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області , відповідальної особи за роботу з публічною 

інформацією, Захарченко Н.І. щодо задоволення запитів на публічну 

інформацію протягом вересня-грудня 2018 року,  

виконавчий комітет  Широківської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Визнати роботу виконавчого комітету Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області щодо задоволення запитів на 

публічну інформацію , проведену протягом вересня-грудня 2018 році, такою, 

що відповідає вимогам чинного законодавства України. 

2.Доручити начальнику загального відділу виконавчого комітету 

Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області 

Захарченко Н.І. не пізніше, як у десятиденний строк після прийняття цього 

рішення, оприлюднити звіт щодо задоволення запитів на публічну 

інформацію виконавчим комітетом Широківської сільської ради Запорізького 

району Запорізької області протягом вересня-грудня 2018 році на офіційному 

веб – сайті Широківської сільської ради . 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Широківської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області Головань Л.С. 

Сільський голова                                                                             Д.О.Коротенко 



 

 

Звіт 

про задоволення запитів на публічну інформацію,  що надійшли до 
виконавчого комітету Широківської сільської ради протягом 

вересня - грудня 2018 року 

 

Зареєстровано запитів  за період з 01.09.2018 по 06.12..2017 - 11  

в т. ч. 

За формою 
подання Письмових Електронни

х Факсом Телефоном Усних 

4 6 0 0 0 

 

За 
категорією 
запитувачів 

Фізичні особи Юридичні особи Об’єднання громадян 

7 4 0 

 

Результати 
розгляду 
запитів 

З
ад

о
в
о
л
ен

о
 

В
 с

та
д

ії
  

р
о
зг

л
я
д

у
 

 

відмовлено 

 

Причини відмови 

 
всьог
о 

В т. ч. 
надіслан
о 
належни
м 
розпоряд
никам 
інформа
ції 

 

 

11 

 

 

0 

 

0 

 

0 

Сільська рада  не  володіє  і  
не  зобов’язана відповідно  до  
її  компетенції володіти 
інформацією 

 

0 

інформація   належить   до  
категорії інформації з  
обмеженим  доступом    

 

0 

не оплачено фактичні 
витрати,  пов’язані з 
копіюванням або друком 

 

0 

не дотримано вимог до 
запиту на інформацію 

0 

 

 

 



 

 

На виконання Закону України від 13 січня 2011року №2939-У1 

«Про доступ до публічної інформації» виконавчим комітетом проведена 

відповідна робота. 

Протягом вересня - грудня 2018 року до виконавчого комітету 

сільської ради надійшло 11 запитів на публічну інформацію. 

Із них отримано електронною поштою - 7 , поштою -4 , факсом - 0 , 

телефоном - 0. Особистий прийом -0. 

За категорією запитувачів запити надійшли від фізичних осіб -7, від 

юридичних осіб - 4. 

За видом запитувана інформація розподілилась на: 

 надання копій актів органу місцевого самоврядування з 

визначених питань -6; 

 інформація про заробітну плату - 1;  

 про джерела розміщення інформації – 1; 

 інформація про ремонт дорожнього покриття – 2;  

 інформація щодо проведення робіт з відновлення дорожньої 

розмітки;   

 

За результатами розгляду задоволено та надіслано належним 

розпорядникам інформації, відповідно до вимог частини третьої статті 22 

Закону України "Про доступ до публічної інформації" – 11. 

На всі запити відповіді надано у встановлені законодавством строки 

(до 5 днів), або відповідно до ч. 4 ст. 20 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», строк розгляду запитів було продовжено до 20 

робочих днів. 

 

Начальник загального відділу  

Широківської сільської ради                                                         Захарченко Н.І. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ    

 

06.12. 2018 року                                                                                              № 279 

 

Про викладення додатку №2 до рішення виконавчого комітету від 21.06.2017 

року № 09 «Про затвердження розміру витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію в Широківській 

сільській раді та порядку відшкодування цих витрат» в новій редакції. 

 

З метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про доступ до 

публічної інформації”, відповідно до підпункту 4 пункту «б» частини першої 

статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Кодексу 

України про адміністративні порушення, враховуючи Постанову Кабінету 

Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 “Про затвердження 

граничних витрат на копіювання, друк, сканування документів, а також 

переміщення документів на електронні носії, що надаються, за запитом на 

інформацію”,  

виконавчий комітет Широківської сільської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Викласти додаток №2 до рішення виконавчого комітету від 21.06.2017 

року № 09 «Про затвердження розміру витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію в Широківській 

сільській раді та порядку відшкодування цих витрат» в новій редакції 

(додається).  

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Широківської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області Головань Л.С.  

 

Сільський голова                                                                              Д.О.Коротенко 

 
 

 

 



 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

        рішення виконавчого комітету 

        Широківської сільської ради 

        від 06.12.2018 року№279 

 

 

 

РОЗМІР 

фактичних витрат на копіювання або друк документів, 

 що надаються за запитами на інформацію 

 

 

 

№ 

з/п 

 

Послуга, що надається 

 

 

Розмір витрат 

1 Копіювання (сканування) або друк 

копій документів формату А4 та 

меншого розміру (в тому числі 

двосторонній друк) 

 

0,1 % розміру мінімальної 

заробітної плати за 

виготовлення однієї 

сторінки 

 

2 Копіювання (сканування) або друк 

копій документів формату А3 та 

більшого розміру (в тому числі 

двосторонній друк) 

 

 

0,2 % розміру мінімальної 

заробітної плати за 

виготовлення однієї 

сторінки 

3 Копіювання (сканування) або друк 

копій документів будь-якого формату, 

якщо в документах поряд з відкритою 

інформацією міститься інформація з 

обмеженим доступом, що потребує її 

відокремлення, приховування тощо (в 

тому числі двосторонній друк) 

 

0,3 % розміру мінімальної 

заробітної плати за 

виготовлення однієї 

сторінки 

 

Примітка: 

1. Витрати за виготовлення однієї сторінки розраховуються відповідно до 

розміру мінімальної заробітної плати, яка діє на дату копіювання та друку 

документів. 

2. До розміру відшкодування витрат на копіювання або друк документів,        

що надаються за запитами на інформацію, також враховуються витрати, 

пов'язані із скануванням або іншою комп'ютерною обробкою цих документів. 

 

Керуючий справами                                                                           Л.С.Головань 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ    

 

06.12. 2018 року                                                                                              № 280 

 

Про заходи зі святкування Новорічних  

та Різдвяних свят на території Широківської  

громади в 2018-2019 році. 

 

           Відповідно до статті 40 Закону України „ Про місцеве самоврядування 

в Україні”, з метою організованого проведення Новорічних та Різдвяних свят 

на території Широківської громади в грудні 2018 року та січні 2019 року,   

виконавчий комітет  Широківської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити заходи з проведення Новорічних та Різдвяних свят на території 

Широківської громади в грудні 2018 року та січні 2019 року ( додаються). 

2.Рекомендувати відповідальним особам за організацію та проведення 

Новорічних та Різдвяних свят на території Широківської громади  

забезпечити неухильне виконання заходів. 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області Ставицьку О.С. 

 

Сільський голова                                                                             Д.О.Коротенко 

 



 

 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету  

від 06.12.2018року № 280 

 

Заходи 

з проведення Новорічних та Різдвяних свят на території Широківської громади  

в грудні 2018 року та січні 2019 року 

 

№ Дата і час 

проведення 

Назва заходу Місце проведення  Відповідальні за 

проведення 

1 19.12.2018 

 

Благодійна акція до Дня Святого 

Миколая 

Навчальні заклади, оселі 

багатодітних родин, 

родин учасників АТО  

Директор КУ «Центр 

культури та дозвілля, 

сім’ї, молоді,спорту 

та туризму» 

Марковська І.О., 

директор КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг» Ушакова І.І., 

начальник відділу 

освіти Кондрус О.В., 

2 20.12.2018 

 

Забезпечення встановлення новорічних 

ялинок в навчальних та культурних 

закладах  

Заклади освіти та 

культури, сіл 

Керівники закладів 

освіти та культури   

 

3 20.12.2018 Організація участі в новорічних святах 

тавідвідування новорічних вистав 

Керівники закладів 

культури та освіти,  

Директор КУ «Центр 

культури та дозвілля, 



 

 

дітьми соціально незахищених 

категорій. 

 

сім’ї, молоді,спорту 

та туризму» 

Марковська І.О., 

директор КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг» Ушакова І.І. 

4 20.12.2018 Оприлюднення на веб-сайті громади 

інформації про календар святкових 

заходів. 

 

Територія громади Начальник відділу з 

питань внутрішньої 

та інформаційної 

політики  

Носкова Ю.І. 

5 20.12.2018 Святкове оформлення населених 

пунктів та новорічних ялинок. 

Населені пункти громади Старости та депутати 

громади 

6 19.12.2018 Виготовлення та розповсюдження 

новорічних вітань на території громади . 

 

Населені пункти громади Директор КУ «Центр 

культури та дозвілля, 

сім’ї, молоді,спорту 

та туризму» 

Марковська І.О., 

7 19.12.2018-

19.01.2019 

 

Забезпечення привітань дітей 

соціально-незахищених категорій , дітей 

учасників АТО з новорічними та 

Різдвяними святами 

 

 

Територія громади Директор КУ «Центр 

культури та дозвілля, 

сім’ї, молоді,спорту 

та туризму» 

Марковська І.О., 

директор КУ «Центр 



 

 

надання соціальних 

послуг» Ушакова І.І., 

депутати громади 

8 19.12.2018-

19.01.2019 

 

Забезпечення участі дітей соціально-

незахищених категорій , дітей учасників 

АТО в святкових заходах 

 

Територія громади Директор КУ «Центр 

культури та дозвілля, 

сім’ї, молоді,спорту 

та туризму» 

Марковська І.О., 

директор КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг» Ушакова І.І., 

депутати громади  

9 19.12.2018-

19.01.2019 

 Забезпечення привітань ветеранів 

Другої світової Війни та учасників 

АТО, дітей -інвалідів 

 

 

За місцем проживання Директор КУ «Центр 

культури та дозвілля, 

сім’ї, молоді,спорту 

та туризму» 

Марковська І.О., 

директор КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг» Ушакова І.І., 

депутати громади  

10 19.12.2018-

19.01.2019 

Забезпечення охорони громадського 

порядку та техніки безпеки, пожежної 

безпеки під час проведення святкових 

Місця проведення заходів Керівники установ,   

Калашник М.В., 

Чернов Ю.В. 



 

 

заходів 

11  07.01.2019 Проведення Різдвяного вертепу 

 

Населені пункти громади Директор КУ «Центр 

культури та дозвілля, 

сім’ї, молоді,спорту 

та туризму» 

Марковська І.О. 

 12 19.12.2018-

19.01.2019 

 

Забезпечення чергування 

відповідальних працівників громади під 

час свят 

Населені пункти громади  Керуючий справами 

Широківської 

сільської ради 

Головань Л.С. 

13 Протягом 

року 

 

Організація благодійних обідів при 

храмах громади 

Храми громади  Начальник 

технічного та 

господарського 

відділу  

Голосной М.Я. 

14 

 

19.01.2018 

 

Водохреща  

 

Храми громади Настоятелі храмів 

 

Керуючий справами                                                                                                                                Головань Л.С.  

       

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ    

 

06.12. 2018 року                                                                                              № 281 

 

Про виконання рішення виконавчого комітету Широківської сільської ради від 

13.07.2017 року № 18 «Про виконання розпорядження голови Запорізької обласної 

державної адміністрації № 266 від 06.06.2017 року «Про план обласних заходів до 

80-х роковин Великого терору-масових репресій 1937-1938 років на 2017-2018 

роки» на території Широківської сільської ради». 

 

              Заслухавши інформацію заступника сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Широківської сільської ради Ставицької О.С про виконання 

рішення виконавчого комітету Широківської сільської ради» від 13.07.2017 року № 

18 «Про виконання розпорядження голови Запорізької обласної державної 

адміністрації № 266 від 06.06.2017 року «Про план обласних заходів до 80-х 

роковин Великого терору-масових репресій 1937-1938 років на 2017-2018 роки» на 

території Широківської сільської ради. керуючись статтею 38 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» , 

виконавчий комітет Широківської сільської ради  

ВИРІШИВ : 

1.Інформацію заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Широківської сільської ради Ставицької О.С про виконання рішення виконавчого 

комітету Широківської сільської ради від 13.07.2017 року № 18 «Про виконання 

розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації № 266 від 

06.06.2017 року «Про план обласних заходів до 80-х роковин Великого терору-

масових репресій 1937-1938 років на 2017-2018 роки» на території Широківської 

сільської ради» взяти до уваги. 

2.Зняти з контролю рішення виконавчого комітету Широківської сільської ради від 

13.07.2017 року № 18 «Про виконання розпорядження голови Запорізької обласної 

державної адміністрації № 266 від 06.06.2017 року «Про план обласних заходів до 

80-х роковин Великого терору-масових репресій 1937-1938 років на 2017-2018 

роки» на території Широківської сільської ради» як таке , що виконане повністю. 

3.Контроль за виконанням цього рішення виконавчого комітетупокласти на 

заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Широківської 

сільської ради Ставицьку О.С.  

 

Сільський голова                                                                               Коротенко Д.О. 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ    

 

06.12. 2018 року                                                                                             № 282 

 

Про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади у сфері 

соціального захисту населення ( згідно статті 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»).  

 

        Заслухавши звіт директора КУ «Центр надання соціальних послуг» 

Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області 

Ушакової І.І. про виконання делегованих повноважень органів виконавчої 

влади у сфері соціального захисту населення, керуючись статтею 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

виконавчий комітет Широківської сільської ради  

ВИРІШИВ: 

1.Звіт директора КУ «Центр надання соціальних послуг» Широківської 

сільської ради Запорізького району Запорізької області Ушакової І.І. про 

виконання виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади у 

сфері соціального захисту населення прийняти до відома. 

2.Доручити директору КУ «Центр надання соціальних послуг» Широківської 

сільської ради Запорізького району Запорізької області Ушаковій І.І. 

вирішення питань щодо : 

2.1.Встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень 

додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального 

захисту населення. 

2.2.Надання допомоги особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, сім'ям 

загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) 

військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім 

військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом 

осіб офіцерського складу) або відставку, особам з інвалідністю з дитинства, 

багатодітним сім'ям у будівництві індивідуальних жилих будинків, 

проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; 

відведення зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок 

для індивідуального будівництва, садівництва та городництва. 

2.3.Організації для малозабезпечених громадян похилого віку, осіб з 

інвалідністю будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу 



 

 

товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а 

також безоплатного харчування. 

2.4.Надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у 

зв'язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також 

інших категорій малозабезпечених громадян; подання допомоги на 

поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством. 

2.5. Підготовки і подання на затвердження ради цільових місцевих програм 

поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, 

територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності 

різних груп населення від безробіття, організація їх виконання;  

2.6.Забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо 

поліпшення житлових і матеріально-побутових умов осіб з інвалідністю, 

ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних 

репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у 

запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, 

громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до 

влаштування в будинки осіб з інвалідністю і громадян похилого віку, які 

мають потребу в цьому, дітей, що залишилися без піклування батьків, на 

виховання в сім'ї громадян. 

2.7.Надання соціальних послуг особам та сім’ям з дітьми, які перебувають у 

складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, 

забезпечення утримання та виховання дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах. 

2.8.Надання пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і 

дитинства. 

2.9.Участі у вирішенні у встановленому законодавством порядку питань 

опіки і піклування. 

2.10.Подання відповідно до законодавства одноразової допомоги 

громадянам, які постраждали від стихійного лиха. 

2.11.Надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, передбачених 

законодавством. 

2.12.Організації проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, 

зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у 

вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що 

належать до комунальної власності, а також за договорами - на 

підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм 

власності. 

2.13.Здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального 

захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, 

у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами 

праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності 

нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам 

відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих 

умовах. 



 

 

2.14.Участі у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, 

укладенні територіальних угод, здійсненні контролю за їх виконанням, 

вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, 

установ та організацій, розташованих на відповідній території; повідомна 

реєстрація в установленому порядку колективних договорів і територіальних 

угод відповідного рівня. 

2.15. Встановлення відповідно до законодавства розмірів і порядку виплати 

щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми 

громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного 

стороннього догляду. 

2.16.Здійснення контролю за поданням відповідно до закону підприємствами, 

установами та організаціями всіх форм власності відомостей про наявність 

вільних робочих місць (посад); організація інформування населення про 

потребу підприємств, установ та організацій усіх форм власності у 

працівниках. 

2.17.Прийняття рішень про створення на підприємствах, в установах та 

організаціях спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою 

працездатністю, організація їх професійної підготовки, а також погодження 

ліквідації таких робочих місць; 

2.18.Здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу 

щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення 

волі на певний строк, а також осіб, до яких застосовано пробацію. 

2.19.Організацї  надання соціальних послуг бездомним особам; 

2.20.Здійснення відповідно до закону заходів, спрямованих на запобігання 

бездомності осіб; 

2.21.Визначення видів безоплатних суспільно корисних робіт для осіб, яким 

призначено покарання у виді громадських робіт. 

2.22.Вирішення питань щодо надання працівникам освіти, культури, охорони 

здоров'я, іншим категоріям громадян, які працюють у сільській місцевості, 

встановлених законодавством пільг, а також щодо додаткового фінансового 

заохочення та забезпечення службовим житлом і службовим транспортом 

працівників охорони здоров’я, які працюють у сільській місцевості. 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови 

з питань діяльності виконавчих органів Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області Ставицьку О.С. 

 

Сільський голова                                                                            Коротенко Д.О. 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ    

 

06.12. 2018 року                                                                                              № 283 

 

Про звіт директора КУ «Агенція розвитку Широківської об’єднаної 

територіальної громади» Широківської сільської ради Агєнтаєвої В.В. щодо 

діяльності комунальної установи в 2018 році. 

 

           Керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» , заслухавши звіт директора КУ «Агенція розвитку Широківської 

об’єднаної територіальної громади» Широківської сільської ради  

Агєнтаєвої В.В. щодо діяльності комунальної установи,  

виконавчий комітет  Широківської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Звіт директора КУ «Агенція розвитку Широківської об’єднаної 

територіальної громади» Широківської сільської ради Агєнтаєвої В.В. щодо 

діяльності комунальної установи прийняти до відома.  

2.Рекомендувати директору КУ «Агенція розвитку Широківської об’єднаної 

територіальної громади» Широківської сільської ради АгєнтаєвійВ.В.: 

2.1.Розробити «Програму розвитку і підтримки малого та середнього бізнесу 

Широківської громади» і забезпечити її реалізацію. 

2.2.Розширити участь суб’єктів малого та середнього підприємництва у 

національних, міжнародних форумах, семінарах, конференціях, виставках та 

ярмарках з метою сприяння доступу суб’єктів малого підприємництва до 

міжнародних кредитних та інвестиційних ресурсів. 

2.3.Забезпечити презентацію перспективних інвестиційних проектів на 

інвестиційних та економічних форумах. 

2.4.Налагодити систематичну міжрегіональну та муніципальну співпрацю. 

3.Контроль за виконанням  цього рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Широківської сільської ради 

Юдіну М.Д. 

 

Сільський голова                                                                             Д.О. Коротенко 

  



 

 

ЗВІТ 

директора КУ «Агенція розвитку Широківської об’єднаної 

територіальної громади» Широківської сільської ради  Агєнтаєвої В.В. 

про результати роботи комунальної установи за 2018 р. 
 

Комунальна установа «Агенція розвитку Широківської громади» 

заснована в січні 2018 року. 

Основними завданнями комунальної установи є: 

 підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності 

громади; 

 залучення інвестицій і реалізація інноваційного потенціалу; 

 сприяння розробці та впровадженню проектів з розвитку громади; 

 підтримка розвитку малого та середнього бізнесу; 

 участь у реалізації програм і проектів з розвитку туризму; 

 співпраця з іншими громадами, участь в організації і проведенні 

спільних заходів; 

 встановлення і розширення міжнародних зв’язків громади, співпраця з 

проектами міжнародної технічної допомоги; 

 консультування, організація і проведення навчальних та інших заходів 

для працівників виконавчого комітету Широківської сільської ради, 

комунальних підприємств, закладів і установ; 

 промоція громади та брендування території. 

Протягом звітного року на виконання вказаних завдань були здійснені 

наступні заходи за основними напрямами діяльності комунальної установи. 
 

1. Організація навчань для представників Широківської громади:  

За інформаційного, організаційного, технічного та іншого сприяння 

Агенції представники виконавчого комітету Широківської сільської ради 

взяли участь у 102 тренінгах і семінарах(місцевого, регіонального, 

національного та міжнародного рівнів).  

Організовані 23 навчальні поїздки за кордон за наступними тематиками: 

- Сортування та переробка сміття*; 

- Планування потреб пожежної охорони в громаді; 

- Розвиток освіти; 

- Соціальні послуги; 

- Культурні обміни; 

- Медична сфера; 

- Розвиток малого та середнього бізнесу*. 



 

 

(*відбулись за участі представників виконавчого комітету, депутатів та 

бізнесу Широківської громади). 

Безпосередньо фахівцями комунальної установи проведено 14 навчальних 

і просвітницьких заходів. 
 

2. Проектна діяльність, написання грантових заявок. 

За цим напрямом показники діяльності наступні: 

 кількість поданих проектних заявок – 154; 

 кількість реалізованих проектів різного обсягу і спрямування – 42; 

 сума залучених коштів – близько 2 млн.грн.; 

 підготовлено проектних заявок на загальну суму 81,522 млн.грн.  

Кількість поданих проектів на ДФРР, на отримання субвенції з розвитку 

інфраструктури – 23 проекти. 
 

3. Налагодження партнерств і міжсекторної співпраці. 

За сприянням КУ «Агенція розвитку» в Широківській громаді були 

реалізовані та/або реалізуються проекти за сприяння таких міжнародних 

організацій, як Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ 

GmbH, National Endowment for Democracy, Агентство США з міжнародного 

розвитку USAІD, Фонд «Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych», IREX (Рада 

міжнародних наукових досліджень та обмін), Фундація українсько-польської 

співпраці PAUCI. Серед партнерів громади – професійні спільноти та 

неурядові організації, зокрема Асоціація міст України, запорізький ВП 

«Центр розвитку місцевого самоврядування», благодійний фонд 

«Менонітський центр», запорізька міська молодіжна громадська організація 

«СТЕП», ГО «Міський центр допомоги».  
 

4. Участь в міжнародних програмах і проектах. 

Протягом року за сприяння агенції Широківська громада взяла участь у 

наступних програмах і проектах, які фінансуються за рахунок коштів 

міжнародної технічної допомоги:  

 Ініціатива «Рівний рівному» Комітету регіонів ЄС – Україна; 

 Програма SKEW «ПАКЕТ ДЛЯ ШВИДКОГО ЗАПУСКУ – УКРАЇНА»; 

 Децентралізація на практиці “Вчимось один у одного”; 

 Вивчення польського досвіду у реформуванні місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади, Школа місцевого 

самоврядування DESPRO; 

 Оцінка ризиків та планування потреб пожежної охорони в громадах в 

рамках проекту “Підтримка України в управлінні надзвичайними 

ситуаціями”; 



 

 

 Молодіжний Space hub, підтримка Німецького товариства 

міжнародного співробітництва GIZ; 

 «Громадський бюджет на Сході України – інтеграція заради розвитку», 

що реалізується Фундацією українсько-польської співпраці PAUCI; 

 Підтримка українських громад у зв’язку зі збільшенням кількості ВПО 

(проект GIZ); 

 “Зміцнення демократичного врядування” (проект за фінансової 

підтримки NED, отримано два субгранти на заходи, пов`язані  з 

діяльністю Молодіжної ради та Поважної ради) та інші. 

В рамках реалізації вказаних проектів проведено більше 30 навчально-

просвітницьких та інших заходів за участі представників Широківскої ОТГ, у 

т.ч. безпосередньо на території громади. Заходи організовані за кошти 

проектів міжнародної технічної допомоги. 
 

5. Міжнародна співпраця з громадами-партнерами. 

В рамках цієї діяльності підписана угода про співпрацю між 

Широківською ОТГ та громадою Барлебен (Німеччина) на 2018-2019 рр. 

Напрями співпраці: 

1. Економічний розвиток/туризм: 

 Створення економічних структур; 

 Розвиток напрямку кооперації; 

 Підтримка інвестицій; 

 Організація поїздок торгівельно-економічних делегацій, а також участь 

у коопераційних біржах; 

 Обмін в області розвитку туризму; 

 Залучення інвестиційних коштів для продовження окремих проектів. 

2. Освітня/медична/соціальна сфера: 

 Обмін досвідом в області молодіжної політики, проходження практики 

та стажування для учнів 

 Підтримка у розвитку структур медичного обслуговування 

(аптеки/забезпечення ліками) 

 Підтримка у створенні добровільної пожежної частини 

 Залучення інвестиційних коштів для продовження окремих проектів 

Ведуться переговори про співпрацю з гміною Кенти та Вулька. (Польща). 
 

6. Розробка та впровадження інноваційних заходів. 

За ініціативи та безпосередньої участі фахівців агенції на території 

громади реалізується низка проектів і заходів різної тематичної 



 

 

спрямованості і формату. Деякі з них є унікальними для громад Запорізької 

області. Серед заходів за цим напрямом роботи доцільно виділити наступні: 

- Бізнес-діалоги (за участі представників бізнесу, голови громади, 

представників структурних підрозділів сільської ради та інших 

зацікавлених сторін); 

- Зустрічі молоді з головою громади; 

- Кінопокази просто неба; 

- Неформальні зустрічі з працівниками виконавчого комітету 

Широківської сільської ради; 

- Опитування про стан організаційної культури виконавчого комітету; 

- Молодіжний форум (за участі представників з інших ОТГ); 

- Воркшопи для молоді; 

- Громадський бюджет; 

- Поважна рада; 

- Звіт голови перед мешканцями громади; 

- Гостьові зустрічі голови громади з представниками інших ОТГ. 

Анонси та інформація про проведені заходи регулярно розміщується на 

сайті громади, на сторінках громади у соціальних мережах, публікується у 

засобах масової інформації. Декілька ініціатив потрапили до оглядів кращих 

практик органів місцевого самоврядування.Серед них, наприклад: 
 

Каталог кращих практик молодіжної роботи в Україні 2018 (за 

результатами Конкурсу, організованого Міністерством молоді та спорту 

України спільно з Програмою розвитку ООН в Україні): http://youth-

worker.org.ua/downloads/best-practices-2018/ 

Практичний посібник «Розвиток громадянського суспільства в 

об’єднаних територіальних громадах. Прості рішення для складних 

питань», виданий за підсумками проекту «Зміцнення демократичного 

врядування», що був реалізований ГО «СТЕП» за підтримки National 

Endowment for Democracy: https://issuu.com/sdg-project/docs/developing-civil-

society-in-amalgam 

Досвід створення Поважної ради для подолання цифрової нерівності 

(кейс відібрано проектом «еГромада», що впроваджується за експертної 

підтримки аналітичного центру «Центр розвитку інновацій» в рамках 

ініціативи Eastern Partnership Civil Society Facility): 

https://egromada.com/digital_divide/ 

«Стратегія розвитку та її реалізація в Широківській ОТГ. Залучення 

як стратегічний пріоритет розвитку об’єднаної сільської громади – його 

планування та реалізація (Широківська ОТГ, Україна)» (кейс відібрано 

за результатами конкурсу в рамках проекту  «Відповідальне управління 

громадою»,  що впроваджується Всеукраїнською Громадянською Мережею 

ОПОРА у співпраці з Фундацією «Лабораторія соціальних досліджень та 

http://youth-worker.org.ua/downloads/best-practices-2018/
http://youth-worker.org.ua/downloads/best-practices-2018/
https://issuu.com/sdg-project/docs/developing-civil-society-in-amalgam
https://issuu.com/sdg-project/docs/developing-civil-society-in-amalgam
https://egromada.com/digital_divide/


 

 

інновацій «Сточня» (Польща) за підтримки Програми «U-LEAD з 

Європою»). 
 

7. Інституційний розвиток, розробка стратегічних і програмних 

документів. 

За цим напрямом силами фахівців агенції та/або за провідної участі 

агенції протягом звітного періоду підготовлено наступні основні документи: 

- Стратегія розвитку Широківської громади на період до 2022 року 

(затверджено); 

- Програма підтримки малого та середнього підприємництва (проект 

документа підготовлений, перебуває на етапі обговорення та 

доопрацювання); 

- Івестиційний паспорт громади (українська та англійська версії) – 

виданий, поширений у друкованому та електронному вигляді; 

- Інвестиційний сайт громади – сайт створено, перебуває на етапі 

наповнення інформацією; 

- Положення про Громадський бюджет Широківської громади 

(затверджено) та інші. 
 

8. Участь у промоційних та інвестиційних заходах. 

Найбільші заходи у яких Широківська громада та безпосередньо агенція 

взяли участь протягом звітного періоду: 

- Міжнародна виставка малого та середнього бізнесу (м. Барлебен, 

Німеччина); 

- InCoForum 2017, 2018 (м. Запоріжжя); 

- ЕкоФорум 2018 (м. Запоріжжя); 

- Покровський ярмарок (м.Запоріжжя); 

- «Маркет ідей» в рамках Школи місцевого самоврядування DESPRO 

2018 (м. Київ) та інші. 

Форми участі фахівців агенції: організація стенду громади, підготовка та 

поширення промоційних буклетів та іншої друкованої продукції, зустрічі з 

потенційними партнерами, участь у робочих заходах, дискусіях, презентації 

кращого досвіду громади та інші. 
 

В межах поточної діяльності КУ “Агенція розвитку 

Широківської громади” також надає наступні послуги та здійснює 

відповідну діяльність: 

1. Організаційна підтримка та розробка стратегічних документів органів 

місцевого самоврядування. 



 

 

2. Проведення досліджень, у тому числі соціологічних, для визначення 

громадської думки, перспектив розвитку громади. 

3. Написання проектів і консультаційний супровід їх реалізації. 

4. Організація та проведення тренінгів, семінарів, конференцій, 

неформальних зустрічей (для працівників органів місцевого 

самоврядування, комунальних установ, представників громадських 

організацій, бізнесу та інших зацікавлених сторін). 

5. Промоція, брендування території громади та інші. 

 

Директор  

КУ «Агенція розвитку»      В.В. Агєнтаєва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ    

 

06.12. 2018 року                                                                                              № 284 

 

Про роботу Опікунської ради при виконавчому комітеті Широківської сільської ради 

в ІІ півріччі 2018 році та погодження плану роботи на 2019 рік 

 

На виконання рішень виконавчого комітету Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області №05 від 21.06.2017 року «Про створення 

Опікунської ради при виконавчому комітеті Широківської  сільської ради, 

затвердження Положення про неї та її персонального складу», №103 від 07.08.2018 

року «Про роботу Опікунської ради при виконавчому комітету Широківської 

сільської ради в І півріччі 2018 року, погодження плану роботи на ІІ півріччя 2018 

року та внесення змін до її складу», керуючись статтею 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», на виконання Заходів щодо поліпшення 

становища дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків, 

затверджених Указом Президента України від 17.10.97 N 1153/97, розглянувши 

пропозиції голови опікунської ради при виконавчому комітеті Широківської 

сільської ради О.С.Ставицької про погодження плану роботи опікунської ради при 

виконавчому комітеті Широківської сільської ради на 2019 рік, 

виконавчий комітет Широківської сільської радиВИРІШИВ: 

1.Інформацію про роботу Опікунської ради при виконавчому комітеті 

Широківської сільської ради за ІІ півріччя 2018 року прийняти до уваги. 

2.Погодити план роботи Опікунської ради при виконавчому комітеті 

Широківської сільської ради на 2019 рік. 

3.Ввести до складу Опікнуської ради при виконавчому комітету 

Широківської сільської ради Комісаренко Анну Олександрівну – головного 

спеціаліста – уповноважену особу із соціальної роботи та надання соціальних 

послуг відділу архітектури та містобудування Широківської сільської ради. 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови – голову Опікунської ради при виконавчому комітеті 

Широківської сільської ради Ставицьку О.С. 

Сільський голова                                                                Д.О.Коротенко 



 

 

ЗВІТ 

про роботу опікунської ради виконавчого комітету 

Широківської сільської ради за 2018 рік 

 

Опікунська рада при виконавчому комітеті Широківської сільської 

ради (надалі опікунська рада) організована для допомоги в роботі при 

органах опіки і піклування, що мають дорадчі функції, в своїй роботі 

керується п.п.4, п.б, ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини», Законом України „Про органи і служби у справах неповнолітніх та 

спеціальні установи для неповнолітніх”, Законом України „Про забезпечення 

організаційно - правових умов соціального захисту дітей – сиріт  та дітей 

позбавлених батьківського піклування”, Постановою Верховної ради України  

„Про дитячу безпритульність в Україні та шляхи подолання цього явища”. 

Протягом 2018 року було проведено 11 засідань опікунської ради при 

Широківській сільській раді, на яких винесено та передано до виконкому 

сільради 29 рішень. Переважна більшість питань (26) надійшла від директора 

КУ «Веселівський психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради 

щодо захисту прав повнолітніх недієздатних осіб, 2 подання були направлені 

на захист прав неповнолітніх дітей, що проживали у сім’ях СЖО.  

 Також на засіданнях опікунської ради розглядались такі актуальні 

питанні: поновлення списків дітей та підлітків пільгових категорій, 

підведення підсумків літньої оздоровчої кампанії на території громади, звіти 

опікунів та піклувальників з питань виховання підопічних, турботу про їх 

навчання та здоров’я, про співпрацю з КУ «Веселівський 

психоневрологічний інтернат» Запорізької облради  
 

На території Широківської сільської ради проживають діти сироти та 

діти, позбавлені батьківського піклування: 
 Категорія Кількість 

дітей 

Кількість 

опікунів 

Категорія Кількість 

дітей 

Кільк

ість 

опіку

нів 

Мають 

первинний 

облік та 

проживають 

на території 

громади 

Діти-сироти 7 3 Діти, 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

9 6 

Мають 

первинний 

облік в 

інших 

місцях, 

проживають 

на території 

Діти-сироти - - Діти, 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

5 5 



 

 

громади 

Мають 

первинний 

облік та 

проживають 

в сім’ях 

опікунів або 

в 

інтернатних 

закладах за 

межами 

громади 

Діти-сироти 5 4 Діти, 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

8 4 

 

На території громади проживає одна дитина, яка виховується в одній 

прийомній сім’ї. Також 5 дітей, позбавлена батьківського піклування, 

перебувають у інтернатних закладах. 

Рішенням Сьомої сесії Широківської сільської ради від 19.10.2017 № 7  

затверджено програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа на території сільської ради. 

Опікунською радою здійснюється контроль за додержанням вимог 

законодавства щодо захисту майнових прав дітей. Ведеться облік нерухомого 

майна дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей-сиріт, що 

зареєстровані та проживають на території сільської ради.  

Опікунською радою спільно з громадською інспекцією у справах дітей 

спільно з ведеться контроль за станом виконання опікунами обов’язків щодо 

належного збереження майна цієї категорії дітей. У виконавчому комітеті 

сільської ради створено та ведеться соціальний квартирний облік дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують поліпшення 

житлових умов.  

У 2018 році отримали соціальне житло 2 особи з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування – Грешта Діана Романівна та 

Левченко Дмитро Олександрович. 
 

Голова опікунської ради при виконавчому 

комітету Широківської сільської ради                                          О.С.Ставицька  

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого 

комітету Широківської 

сільської ради 

від 06.12.2018 р. N 284 

ПЛАН 

роботи опікунської ради при виконавчому комітеті 

Широківської сільської ради на 2019 рік 

№ 

п/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Виконавець 

1 

Затвердження плану роботи 

опікунської ради при виконкомі 

Широківської сільської ради 

січень 

2019 

Голова опікунської ради 

О.С.Ставицька   

2 
Складання списків сімей СЖО 

сумісно з ГІСН 

лютий  

2019 

КУ «Центр соціальної 

допомоги Широківської 

громади» 

Ушакова І.І. 

3 

Складання списків та 

оформлення соціальних 

паспортів на всіх дітей 

пільгових категорій, які мають 

зберігатися у громаді  

(діти з багатодітних та 

малозабезпечених сімей, діти 

учасників АТО, діти-

переселенці та інші)  

сумісно з ГІСН 

березень 

2019 

КУ «Центр соціальної 

допомоги Широківської 

громади» 

Ушакова І.І. 

Уповноважена особа із 

соціальної роботи та надання 

соціальних послуг 

Комісаренко А.О. 

4 

Звіти опікунів та піклувальників 

з питань виховання підопічних, 

турботу про їх навчання та 

здоров’я 

квітень 

 2019 

Голова опікунської ради 

О.С.Ставицька 

відділ освіти  

Кондрус О.В. 

КНП «ЦПМСД «Сімейний 

лікар» 

Гурська Ю.В. 

КУ «Центр соціальних служб 

Широківськуої громади»  

Ушакова І.І. 

Уповноважена особа із 

соціальної роботи та надання 

соціальних послуг 

Комісаренко А.О. 

5 

Про організацію заходів щодо 

святкування Дня захисту дітей 

на території Широківської 

травень 

 2019 

Голова опікунської ради 

О.С.Ставицька 



 

 

сільської ради 

6 

Організація літнього відпочинку 

дітей на території Широківської  

сільської ради 

червень  

2019 

Голова опікунської ради 

О.С.Ставицька 

7 
Робота з профілактики ВІЛ / 

СНІДу на території громади 

липень 

2019 

відділ освіти  

Кондрус О.В. 

8 
Поновлення списків дітей та 

підлітків пільгових категорій 

серпень  

2019 

Голова опікунської ради 

О.С.Ставицька 

Уповноважена особа із 

соціальної роботи та надання 

соціальних послуг 

Комісаренко А.О. 

9 

Підведення підсумків літньої 

оздоровчої кампанії на території 

громади 

Сумісно з ГІСН 

вересень  

2019 

голова опікунської ради 

О.С.Ставицька 

відділ освіти  

Кондрус О.В. 

КУ «Центр соціальних служб 

Широківськуої громади»  

Ушакова І.І. 

КУ «Центр культури та 

дозвілля, сім’ї, молоді, спорту 

та туризму» 

Марковська І.О. 

10 

Звіти опікунів та піклувальників 

з питань виховання підопічних, 

турботу про їх навчання та 

здоров’я 

сумісно з ГІСН 
жовтень 

 2019 

голова опікунської ради 

О.С.Ставицька  

відділ освіти  

Кондрус О.В. 

КУ «Центр соціальних служб 

Широківськуої громади»  

Ушакова І.І. 

Уповноважена особа із 

соціальної роботи та надання 

соціальних послуг 

Комісаренко А.О. 

11 

Про співпрацю з КУ 

«Веселівський 

психоневрологічний інтернат» 

Запорізької облради  

Надточій О.С.  

листопад 

 2019  

Голова опікунської ради 

О.С.Ставицька 

Юридичний відділ  

Константінов А.В. 

12 

Звіт опікунської ради за 

напрямками роботи, проведеної 

протягом 2019 року   

грудень  

2019 

Голова опікунської ради 

О.С.Ставицька 

Керуючий справами               Л.С.Головань  



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ    

 

06.12. 2018 року                                                                                               № 

285 

 

Про роботу Громадської інспекції при виконавчому комітеті Широківської 

сільської ради в ІІ півріччі 2018 році та погодження плану роботи на 2019 рік. 

 

           На виконання рішень виконавчого комітету Широківської сільської 

ради Запорізького району Запорізької області № 07 від 21.06.2017 року «Про  

створення  Громадської  інспекції  у  справах дітей при виконавчому  комітеті  

Широківської сільської  ради», №05 від 04.01.2018 року «Про погодження 

плану роботи Громадської інспекції у справах дітей при виконавчому 

комітеті Широківської сільської ради на I півріччя 2018 року», керуючись 

Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», законами України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт, та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», Сімейним кодексом України, з 

метою покращення соціально-правового захисту дітей, які  проживають на 

території сільської ради розглянувши пропозиції голови Громадської 

інспекції у справах дітей при виконавчому комітеті Широківської сільської 

ради О.С.Ставицької  про погодження плану роботи Громадської інспекції у 

справах дітей при виконавчому комітеті Широківської сільської ради на 2019 

рік, виконавчий комітет Широківської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Інформацію про роботу Громадської інспекції при виконавчому комітеті 

Широківської сільської ради за ІI півріччя 2018 року прийняти до уваги. 

2.Погодити план роботи Громадської інспекції у справах дітей при 

виконавчому комітеті Широківської сільської ради сільської ради на 2019 

рік. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови – голову Громадської інспекції у справах дітей при виконавчому 

комітеті Широківської сільської ради Ставицьку О.С. 

Сільський голова Д.О.Коротенко 



 

 

Звіт  

про роботу громадської інспекції у справах неповнолітніх при виконавчому 

комітету Широківської сільської ради за 2018 рік. 

Громадська інспекція у справах неповнолітніх при виконавчому 

комітеті Широківської сільської ради забезпечує реалізацію державної 

політики у сфері соціального та правового захисту неповнолітніх та молоді, 

профілактики негативних проявів у їх середовищі, виявляє на ранній стадії 

сім’ї, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції, та 

забезпечує захист прав дітей, які виховуються в таких сім’ях. Свою роботу 

комісія здійснює за затвердженим річним планом.  

В Широківській сільській раді у 2018 році на базі молодіжного ХАБ 

Space проведено різні тематичні профілактичні, розважальні та просвітницькі 

заходи для молоді, засідання Молодіжної ради. 

Комісія проводить засідання, на яких розглядаються питання 

профілактики правопорушень серед неповнолітніх та молоді, батьків та осіб, 

які негативно впливають на виховання неповнолітніх на підставі звернень 

керівників навчальних закладів, батьків та інших осіб.  

У виконкомі ведеться облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей-інвалідів, багатодітних сімей, сімей, які 

опинились у складних життєвих обставинах.  На 01.12.2018 року на території 

громади проживають одна дитина, яка виховується в прийомній сім’ї; 14 

дітей, позбавлених батьківського піклування, що мешкають в 11 родинах 

опікунів; 7 дітей-сиріт, що мешкають в 3 родинах опікунів; 31 дитина з 

інвалідністю; 378 дітей виховуються у 113 багатодітних сім’ях; 152 дитини 

проживають у 47 сім’ях СЖО. 

Комісія у справах неповнолітніх тісно співпрацює з опікунською 

радою при виконавчому комітеті Широківської сільської ради. 

Рішенням Сьомої сесії Широківської сільської ради від 19.10.2017 № 7  

затверджено програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа на території сільської ради. 

Громадською інспекцією у справах дітей спільно з опікунською радою  

здійснюється контроль за додержанням вимог законодавства щодо захисту 

майнових прав дітей. Ведеться облік нерухомого майна дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та дітей-сиріт, що зареєстровані та проживають на 

території сільської ради.  

Ведеться контроль за станом виконання опікунами обов’язків щодо 

належного збереження майна цієї категорії дітей. Сприяння виготовленню 

правовстановлюючих документів на житло дітей, позбавлених батьківського 

піклування. У виконавчому комітеті сільської ради створено та ведеться 

соціальний квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які потребують поліпшення житлових умов. У грудні 2017 року 

було придбано 2 житлових будинків для соціального фонду громади: потреб 



 

 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають 

на квартирному обліку в Широківській сільській раді.  

Протягом 2018 року отримали соціальне житло 2 особи з числа дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – Грешта Діана 

Романівна у с. Лукашеве та Левченко Дмитро Олександрович у с. 

Зеленопілля. 

Основними завданнями Громадської інспекції у справах дітей є 

поліпшення існуючих та вишукання нових форм соціальної підтримки дітей, 

які перебувають у складних життєвих умовах, продовження роботи щодо 

додержання вимог чинного законодавства щодо виховання дітей у сім’ї, а 

також захист майнових та житлових прав неповнолітніх, виявлення фактів 

незаконного відчуження житла, що належать неповнолітнім, вирішення 

питання виховання та навчання дітей та підлітків у сім’ї та навчальному 

закладі.  

 

Голова громадської інспекції  

при виконавчому комітеті 

Широківської сільської ради                                                          О.С.Ставицька  



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого 

комітету Широківської 

сільської ради 

від 06.12.2018 р. N 285 

ПЛАН 

роботи Громадської інспекції у справах дітей при виконавчому комітеті 

Широківської сільської ради на 2019 рік 
№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Виконавець Учасники 

1 Про розроблення 

алгоритму роботи зі 

зверненнями керівників 

ЗЗСО, фахівців з 

соціальної роботи, старост 

та громадян щодо сімей, у 

яких батьки неналежне 

виховують дітей 

Січень 2019  Громадська 

інспекція у 

справах дітей 

Члени ГІСН 

2 Консультації дітям, 

батькам, опікунам, 

закладам, установам з 

проблем дитинства 

Протягом 

року 

Громадська 

інспекція у 

справах дітей 

Члени ГІСН 

3 Профілактична робота з 

сім’ями, у яких батьки 

неналежне виховують 

дітей 

Протягом 

року 

Громадська 

інспекція у 

справах дітей 

Члени ГІСН 

4 Проводити інформаційну 

кампанію щодо 

пріоритетності сімейних 

форм виховання дітей в 

організаціях, 

підприємствах та 

установах, які 

розташовані на території 

сільської ради. 

Протягом 

року 

Громадська 

інспекція у 

справах дітей 

Члени ГІСН 

5 Складання списків сімей 

СЖО  

сумісно з опікунською 

радою  

Лютий  2019  Громадська 

інспекція у 

справах дітей 

Члени ГІСН, 

Опікунська рада при 

виконавчому комітеті 

сільської ради 

6 Складання списків та 

оформлення соціальних 

паспортів на всіх дітей 

пільгових категорій, які 

мають зберігатися у 

громаді  

(діти з багатодітних та 

малозабезпечених сімей, 

діти учасників АТО, діти-

переселенці та інші)  

сумісно з опікунською 

Березень 

2019 

Громадська 

інспекція у 

справах дітей 

Члени ГІСН, 

Опікунська рада при 

виконавчому комітеті 

сільської ради 



 

 

радою 

7 Проводити перевірку 

умов проживання та 

виховання дітей, що 

опинились в складних 

життєвих обставинах. 

Червень 

2019  

Громадська 

інспекція у 

справах дітей 

Члени ГІСН 

8 Звіт щодо роботи з дітьми 

та сім’ями пільгових 

категорій 

Липень 2019 Громадська 

інспекція у 

справах дітей 

Члени ГІСН 

9 Підведення підсумків 

літньої оздоровчої 

кампанії на території 

громади 

сумісно з опікунською 

радою 

Вересень 

2019 

Громадська 

інспекція у 

справах дітей 

Члени ГІСН, 

Опікунська рада при 

виконавчому комітеті 

сільської ради 

10 Звіти опікунів та 

піклувальників з питань 

виховання підопічних, 

турботу про їх навчання 

та здоров’я  

сумісно з опікунською 

радою 

Жовтень 

2019 

Громадська 

інспекція у 

справах дітей 

Члени ГІСН, 

Опікунська рада при 

виконавчому комітеті 

сільської ради 

11 Звіт ГІСН за напрямками 

роботи, проведеної 

протягом 2019 року   

Грудень 

2019 

Громадська 

інспекція у 

справах дітей 

Члени ГІСН 

 

 

 

Керуючий справами            Л.С.Головань  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ    

 

06.12. 2018 року                                                                   № 286 

 

Про роботу Адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Широківської сільської ради в ІІ півріччі 2018 році та погодження плану 

роботи на 2019 рік 

 

 Керуючись статтею 38 Закону України « Про місцеве самоврядування 

в Україні», відповідно до статей 215,218 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, заслухавши звіт голови адміністративної 

комісії при виконавчому комітеті Широківської сільської ради Головань Л.С., 

виконавчий комітет Широківської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Інформацію про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Широківської сільської ради за ІI півріччя 2018 року прийняти до уваги. 

2.Погодити графік засідань адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті Широківської сільської ради на I півріччя 2019 року. 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Широківської сільської 

ради Головань Л.С. 

 

Сільський голова                                                                            Д.О.Коротенко 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням  

виконавчого комітету 

Широківської сільської ради 

від 06.12.2018 року № 286 

 

Графік  

засідань адміністративної комісії при виконавчому комітеті Широківської 

сільської ради на І півріччя 2019 року. 

Розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 92, 

статтею 99 (коли правопорушення вчинено громадянином), статтями 103-1, 

103-2, 104, статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному 

транспорті), статтями 141, 142, 150-152, статтями, 155, 155-2, частиною 

другою статті 156, статтями 156-1, 156-2, 159, статтею 175-1 (за порушення, 

вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, 

міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків 

неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, 

частиною першою статті 182, статтями 183, 186, 186-1, 212-1. 

Кодексу України про адміністративні правопорушення) здійснюється: 

2-ий та  

4-ий 

вівторок  

місяця  

З 13:00 до 15:00  Засідання адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Широківської сільської 

ради , м. Запоріжжя, вул. Героїв 37 

батальйону, 137 в кабінеті загального відділу    

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                     Л.С.Головань 



 

 

ЗВІТ   

про роботу адміністративної комісії  

при виконавчому комітеті Широківської сільської ради  

за ІІ півріччя 2018 рік. 

 

          Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Кодексом України про адміністративні правопорушення, Положенням про 

роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Широківської 

сільської ради, затвердженим рішенням виконавчого комітету сільської ради 

від 21.06.2017 року № 04, протягом ІІ півріччя 2018 року адміністративна 

комісія при виконавчому комітеті Широківської сільської ради (далі – 

адміністративна комісія) здійснювала свою діяльність, виконуючи основне 

покладене завдання: розгляд справ про адміністративні правопорушення. 

           Уповноваженими особами на складання та розгляд протоколів про 

адміністративне правопорушення за ст.ст. 197, 198 КУпАП за ІІ півріччя 2018 

року складено та розглянуто 112 протоколів, з них:  

93 протоколи за ст. 197 КУпАП (проживання без паспорта громадянина 

України або без реєстрації місця проживання);  

19 протоколів за ст. 198 КУпАП (умисне псуття паспорта чи втрата його з 

необережності).  

          Протягом звітного періоду на розгляд адміністративної комісії було 

надіслано 2 протоколи про адміністративне правопорушення. Проведено 1 

засідання адміністративної комісії, на якому розглянуто 2 протоколи про 

адміністративні правопорушення. 

            З них: 

            - 2 протоколи за ст. 152 КУпАП (порушення державних стандартів, 

норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою 

територій населених пунктів); 

            За результатами розгляду протоколів про адміністративні 

правопорушення адміністративною комісією було прийнято такі рішення: 

- 2 постанови про накладення адміністративного стягнення у виді штрафу, на 

загальну суму 680,00 грн.; 

           Протягом ІІ півріччя 2018 р. постанови адміністративної комісії не 

оскаржувались особами, щодо яких вони виносились. 

           Постанови адміністративної комісії про накладення адміністративного 

стягнення у виді штрафу повинні виконуватися правопорушниками в 

добровільному порядку. 



 

 

           Так у ІІ півріччі 2018 році в добровільному порядку виконано 2 

постанови адміністративної комісії про накладення адміністративного 

стягнення у вигляді штрафу, на загальну суму 680,00 грн..  

 Адміністративна комісія в 2018 році, працювала у визначеному 

правовому полі, ставила за мету зробити  свій внесок у зміцнення законності 

та правопорядку на території сільської ради, відповідним чином реагувала на 

факти правопорушень, здійснювала профілактику порушень, запобігала 

неправомірним діям,  впливала на формування у громадян розуміння 

важливості дотримання Законів України.  

          Враховуючи зазначене, пропоную звіт про роботу адміністративної 

комісії при виконавчому комітеті Широківської сільської ради взяти до 

відома та продовжити цілеспрямовану роботу по своєчасному та 

об’єктивному розгляду справ. 

 

Голова адміністративної комісії                                                       Л.С.Головань



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ    

 

06.12. 2018 року                                                                                              № 287 

 

Про звіт щодо виконання плану роботи виконавчого комітету Широківської 

сільської ради за ІІ півріччя 2018 року на затвердження плану роботи на І 

півріччя 2019 року. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами виконавчого 

комітету Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької 

області Головань Л.С.   про виконання плану роботи виконавчого комітету 

Широківської сільської ради за ІІ півріччя 2018 року та затвердження плану 

роботивиконавчого комітету Широківської сільської ради Запорізького 

району Запорізької області на I півріччя 2019 , керуючись ст. 40, ч.1,2 ст.52  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Широківської сільської ради  

В И Р І Ш И В: 

1.Затвердити звіт щодо виконання плану роботи виконавчого комітету 

Широківської сільської ради за ІІ півріччя 2018 року. 

2.Затвердити план роботи виконавчого комітету  Широківська сільської ради 

виконавчого комітету Широківської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області на I півріччя 2019 року (додається). 

3.Доручити керуючому справами виконавчого комітету Широківської 

сільської ради Запорізького району Запорізької області Головань Л.С. в разі  

потреби в процесі роботи вносити зміни та доповнення до плану роботи 

виконавчого комітету Широківської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області  на I півріччя 2019 року.           

4.Заступникам сільського голови, начальникам відділів виконавчого комітету 

та керівникам комунальних установ Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області забезпечити своєчасну і якісну 

підготовку питань на розгляд засідань виконавчого комітету та виконання 

прийнятих рішень. 

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Широківської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області Головань Л.С.   

  

Сільський голова                                                                              Д.О.Коротенко 
 



 

 

Звіт 

про роботу виконавчого комітету Широківської сільської ради 

 за  І півріччя 2018 року 

 

Основною формою роботи виконавчого комітету сілської  ради є його 

засідання. У звітному періоді 2018 року було проведено   7  засідань 

 виконавчого комітету , з них: 5 чергових та 2 позачергових  на яких   

розглянуто 162 питання порядку денного та  прийнято 162 

відповідних рішень. На позачергових засіданнях виконавчого комітету було 

розглянуто  питання щодо внесення змін до кошторисних (бюджетних) 

призначень та затвердження проектно-кошторисної документації, які 

потребували термінового вирішення . 

           При прийняття рішень виконавчий комітет Широківської сільської 

ради керувався Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Конституцією України та  іншими підзаконними  нормативно - правовими 

актами.План роботи виконавчого комітету на ІІ півріччя 2018 року виконано 

повністю. 

На засіданнях  виконавчого комітету протягом звітного періоду 

відповідно до вимог чинного законодавства України щоквартально 

розглядались питання щодо виконання вимог Закону України «Про 

звернення громадян», Закону України «Про запобігання корупції»та Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» в Широківській сільській раді 

Запорізького району Запорізької області , заслуховуються звіти про роботу 

адміністративної комісії опікунської ради, громадської інспекції у справах 

неповнолітніх при виконавчому комітеті сільської ради, звіти керівників 

комунальних установ такомунального підприємства щодо їхньої діяльності.  

Двічі на рік заслуховується інформація щодо стану правопорядку та 

злочинності,проведення заходів щодо зниження рівня злочинності та 

території Широківської громади.   

Щокварталу заслуховуються звіти про виконання сільського бюджету. 

 В порядку контролю заслуховувались звіти щодо виконання 

делегованих повноважень в  сфері освіти , культури , медицини , 

спорту,земельних відносин та екології,житлово-комунального господарства. 

 На виконання плану роботи виконавчого комітету Широківської 

сільської ради , відповідних законодавчих актів України, розпоряджень 

голови Запорізької обласноїдержавної адміністрації розглянуто питання 

щодо затвердження відповідних заходів та заслухано звіти про їх виконання  

в тому числі щодо оздоровлення та забезпечення харчування,підвезення до 

місць навчання дітей ; підготовки до опалювального періоду,упраління 

комінальним майном Широківської громади. 

 За поданнями Опікунської ради при виконавчому комітеті 

Широківської сільської ради прийнято 5 рішень стосовно доцільності 

призначення опікунів та здійснення переведення підопічних КУ «ВПНІ». 



 

 

Прийнято 49 рішень про затвердження ПКД. 

За зверненнями громадян з відповідних питань прийнято наступні 

рішення : 

- Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна - 11 рішень. 

- Про переведення садового будинку в жилий будинок – 9 рішень. 

Затверджений план роботи виконавчого комітету на  перше півріччя 

2018 року успішно виконаний виконавчим комітетом Широківської сільської 

ради в повному обсязі. 

 

Керуючий справами                                                                           Л.С.Головань  



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО   

рішення виконавчого комітету 

Широківської сільської рад 

від 06.12.2018 № 287   

 
 
 

План роботи 

виконавчого комітету Широківської сільської ради 

на І півріччя 2019 року 

 

№ 

п/п Назва питання 

Відповідальний за підготовку 

проекту рішення 

Строк 

подання Доповідач 
 

1 2 3 4 5 

Засідання виконавчого комітету 03.01.2019 року 

1. Про стан протипожежної безпеки в 

закладах освіти , культури та 

медицини Широківської сільської 

ради Запорізького району Запорізької 

області. 

Спеціаліст 2 категорії з 

питань охорони праці та 

техніки безпеки , цивільного 

захисту та військового обліку 

Калашник М.В. 

03.12.2018  Спеціаліст 2 категорії з питань 

охорони праці та техніки 

безпеки, цивільного захисту та 

військового обліку 

Калашник М.В. 

2. Про заходи з відзначення Дня 

Соборності України на території 

Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької 

області. 

Директор КУ «Центр 

культури та дозвілля, сім’ї, 

молоді, спорту та туризму» 

Марковська І.О. 

03.12.2018 Директор КУ «Центр культури 

та дозвілля, сім’ї, молоді, 

спорту та туризму» 

Марковська І.О. 

3 Про заходи з відзначення Дня пам’яті 

героїв Крут на території 

Директор КУ «Центр 03.12.2018 Директор КУ «Центр культури 



 

 

Широківської сільської ради 

Запорізькоо району Запорізької 

області. 

культури та дозвілля, сім’ї, 

молоді, спорту та туризму» 

Марковська І.О. 

та дозвілля, сім’ї, молоді, 

спорту та туризму» 

Марковська І.О. 

 В порядку контролю.    

4. Про виконання вимог Закону України 

«Про звернення громадян» в 

Широківській сільській раді 

Запорізького району Запорізької 

області. 

Начальник загального відділу 

Захарченко Н.І. 

03.12.2018 Начальник загального відділу 

Захарченко Н.І. 

5. Про виконання рішення виконавчого 

комітету Широківської сільської ради 

від 05.04.2018 року №49 «Про 

виконання розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 27.12.2017 року 

3983-р «Про затвердження плану 

заходів з реалізації Концепції 

державної політики у сфері захисту 

прав споживачів на період до 2020 

року» Широківською сільською 

радою Запорізького району 

Запорізької області». 

Начальник відділу житлово-

комунального господарства 

та благоустрою  

Вакулінський Д.І. 

03.12.2018 Заступник сільського голови  

Свіркін Д.О. 

Засідання виконавчого комітету 07.02.2019 року 
1 2 3 4 5 

1. Про звіт виконавчого комітету Начальники відділів та 09.01.2019 Сільський голова 



 

 

Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької 

області щодо виконання делегованих 

повноважень в сфері соціально-

економічного та культурного 

розвитку (згідно статті 27 Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в Україні») та 

програми соціально-економічного 

розвитку Широківської громади в 

2018 році. 

керівники 

КУ,КПШироківської 

сільської ради 

Широківської сільської ради 

Коротенко Д.О. 

2. Про виконання бюджету 

Широківської сільської ради за 2018 

рік.  

Начальник відділу 

бухгалтерського обліку та 

звітності –головний 

бухгалтер Нікітенко Е.А. 

09.01.2019 Заступник сільського голови   

Юдіна М.Д. 

3 Про заходи з відзначення Дня Героїв 

«Небесної сотні» на території 

Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької 

області. 

Директор КУ «Центр 

культури та дозвілля, сім’ї, 

молоді, спорту та туризму» 

Марковська І.О. 

 

09.01.2019 Директор КУ «Центр культури 

та дозвілля, сім’ї, молоді, 

спорту та туризму» 

Марковська І.О. 

4 Про заходи зі святкування 

Міжнародного жіночого Дня на 

території Широківської сільської 

ради Запорізького району Запорізької 

області. 

Директор КУ «Центр 

культури та дозвілля, сім’ї, 

молоді, спорту та туризму» 

Марковська І.О. 

 

09.01.2019 Директор КУ «Центр культури 

та дозвілля, сім’ї, молоді, 

спорту та туризму» 

Марковська І.О. 

 



 

 

 В порядку контролю.    

5 Про роботу виконавчого комітету та 

структурних підрозділів 

Широківської сільської ради з 

виконання вимог Закону України 

«Про запобігання корупції». 

Головний спеціаліст 

загального відділу  

Черкашина Л.В. 

09.01.2019 Начальник загального відділу   

Захарченко Н.І. 

6 Про стан використання земель та 

справляння плати за використання 

земельних ділянок , в тому числі на 

умовах оренди , на території 

Широківської сільської ради. 

Начальник відділу  АПК та 

земельних відносин  

Шахов А.М . 

09.01.2019 Начальник відділу  АПК та 

земельних відносин 

Шахов А.М . 

 

7 Про виконання рішення виконавчого 

комітету Широківської сільської ради 

від 07.06.2018 року №99 «Про 

затвердження плану заходів щодо 

сприяння зміцненню національної 

єдності, консолідації українського 

суспільства , підтримки ініціатив 

громадськості у цій сфері на 2018-

2019 роки на території Широківської 

громади». 

Директор КУ «Центр 

культури та дозвілля, сім’ї, 

молоді, спорту та туризму» 

Марковська І.О., 

директор КУ «Центр 

соціальних послуг» 

Широківської сільської ради 

Ушакова І.І.,  

директор КУ «Агенція 

розвитку» Широківської 

сільської ради  

Агєнтаєва В.В.,  

09.01.2019 Заступник сільського голови 

Ставицька О.С. 



 

 

начальник відділу з питань 

внутрішньої та інформаційної 

політики Носкова Ю.І. 

Засідання виконавчого комітету  07.03.2019 року 
 

1 2 3 4 5 

1. Про здійснення контролю за якістю 

харчування учнів та вихованців   

закладів загальної середньої та 

дошкільної освіти Широківської 

сільської ради. 

Начальник відділу освіти 

Кондрус О.В. 

06.02.2019 Начальник відділу освіти 

Кондрус О.В. 

2 Про стан обслуговування одиноких 

непрацездатних громадян , які 

проживають на території 

Широківської сільської ради. 

Директор КУ «Центр надання 

соціальних послуг»  

Ушакова І.І. 

06.02.2019 Директор КУ «Центр надання 

соціальних послуг»   

Ушакова І.І. 

3 Про виконання делегованих 

повноважень щодо 

вчиненнянотаріальних дій на 

території Широківської сільської 

ради. 

Секретар ради  

Правдюк О.А. 

06.02.2019 Секретар ради  

Правдюк О.А. 

 В порядку контролю.    



 

 

4 Про забезпечення виконання вимог 

законодавства України щодо 

забезпечення доступу до публічної 

інформації в Широківській сільській 

раді Запорізького району Запорізької 

області в І кварталі 2018 року. 

Начальник загального відділу 

Захарченко Н.І. 

06.02.2019 Начальник загального відділу 

Захарченко Н.І. 

5. Про використання майна комунальної 

власності територіальної громади 

Широківської сільської ради. 

 

Начальник відділу житлово-

комунального господарства 

та благоустрою  

Ваулінський Д.І. 

06.02.2019 Заступник сільського голови 

Свіркін Д.О. 

Засідання виконавчого комітету 04.04.2019 року 
 

1 

2 3 4 5 

1 Про заходи з благоустрою та 

впорядкування довкілля території 

Широківської сільської ради.  

Начальник відділу житлово-

комунального господарства 

та благоустрою  

Вакулінський Д.І. 

05.03.2019 Заступник сільського голови  

Свіркін Д.О. 

2 Про відзначення Дня пам’яті та 

примирення , Дня Перемоги у Другій 

Світовій війні на території 

Широківської громади . 

 

Директор КУ «Центр 

культури та дозвілля, сім’ї, 

молоді, спорту та туризму» 

Марковська І.О. 

05.03.2019  Директор КУ «Центр 

культури та дозвілля, сім’ї, 

молоді, спорту та туризму» 

Марковська І.О. 

 В порядку контролю.    

3 Про стан роботи зі зверненнями 

громадян у Широківській сільській 

раді в І кварталі 2018 року    

Начальник загального відділу 

Захарченко Н.І. 

05.03.2019 Начальник загального відділу  

Захарченко Н.І. 



 

 

4 Про виконання розпорядження 

голови Запорізької обласної 

державної адміністрації «Про 

затвердження Плану обласних заходів 

із реалізації Національної стратегії 

сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2018 рік».  

Директор КУ «Центр 

культури та дозвілля, сім’ї, 

молоді, спорту та туризму» 

Марковська І.О. 

05.03.2019 Директор КУ «Центр культури 

та дозвілля, сім’ї, молоді, 

спорту та туризму» 

Марковська І.О. 

5 Про виконання вимог чинного 

законодавства України  щодо 

охорони культурної спадщини. 

Директор КУ «Центр 

культури та дозвілля, сім’ї, 

молоді, спорту та туризму» 

Марковська І.О. 

05.03.2019 Директор КУ «Центр культури 

та дозвілля, сім’ї, молоді, 

спорту та туризму» 

Марковська І.О. 

Засідання виконавчого комітету  02.05. 2019 року 
 

1 

2 3 4 5 

1 Про забезпечення оздоровлення дітей 

та підлітків Широківської сільської 

ради запорізького району Запорізької 

області влітку 2019 року. 

Начальник відділу освіти 

Кондрус О.В. 

02.04.2019 Заступник сільського голови 

Ставицька О.С. 

2 Про заходи з відзначення Дня 

Конституції України на території 

Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької 

області. 

Директор КУ «Центр 

культури та дозвілля, сім’ї, 

молоді, спорту та туризму» 

Марковська І.О. 

02.04.2019 Директор КУ «Центр культури 

та дозвілля, сім’ї, молоді, 

спорту та туризму» 

Марковська І.О. 

 

3 

Про заходи з відзначення 

Міжнародного Дня захисту дітей на 

території Широківської сільської 

ради Запорізького району Запорізької 

Директор КУ «Центр 

культури та дозвілля, сім’ї, 

молоді, спорту та туризму» 

Марковська І.О. 

02.04.2019 Директор КУ «Центр культури 

та дозвілля, сім’ї, молоді, 

спорту та туризму» 

Марковська І.О. 



 

 

області. 

 В порядку контролю.    

4 Про підсумки опалювального періоду 

2018-2019 років на території 

Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької 

області та підготовку до нового 

опалювального періоду. 

Начальник відділу житлово-

комунального господарства 

та благоустрою  

Вакулінський Д.І. 

02.04.2019 Заступник сільського голови 

Свіркін Д.О. 

5 Про забезпечення оздоровлення дітей 

Широківської громади влітку 2019 

року.   

Начальник відділу освіти 

Кондрус О.В. 

02.04.2019 Заступник сільського голови 

Ставицька О.С. 

6 Про роботу виконавчого комітету та 

структурних підрозділів 

Широківської сільської ради з 

виконання вимог Закону України 

«Про запобігання корупції». 

Головний спеціаліст 

загального відділу  

Черкашина Л.В. 

02.04.2019 Начальник загального відділу  

Захарченко Н.І. 

Засідання виконавчого комітету  06.06.2019 року 

 
 

1 
2 3 4 5 

1 Про забезпечення соціального 

захисту пільгових категорій громадян 

, які проживають на території 

Начальник відділу 

соціального забезпечення 

07.05.2019 Заступник сільського голови 

Ставицька О.С.  



 

 

Широківської сільської ради. Комісаренко А.О. 

2 Про забезпечення охорони культурної 

та археологічної спадщини на 

території Широківської сільської 

ради. 

Директор КУ «Центр 

культури та дозвілля, сім’ї, 

молоді, спорту та туризму» 

Марковська І.О. 

07.05.2019 Директор КУ «Центр культури 

та дозвілля, сім’ї, молоді, 

спорту та туризму» 

Марковська І.О. 

3 Про план роботи виконавчого 

комітету Широківської сільської ради 

на ІІ півріччя 2019 року. 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Головань Л.С. 

07.05.2019 Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Головань Л.С. 

 В порядку контролю.    

4 Про стан правопорядку і злочинності, 

проведення заходів щодо зниження 

рівня злочинності на території 

Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької 

області. 

Заступник сільського голови 

Свіркін Д.О. 

07.05.2019 Заступник сільського голови 

Свіркін Д.О. 



 

 

5 Про забезпечення виконання вимог 

законодавства України щодо 

забезпечення доступу до публічної 

інформації в Широківській сільській 

раді Запорізького району Запорізької 

області в І кварталі 2018 року. 

Начальник загального відділу 

Широківської сільської ради 

Захарченко Н.І. 

07.05.2019 Начальник загального відділу 

Широківської сільської ради 

Захарченко Н.І. 

6. Про звіт щодо виконання плану 

роботи виконавчого комітету 

Широківської сільської ради за І 

півріччя 2019 року та затвердження 

плану роботи на ІІ півріччя 2019 

року. 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Головань Л.С. 

07.05.2019 Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Головань Л.С. 

7 Про роботу Опікунської ради при 

виконавчому комітеті Широківської 

сільської ради в І півріччі 2019 року. 

Секретар Опікнуської ради  

Попович С.В. 

07.05.2019 Голова Опікнуської ради 

Ставицька О.С. 

8 Про роботу Громадської інспекції при 

виконавчому комітеті Широківської 

сільської ради в І півріччі 2019 року. 

Секретар Громадської 

інспекції Попович С.В. 

 

07.05.2019 Голова Громадської інспекції 

Ставицька О.С.  

9 Про роботу Адміністративної комісії 

при виконавчому комітеті 

Широківської сільської ради в І 

півріччі 2019 року. 

Секретар Адміністративної 

комісії Захарченко Н.І. 

07.05.2019 Голова Адміністративної 

комісії Головань Л.С. 



 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                        Л.С.Головань 

 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ    

 

06.12. 2018 року                                                                                              № 288 

 

Про звіт щодо виконання фінансового плану  спеціалізованим підприємством 

«Об’єднана житлово-комунальна, побутова та ритуальна служба» 

Широківської сільської ради за ІІІ квартал 2018 року. 

          Розглянувши звернення керівника Спеціалізованого комунального 

підприємства «Об’єднана житлово-комунальна, побутова та ритуальна 

служба»  Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької 

області О.М.Мамотенка про затвердження звіту щодо виконання фінансового 

плану спеціалізованого комунального підприємства «Об’єднана житлово-

комунальна, побутова та ритуальна служба» Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області за 3 квартал 2018 року (додається) та 

надання дозволу на виплату керівникові Спеціалізованого комунального 

підприємства «Об’єднана житлово-комунальна, побутова та ритуальна 

служба» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізького 

області винагороди згідно з умовами контракту, відповідно до Закону 

України від 10.07.2003 року №102-ІV «Про поховання та похорону справу», 

керуючись  статтею 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

виконавчий комітет Широківської сільської ради   

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити звіт про виконання фінансового плану Спеціалізованого 

комунального підприємства «Об’єднана житлово-комунальна, побутова та 

ритуальна служба» Широківської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області за 3 квартал 2018 року.  

2.Дозволити директору Спеціалізованого комунального підприємства  

«Об’єднана житлово-комунальна, побутова та ритуальна служба»  

Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області 

нарахувати та виплатити собі квартальну винагороду,  на підставі виконання 

квартального плану підприємства, у розмірі, визначеному контрактом та 

положенням про виплату винагороди. 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови 

з питань діяльності виконавчих органів Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області Свіркіна Д.О.   

Сільський голова           Д.О. Коротенко 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ   

 

06.12. 2018 року                                                                                            № 289 

 

Про затвердження цін на окремі види ритуальних послуг та цін на 

необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг 

Спеціалізованого комунального підприємства  «Об’єднана житлово-

комунальна, побутова та ритуальна служба» Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області. 

 

          Керуючись статтею 28 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні» , відповідно до статті 10 Закону України від 10.07.2003 року № 102-

IV «Про поховання та похоронну справу», розглянувши подання 

Спеціалізованого комунального підприємства «Об’єднана житлово-

комунальна, побутова та ритуальна служба» Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області, виконавчий комітет Широківської 

сільської ради Запорізького району Запорізької області 

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити ціни на окремі види ритуальних послуг та цін на необхідний 

мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг Спеціалізованого 

комунального підприємства «Об’єднана житлово-комунальна, побутова та 

ритуальна служба» Широківської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області , які вводяться в дію з 02 січня 2019 року. 

2.Ціни на необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг, 

окремі види ритуальних послуг , затверджені цим рішенням , діють до 

набрання чинності рішення виконавчого комітету Широківської сільської 

ради Запорізького району Запорізької області , яким будуть змінені. 

3.Рекомендувати Спеціалізованому комунальному підприємству «Об’єднана 

житлово-комунальна , побутова та ритуальна служба» Широківської 

сільської ради Запорізького району Запорізької області при здійсненні 

господарської діяльності використовувати затверджені тарифи. 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Широківської сільської ради   

Свіркіна Д.О. 

Сільський голова                                                                              Д.О.Коротенко 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ    

 

06.12. 2018 року                                                                   № 290 

 

Про затвердження переліку майна комунальної власності територіальної 

громади Широківської сільської ради, яке може бути передане в оренду в 

2019 році. 

 

         Керуючись статтею 29 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального 

майна», рішенням сесії Широківської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області №10 від 27.06.2017 року « Про делегування повноважень 

виконавчому комітету Широківської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області» , з метою вирішення питання доцільності використання 

майна комунальної власності територіальної громади Широківської сільської 

ради Запорізького району Запорізької області, 

виконавчий комітет Широківської сільської ради  

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити  перелік майна комунальної власності територіальної громади 

Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області, яке 

може бути передано в оренду в 2019 році (додається). 

2.Доручити начальнику відділу житлово-комунального господарства та 

благоустрою Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької 

області Д.І.Вакулінському здійснити оприлюднення переліку майна 

комунальної власності територіальної громади Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області, яке може бути передано в оренду в 

2019 році. 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови 

з питань діяльності виконавчих органів Широківської сільської ради  

Свіркіна Д.О.  

 

Сільський голова                                                                             Д.О.Коротенко 

 

 

 



 

 

                                  Додаток  

                                                                            до рішення виконавчого комітету 

                                                                     Широківської сільської ради  

                                                                від 06.12.2018 року № 290 

 

 

Перелік майна 

комунальної власності територіальної громади Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області, яке може бути передано в оренду  

в 2019 році 

 

№з\ч Назва Місце розташування Площа 

(кв.м) 

1 Нежитлові приміщення 

№ 1, 2, 4, 5  в будівлі 

бібліотеки Літ.А 1, 

Запорізька область , 

Запорізький район, 

село Августинівка,  

вулиця Миру, будинок 

48 

 42,7 

2 Нежитлові  

приміщення № 60, 

приміщення № 61, 

мийна № 62, 

приміщення № 64, 

морозильна камера 

№65, приміщення № 

66, приміщення № 67, 

варильний зал № 68, 

мийна №70 в будівлі 

школи Літ. А-2  

Запорізька область , 

Запорізький район,  

село Августинівка,  

вулиця Молодіжна, 

будинок 63 

 

108,9 

3 Приміщення кухні № 

11, кладова № 14 в 

будівлі дитячого садку 

Літ. А-2 

Запорізька область , 

Запорізький район,  

село Августинівка,  

вулиця Молодіжна, 

будинок 61 

23,9 



 

 

4 Приміщення кухні № 

11, кухні № 12, 

коридор № 13, кладова 

№ 15, коридор № 16, 

кухня № 17, кладова № 

18 в будівлі дитячого 

садку Літ. А-2 

Запорізька область , 

Запорізький район,  

селище Відрадне,  

вулиця Набережна, 

будинок 4 

54,3 

5 Приміщення  мийної 

№ 36, кухні № 37, 

складу № 38, складу № 

39, коридор № 40, 

коридор № 41, кабінет 

№  42, душова № 43, 

туалет № 44 в будівлі 

школи літ. А-2 

Запорізька область , 

Запорізький район,  

село Володимирівка,  

вулиця Шкільна, 

будинок 13 

85,9 

6 Приміщення кухні № 

9, коридор № 10, кухня 

№ 11, мийна № 13 в 

будівлі дитячого садку 

Літ. А-2 

Запорізька область , 

Запорізький район,  

село Володимирівка,  

вулиця Космічна, 

будинок 2-а 

49,4 

7 Приміщення кухні № 

9, коридор № 10, 

кладова № 13, коридор 

№ 14 в будівлі 

дитячого садку 

 Літ. А-2 

Запорізька область , 

Запорізький район,  

село Лукашеве,  

вулиця Молодіжна, 

будинок 1-в 

54,7 

8 Приміщення гарячого 

цеху № 86, мийна 

посуду №  87, 

завантажувальна № 88, 

овочевий цех № 89, 

м'ясо рибний цех № 90, 

кладова для овочів № 

91, кладова для сухих 

Запорізька область , 

Запорізький район,  

село Петропіль,  

вулиця Молодіжна, 

будинок 1 

157,6 



 

 

продуктів № 97 у 

будівлі школи Літ. А-2 

9 Приміщення  мийної 

№ 6, кладова № 7, 

кладова № 8, кладова 

№ 9, коридор № 10, 

гардероб № 11, кабінет 

№  12, тамбур № 13, 

овочевий цех № 14, 

м’ясний цех № 15, 

кухня № 16 в будівлі 

школи літ. А-2 

Запорізька область , 

Запорізький район,  

село Широке,  

вулиця Центральна, 

будинок 6 

112,9 

10 Приміщення 

харчоблоку № 15, 

коридор № 16, кладова 

№ 18, кладова № 19, 

коридор № 20 в будівлі 

дитячого садку        

Літ. А-2 

Запорізька область , 

Запорізький район,  

село Широке,  

вулиця Квітуча, 

будинок 2-а 

38,9 

11 Кабінет № 13 в будівлі 

Широківського 

будинку культури  

Запорізька область , 

Запорізький район,  

село Широке,  

вулиця Центральна, 

будинок 2 

18,4 

 

Керуючий справами                                                                          Головань Л.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ    

06.12. 2018 року                                                                                              № 291 

 

Про затвердження переліків об’єктів та видів робіт для порушників, на яких 

накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт , на 

території Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької 

області. 

         Керуючись статтею 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  відповідно до статей 30-1 та 321-3 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення,  

виконавчий комітет Широківської сільської ради  

ВИРІШИВ : 

1.Встановити місце відбування стягнення для порушників, на яких   

накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт , які 

проживають  та відбуватимуть покарання у вигляді громадських робіт на 

території Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької 

області : територія  Широківської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області. 

2.Встановити види робіт для порушників, на яких накладено адміністративне 

стягнення у вигляді громадських робіт , які проживають  та відбуватимуть 

покарання у вигляді громадських робіт на території Широківської сільської 

ради Запорізького району Запорізької області в якості різноробочих та  

виконуватимуть роботу, яка не пов’язана зі шкідливим для здоров’я 

виробництвом, не потребує відповідної кваліфікації, а саме : 

- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на території ради; 

 -знищення карантинних бур’янів; 

-впорядкування дитячих та пришкільних майданчиків, парків, алей, 

меморіальних комплексів , цвинтарів, лісополос; 

-благоустрій будівель та територій закладів освіти, культури та медицини; 

-допомога літнім одиноким людям, інвалідам; 

-допомога комунальним підприємтсвам у проведенні будь-яких ремонтних 

робіт; 

-благоустрій населених пуктів. 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області Свіркіна Д.О. 

Сільський голова                                                                             Д.О.Коротенко 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ    

 

06.12. 2018 року                                                                   № 292 

 

Про затвердження переліків об’єктів та видів робіт для відбування покарання 

засудженими до громадських робіт на території Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області. 

 

Керуючись статтею 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до статті 56 Кримінального кодексу України, статей 

36,39 Кримінально-виконавчого кодексу України, 

виконавчий комітет Широківської сільської ради 

ВИРІШИВ : 

1.Встановити місце відбування покарання засудженими до громадських 

робіт, які проживають та відбуватимуть покарання у вигляді громадських 

робіт на території Широківської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області : територія Широківської сільської ради Запорізького 

району Запорізької області. 

2.Затвердити види робіт для відбування покарання засудженими до 

громадських робіт , які проживають та відбуватимуть покарання у вигляді 

громадських робіт на території Широківської сільської ради Запорізького 

району Запорізької областів якості різноробочих та виконуватимуть роботу , 

яка не пов’язана зі шкідливим для здоров’я виробництвом , не потребує 

відповідної кваліфікації , а саме:    

- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на території ради; 

 -знищення карантинних бур’янів; 

-впорядкування дитячих та пришкільних майданчиків, парків, алей, 

меморіальних комплексів , цвинтарів, лісополос; 

-благоустрій будівель та територій закладів освіти, культури та медицини; 

-допомога літнім одиноким людям, інвалідам; 

-допомога комунальним підприємтсвам у проведенні будь-яких ремонтних 

робіт; 

-благоустрій населених пуктів. 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області  Свіркіна Д.О. 

Сільський голова                                                                            Д.О.Коротенко 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ    

 

06.12. 2018 року                                                                                              № 293 

 

Про затвердження переліків об’єктів та видів робіт для порушників , на яких  

накладено адміністративне стягнення у виді суспільно-корисних робіт , на 

території Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької 

області. 

Керуючись статтею 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до статтей 31.1, 325.3 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення .  

виконавчий комітет Широківської сільської ради 

ВИРІШИВ : 

1.Визначити місце відбування стягнень для порушників , на яких накладено 

стягнення у виді суспільно-корисних робіт , які проживають та 

відбуватимуть  стягнення у виді суспільно-корисних робіт на території 

Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області : КП 

«Благводсервіс Широківської громади» Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області. 

2.Затвердити види робіт для  порушників , на яких накладено 

адміністративне стягнення у виді суспільно-користних робіт, які проживають 

та відбуватимуть покарання у вигляді суспільно-корисних робіт в якості 

різноробочих та виконуватимуть роботу , яка не пов’язана зі шкідливим для 

здоров’я виробництвом , не потребує відповідної кваліфікації , а саме: 

- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на території ради; 

 -знищення карантинних бур’янів; 

-впорядкування дитячих та пришкільних майданчиків, парків, алей, 

меморіальних комплексів , цвинтарів, лісополос; 

-благоустрій будівель та територій закладів освіти, культури та медицини; 

-допомога літнім одиноким людям, інвалідам; 

-допомога комунальним підприємтсвам у проведенні будь-яких ремонтних 

робіт; 

-благоустрій населених пуктів. 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області Свіркіна Д.О. 

Сільський голова                                                                            Д.О.Коротенко 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ    

 

06.12. 2018 року                                                                                              № 294 
 
Про затвердження складу постійно діючих комісій для проведення 
обстеження та складання актів матеріально-побутових умов проживання 
громадян, про встановлення факту проживання без реєстрації/не проживання 
за місцем реєстрації 
 

На підставі статті 8 Закону України «Про надання адміністративних 

послуг», відповідно до статей 34, 38 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», наказів Міністерства соціальної політики 

України від 25.01.2016 №26, 15.09.2016 №1029, 14.06.2018 №890 з метою 

забезпечення надання належного рівня соціального захисту мешканцям 

Широківської сільської ради при отриманні адміністративних та соціальних 

послуг, соціальних виплат, матеріальної допомоги  

виконавчий комітет Широківської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Утворити постійно діючі комісії для проведення обстеження та складання 

актів матеріально-побутових умов проживання громадян, актів про 

встановлення факту проживання без реєстрації/не проживання за місцем 

реєстрації (додаток 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

За відсутністю одного з членів комісії акт про встановлення факту 

проживання без реєстрації/не проживання за місцем реєстрації може бути 

підписаний двома сусідами. 

2.Затвердити зразки актів обстеження матеріально-побутових умов 

проживання громадян, акту про встановлення факту проживання та 

реєстрації. (додаток 8,9) 

3.Членам комісії протягом п'яти робочих днів від дня отримання звернення 

забезпечити акти матеріально-побутових умов проживання громадян, акти 

про встановлення факту проживання та реєстрації відповідно до чинного 

законодавства. 

4.Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника голови з 

питань діяльності виконавчих органів Широківської сільської ради  

Ставицьку О.С. 

 

Сільський голова                                                                             Д.О.Коротенко 

 



 

 

  

Додаток №1 

до рішення виконавчого комітету 

Широківської сільської ради 

від 06.12.2018 № 294 

 

 

 

Склад 

постійно діючої комісії для проведення обстеження та складання актів 

матеріально-побутових умов проживання громадян, акти про встановлення 

факту проживання без реєстрації/не проживання за місцем реєстрації на 

території с. Сонячне 

 

Голова комісії: 

Хижняк Григорій Васильович – староста Сонячного старостинського округу 

Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області; 

 

Члени комісії: 

Марковська Ірина Олександрівна – депутат Широківської сільської ради; 

Ушакова Ірина Олександрівна – директор Комунального підприємства 

«Центр надання соціальних послуг Широківської громади» Широківської 

сільської ради 
 

Керуючий справами Головань Л.С. 



 

 

Додаток №2 

                                                                          до рішення виконавчого комітету 

                                                                          Широківської сільської ради 

                                                                          від 06.12.2018 № 294 

 

 

 

Склад 

постійно діючої комісії для проведення обстеження та складання актів 

матеріально-побутових умов проживання громадян, акти про встановлення 

факту проживання без реєстрації/не проживання за місцем реєстрації на 

території с. Володимирівське, с.Дніпрельстан, 

 

Голова комісії: 

Богданова Сніжана Арнольдівна – староста Володимирівського 

старостинського округу Широківської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області; 

 

Члени комісії: 

Міхайлов Денис Сергійович – депутат Широківської сільської ради (с. 

Дніпрельстан); 

Депутат Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької 

області згідно меж виборчого округу (с. Володимирівське, с. 

Володимирівське (с.Сонячне): 

Логвиненко Сергій Сергійович; 

Галстян Вазген Врежович; 

Зарудинський Олександр Іванович; 

Бойко Світлана Миколаївна; 

Ушакова Ірина Іванівна. 

Іорданова Тетяна Павлівна – фахівець з соціальної роботи КУ «Центр 

соціальних послуг Широківської громади» Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області. 
 

Керуючий справами Головань Л.С. 
 



 

 

Додаток №3 

                                                                          до рішення виконавчого комітету 

                                                                          Широківської сільської ради 

від 06.12.2018 № 294 

 

 

 

Склад 

постійно діючої комісії для проведення обстеження та складання актів 

матеріально-побутових умов проживання громадян, акти про встановлення 

факту проживання без реєстрації/не проживання за місцем реєстрації на 

території с. Лукашеве, с. Малишівка, с. Гурського, с. Придніпровське, с. 

Привільне 

 

Голова комісії: 

Головань Роман Григорович – староста Лукашівського старостинського 

округу Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області. 

 

Члени комісії: 

Депутат Широківської сільської ради (с. Лукашеве, с. Гурського, с. 

Придніпровське, с. Привільне): 

Костенко Сергій Іванович; 

Макодай Сергій Васильович. 

Підлісна Ярослава Василівна – депутат Широківської сільської ради (с. 

Малишівка). 

Балмуш Світлана Прокоф’євна – КУ «Центр соціальних послуг Широківської 

громади» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької 

області. 

Керуючий справами Головань Л.С. 



 

 

Додаток №4 

                                                                          до рішення виконавчого комітету 

                                                                          Широківської сільської ради 

від 06.12.2018 № 294 

 

 

 

Склад 

постійно діючої комісії для проведення обстеження та складання актів 

матеріально-побутових умов проживання громадян, акти про встановлення 

факту проживання без реєстрації/не проживання за місцем реєстрації на 

території с. Широке, с.Зеленопілля, с.Ручаївка, с.Водяне 

 

Голова комісії: 

Єременко Наталія Григорівна – староста Зеленопільського старостинського 

округу Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області. 

 

Члени комісії: 

Стогній Григорій Кирилович – Широківської сільської ради Запорізького 

району Запорізької області (с. Ручаївка); 

Правдюк Олена Анатоліївна – депутат Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області (с. Зеленопілля); 

Депутат Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької 

області згідно меж виборчого округу (с. Широке, с. Водяне): 

Пічурін Олександр Павлович; 

Шклярук Олександр Олександрович; 

Ралко Олександр Іванович. 

Чорновол Олександр Семенович – КУ «Центр соціальних послуг 

Широківської громади» Широківської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області. 

Керуючий справами Головань Л.С. 



 

 

Додаток №5 

                                                                          до рішення виконавчого комітету 

                                                                          Широківської сільської ради 

від 06.12.2018 № 294 

 

 

 

Склад 

постійно діючої комісії для проведення обстеження та складання актів 

матеріально-побутових умов проживання громадян, акти про встановлення 

факту проживання без реєстрації/не проживання за місцем реєстрації на 

території с.Августинівка, с.Світанок, с.Новоселище, с.Лемешинське, 

с.Івангород, с.Привітне 

 

Голова комісії: 

Шевчук Ася Петрівна – староста Августинівського старостинського округу 

Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області. 

 

Члени комісії: 

Прокоф’єв Сергій Олександрович – депутат Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області (с. с.Новоселище, с.Привітне, 

с.Світанок, с.Лемешинське); 

Депутат Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької 

області згідно меж виборчого округу (с. Августинівка, с. Івангород): 

Астахова Тетяна Володимирівна; 

Матюхін Дмитро Анатолійович. 

Которощук Світлана Олександрівна – КУ «Центр соціальних послуг 

Широківської громади» Широківської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області. 
 

Керуючий справами Головань Л.С. 



 

 

Додаток №6 

                                                                          до рішення виконавчого комітету 

                                                                          Широківської сільської ради 

від 06.12.2018 № 294 
 

 

 

Склад 

постійно діючої комісії для проведення обстеження та складання актів 

матеріально-побутових умов проживання, актів про встановлення факту 

проживання без реєстрації/не проживання за місцем реєстрації на території с-

ще Відрадне 

 

Голова комісії: 

Колесник Ірина Тимофіївна – староста Відрадненського старостинського 

округу Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області. 

 

Члени комісії: 

Депутат Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької 

області згідно меж виборчого округу (с-ще Відрадне): 

Бєлогурова Олена Василівна; 

Васил’єв Сергій Анатолійович; 

Кислинська Ганна Олександрівна. 

Которощук Світлана Олександрівна – КУ «Центр соціальних послуг 

Широківської громади» Широківської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області. 
 

Керуючий справами Головань Л.С. 



 

 

Додаток №7 

                                                                          до рішення виконавчого комітету 

                                                                          Широківської сільської ради 

від 06.12.2018 № 294 

 
 

 

Склад 

постійно діючої комісії для проведення обстеження та складання актів 

матеріально-побутових умов проживання, актів про встановлення факту 

проживання без реєстрації/не проживання за місцем реєстрації на території с. 

Веселе, с. Зоряне, с. Петропіль, с. Червоний Яр, с. Надія, с. Нововознесенка, 

с. Новодніпровка, с. Петропавлівка 

 

Голова комісії: 

Карпенко Леся Миколаївна – староста Веселівського старостинського округу 

Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області. 

 

Члени комісії: 

Полунін Олександр Миколайович – депутат Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області (с. Веселе, с. Нововознесенка, с. 

Новодніпровка). 

Савченко Юлія Володимирівна – депутат Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької обалсті (с. Зоряне). 

Хорошун Віктор Петрович – депутат Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області (с.Петропіль). 

Карпенко Воолдимир Володимирович депутат Широківської сільської ради 

(с. Червоний Яр, с. Надія, с. Петропавлівка). 

Шамова Ольга Валентинівна – КУ «Центр соціальних послуг Широківської 

громади» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької 

області. 

 

Керуючий справами Головань Л.С. 

 



 

 

Додаток 

                                                                          до рішення виконавчого комітету 

                                                                          Широківської сільської ради 

від 06.12.2018 № 294 

 

 

АКТ 

обстеження матеріально-побутових умов 

(складається територіальним центром соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) за згоди особи, яка потребує їх надання) 

 

1. Прізвище___________________________ім’я________________________ 

по батькові _____________________________ 

2. Дата народження 

 __________________________________________________________________ 

3. Місце проживання/перебування (адреса) 

_____________________ _____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

телефон ___________________ 

4. Реєстрація місця проживання/перебування 

 _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та 

номер паспорта (для осіб, які мають відмітку у паспорті про право 

здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) 

__________________________________________________________________ 

6. Вид доходів (необхідне підкреслити): пенсія за віком, пенсія по 

інвалідності, пенсія у зв’язку з втратою годувальника, пенсія за вислугу 

років, державна соціальна допомога, допомога по безробіттю, допомога по 

тимчасовій непрацездатності, інше (зазначити) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Розмір доходів (на місяць) (зі слів особи)  ______________________ грн  

______________ коп. 

8. Додаткові прибутки (сума на рік) (зі слів особи) 

__________________________________________________________________ 

9. Інші види допомоги, в тому числі соціальні послуги, що надаються 

недержавними (благодійними, релігійними) організаціями (зі слів особи) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

 

10. Номер пенсійного посвідчення (посвідчення особи, яка одержує 

державну соціальну допомогу) 

__________________________________________________________________ 

11. Група інвалідності (за наявності) (вказати причину та групу інвалідності, 

дату встановлення) 

__________________________________________________________________ 

12. Сімейний стан 

__________________________________________________________________ 

13. Наявність родичів або осіб, зобов’язаних за законом утримувати особу 

(вказати ступінь родинних зв’язків, прізвища, імена, по батькові, дати 

народження, місця проживання/перебування, телефони) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

14. Має на утриманні малолітніх, неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, 

осіб похилого віку, осіб з інвалідністю (необхідне підкреслити, вказати 

прізвища, імена, по батькові,  місця їхнього проживання) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

15. Є постраждалим від стихійного лиха, катастрофи (зазначити назву, 

дату та номер документа) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

16. Умови проживання (необхідне підкреслити): квартира державна 

(ізольована, комунальна), кооперативна, приватизована, неприватизована, 

придбана, приватний будинок, орендоване житло, поверх _______, кількість 

кімнат ________, площа ___________ (кв. метрів).  

17. Наявність комунальних вигод (необхідне підкреслити): ванна, санвузол, 

центральне водопостачання, колодязь/колонка, опалення (центральне, пічне, 

індивідуальне газове), ліфт, без комунальних вигод. 

18. Наявність присадибної ділянки: так, ні (необхідне підкреслити), за 

наявності – її площа __________ (гектарів). 

19. Пільги з оплати житлово-комунальних послуг 

__________________________________________________________________ 

20. Потребує (необхідне  підкреслити): 

 забезпечення одягом, взуттям, іншими предметами першої 

необхідності; ліками, предметами медичного призначення, предметами 

побутової гігієни, продовольчими і промисловими товарами, гарячими 

обідами, іншим (зазначити) 



 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________; 

 надання швацьких, кравецьких, перукарських чи інших послуг 

(зазначити) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________; 

 заготівлі та завезення палива, розпилювання дров, іншого (зазначити) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________; 

 ремонту вікон, дверей, квартири (будинку), санвузла, даху, огорожі, 

побутової техніки, радіоапаратури, холодильника, взуття, іншого (зазначити) 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ ; 

 грошової, натуральної допомоги; 

 транспортних послуг (вказати періодичність та пункти переміщення) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Висновок комісії (вказати послуги, які для особи передбачено відповідно до 

законодавства): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.  

 

З актом ознайомлений(на) 

______________________________________________   ________________ 

                                             (прізвище, ім’я, по батькові особи)                         

(підпис) 

Голова комісії:                _______________________   _________________     

_____________________ 

                                                    (посада)                       (підпис)              

(прізвище, ініціали) 

Члени комісії:                 _______________________   _________________     

_____________________ 

                                                    (посада)                       (підпис)              

(прізвище, ініціали) 

                                          _______________________   ________________     

_____________________ 

                                                    (посада)                       (підпис)              

(прізвище, ініціали) 

 

Дата обстеження  _________  ________________20____ року 

 

Керуючий справами Головань Л.С. 

 



 

 

Додаток  

                                                                          до рішення виконавчого комітету 

                                                                          Широківської сільської ради 

від 06.12.2018 № 294 

 

 
АКТ 

встановлення факту проживання без реєстрації/не проживання за місцем 

реєстрації громадянина (громадян) за адресою :будинок № ____ по вулиці 

____________________ в селі 

(селищі)_______________________Запорізького району Запорізької області. 
 

 Прізвище, ім’я по батькові 

усіх зареєстрованих, втому 

числі за ким зберігається 

житло 

Родинні 

відносини 

Дата реєстрації Фактичне 

проживання 

1  
 

   

2  

 

   

3  
 

   

4  

 

   

5  

 

   

 

Акт складений _____ примірниках для направлення _____________________ 

__________________________________________________________________ 

Постійно діюча комісія 

Голова комісії 

Староста__________________ округу 

Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької 

області 

 

 

підпис 

 

ПІБ 

 

Члени комісії 

Депутат Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької 

області  

 

підпис 

 

ПІБ 

 

 

КУ «Центр соціальних послуг 

Широківської громади» 

Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької 

області 

 

підпис 

 

ПІБ 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ    

 

06.12. 2018 року                                                                                              № 295 

 
Про затвердження інформаційних 
карток адміністративних послуг 
соціального характеру. 
 

На підставі статті 8 Закону України «Про надання адміністративних 

послуг», відповідно до статей 27, 38 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

виконавчий комітет Широківської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити: 

- інформаційну картку адміністративної послуги з включення до 

Єдиного Державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги; 

- інформаційну картку адміністративної послуги з призначення 

субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива; 

- інформаційну картку адміністративної послуги з надання пільг на 

придбання твердого палива і скрапленого газу; 

- інформаційну картку адміністративної послуги з видання 

посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитині з багатодітної сім'ї; 

- інформаційну картку адміністративної послуги з видання 

посвідчень інвалідам та дітям - інвалідам до 18 років; 

- інформаційну картку адміністративної послуги із забезпечення 

путівками на оздоровлення та відпочинок до дитячого закладу дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки; 

- інформаційну картку адміністративної послуги з установлення 

статусу члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни; 

- інформаційну картку адміністративної послуги з надання 

одноразової матеріальної допомоги на лікування; 

- інформаційну картку адміністративної послуги з надання 

одноразової матеріальної допомоги постраждалим від пожежі або стихійного лиха 

- інформаційну картку адміністративної послуги з надання 

одноразової матеріальної допомоги учасникам ВВВ , учасникам АТО; 

- інформаційну картку адміністративної послуги з надання 

одноразової матеріальної допомоги соціально-незахищеним верстам населення; 



 

 

- інформаційну картку адміністративної послуги з надання 

матеріальної допомоги на поховання деяких категорій громадян; 

- інформаційну картку адміністративної послуги з призначення 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; 

- інформаційну картку адміністративної послуги з надання довідки в 

нотаріальну контору на оформлення спадщини; 

- інформаційну картку адміністративної послуги з призначення 

допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами незастрахованим особам; 

- інформаційну картку адміністративної послуги з призначення 

допомоги  при народженні дитини; 

- інформаційну картку адміністративної послуги з призначення 

допомоги при усиновленні дитини; 

- інформаційну картку адміністративної послуги з призначення 

допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; 

- інформаційну картку адміністративної послуги з призначення 

допомоги на дітей одиноким матерям; 

- інформаційну картку адміністративної послуги з призначення 

надбавки на догляд до державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам; 

- інформаційну картку адміністративної послуги з призначення 

державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам; 

- інформаційну картку адміністративної послуги з призначення 

компенсаційної виплати фізичній особі, яка надає соціальні послуги; 

- інформаційну картку адміністративної послуги із забезпечення 

путівками на оздоровлення та відпочинок до дитячого закладу дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки; 

- інформаційну картку адміністративної послуги з видання путівки 

на влаштування до психоневрологічного інтернату; 

- інформаційну картку адміністративної послуги з прийняття 

рішення щодо соціального обслуговування громадянина територіальним центром 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг); 

- видання особі подання про можливість призначення її опікуном або 

піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність 

якої обмежена; 

- видання дозволу опікуну: на вчинення правочинів щодо: відмови 

від майнових прав підопічного; видання письмових зобов’язань від імені 

підопічного; укладення договорів, які підлягають нотаріальному 

посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або 

обміну житлового будинку, квартири; укладення договорів щодо іншого 

цінного майна; на управління нерухомим майном або майном, яке потребує 

постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа; на 

передачу нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, 

власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління 

іншій особі. 

         -     видача  піклувальнику дозволу на надання згоди підопічній 

повнолітній особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо: 



 

 

відмови від майнових прав підопічного; видання письмових зобов’язань від 

імені підопічного; укладення договорів, які підлягають нотаріальному 

посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або 

обміну житлового будинку, квартири; укладення договорів щодо іншого 

цінного майна. 

Інформаційні картки додаються. 

2.Розмістити інформаційні картки на інформаційних дошках Широківської 

сільської ради. 

3.Контроль за виконання  цього рішення покласти на начальника відділу 

«Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 

Широківської сільської ради Банде Л.С. 

 

Сільський голова                                                                              Д.О.Коротенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ    

 

06.12. 2018 року                                                                                             № 296 

 
Про організацію обліку дітей та підлітків для здобуття середньої освіти та 

закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої 

освіти Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області. 
 

 Керуючись статті 53 Конституції України, підпунктів а-2), б-4) статті 

32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання 

статей 3, 13 Закону України «Про освіту», статей 6, 18 Закону України «Про 

загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону 

дитинства», постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 

року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку 

та учнів» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів 

України від 19.09.2018 № 806), з метою забезпечення організації своєчасного 

і в повному обсязі обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів для 

здобуттям неповнолітніми повної загальної середньої освіти у закладах 

освіти Широківської сільської ради: 
виконавчий комітет Широківської сільської ради 
ВИРІШИВ: 
1.Затвердити Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та  
учнів для здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти у 

закладах освіти Широківської сільської ради (додається). 
2.Визначити відділ освіти Широківської сільської ради Запорізького району 
Запорізької області відповідальним за організацію ведення обліку дітей 
дошкільного, шкільного віку та  учнів Широківської сільської ради, шляхом  
створення та постійного оновлення реєстру даних про дітей та учнів. 
3.Призначити відповідальною особою за здійснення обліку дітей і підлітків 

шкільного віку на території громади головного спеціаліста відділу освіти  

Широківської сільської ради Попович Світлану Володимирівну. 

4.Закріпити території обслуговування за закладами загальної середньої 
освіти Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області 
(додається). 
5.Зобов’язати відділи, управління та комунальні установи громади, які 
володіють даними про дітей дошкільного та шкільного віку в Широківській 



 

 

сільській раді, у тому числі, але не виключно, відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» виконавчого комітету Широківської сільської 

ради, КЗ «Центр соціальних служб Широківської громади», комунальне 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Сімейний лікар» Широківської сільської ради в межах своїх повноважень 
надавати відділу освіти дані про дітей дошкільного та шкільного віку , які 
зареєстровані та проживають на території  Широківської сільської ради. 
6.Просити Запорізький відділ поліції ГУНП у Запорізькій області сприяти в 
межах своїх повноважень наданню відділу освіти Широківської сільської 
ради даних про дітей дошкільного та шкільного віку по Широківській 
сільській раді. 
7.Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 
Широківської сільської ради від 06.03.2018 № 28 «Про закріплення 

мікрорайонів за закладами освіти для здійснення обліку дітей та підлітків для 

здобуття середньої освіти на 2018-1019 навчальний рік». 
8.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 
голови з питань діяльності виконавчих органів Широківської сільської ради 
Ставицьку О.С. 
 

Сільський голова                                                                              Д.О.Коротенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 

до рішення  

виконавчого комітету 

Широківської сільської ради 

від 06.12.2018 року № 296 

 

ПОРЯДОК 

ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів для здобуттям 

неповнолітніми повної загальної середньої освіти у закладах освіти 

Широківської сільської ради 

 

 

1. Цей Порядок визначає механізм обліку дітей дошкільного, шкільного 

віку та учнів для здобуттям неповнолітніми повної загальної середньої освіти 

у закладах освіти Широківської сільської ради, що ведеться з метою 

забезпечення здобуття ними дошкільної та загальної середньої освіти.  

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:  

діти шкільного віку – особи у віці 6-18 років, які повинні здобувати 

загальну середню освіту;  

учні – особи, які здобувають загальну середню освіту у закладі освіти;  

заклад освіти – заклад освіти (його структурний підрозділ), що 

забезпечує здобуття дошкільної та/або загальної середньої освіти;  

вихованці – особи, які здобувають дошкільну освіту в закладі 

дошкільної освіти або структурних підрозділах інших закладів освіти;  

діти дошкільного віку – особи віком від 3 до 6 (7) років.  

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

захист персональних даних», «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей».  

3. Обробка та захист персональних даних дітей шкільного віку та учнів 

під час їх обліку здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про 

захист персональних даних».  

4. Облік дітей дошкільного та шкільного віку ведеться в межах 

території обслуговування за закладами загальної середньої 
освіти Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області.  

5. Відділ освіти Широківської сільської ради здійснює облік дітей 

шкільного віку, які проживають чи перебувають на території Широківської 

громади, шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних про них, 

на кожний рік народження окремо (далі – реєстр); здійснює облік дітей 

дошкільного віку шляхом визначення їх кількості на кожний рік народження 

окремо.  



 

 

6. До реєстру вносяться такі персональні дані дитини шкільного віку: 

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, місце 

проживання чи перебування, місце навчання (заклад освіти), форма навчання 

та належність до категорії осіб з особливими освітніми потребами (далі - 

дані). Дані дитини шкільного віку видаляються з реєстру у разі: досягнення 

нею повноліття; здобуття нею повної загальної середньої освіти; наявності 

письмово підтвердженої інформації про взяття її на облік (включення до 

реєстру) на території іншої адміністративно-територіальної одиниці; її 

вибуття на постійне місце проживання за межі України (з припиненням 

здобуття загальної середньої освіти в Україні).  

7. Відділ освіти Широківської сільської ради з дотриманням вимог 

Законів України «Про інформацію» і «Про захист персональних даних» має 

право: для забезпечення реалізації прав дітей дошкільного віку на здобуття 

дошкільної освіти отримувати від місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування інформацію про кількість дітей 

дошкільного віку, а також від закладів освіти інформацію про кількість 

вихованців; для забезпечення реалізації прав дітей шкільного віку на 

здобуття загальної середньої освіти отримувати від служб у справах дітей, 

спеціальних установ та закладів, які здійснюють їх соціальних захист і 

профілактику правопорушень, місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування та закладів освіти дані про дітей шкільного віку; 

використовувати для створення та оновлення реєстру отримані дані про дітей 

шкільного віку, в тому числі дані, отримані з інших реєстрів або баз даних. 

Залучення працівників закладів освіти до організації та ведення обліку дітей 

дошкільного та шкільного віку забороняється.  

8. Відділ «Центр надання адміністративних послуг», комунальна 
установа «Центр соціальних служб Широківської громади», КНП ПМСД 
«Сімейний лікар» надають відділу освіти Широківської сільської ради за 

відповідними запитами в межах повноважень дані про дітей дошкільного 

(кількісні показники на кожний рік народження окремо) та шкільного віку, 

які проживають чи перебувають на території громади.  

9. Відділ освіти Широківської сільської ради протягом 10 робочих днів 

з дня отримання даних здійснює їх обробку з дотриманням вимог Законів 

України «Про інформацію» і «Про захист персональних даних», у тому числі 

звіряє дані про дітей шкільного віку з даними реєстру та у разі потреби 

вносить до нього відповідні зміни і доповнення.  

Дані можуть бути внесені до реєстру шляхом подання відділу освіти 

Широківської сільської ради, закладам загальної середньої освіти батьками 

(одним з батьків) дитини чи її законними представниками письмової заяви, в 

якій повинна міститися інформація про дитину, а також згода батьків (одного 

з батьків) дитини чи її законних представників на обробку персональних 

даних.  

Для підтвердження інформації про дитину надаються відповідні 

документи. У разі зміни інформації про дитину батьки (один з батьків) 



 

 

дитини чи її законні представники зобов’язані надати необхідні документи 

відповідному структурному підрозділу. Батьки дитини чи її законні 

представники несуть відповідальність за достовірність зазначеної інформації. 

Інформація про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) дитини, дату її 

народження підтверджується свідоцтвом про народження дитини або 

паспортом громадянина України (для осіб, які досягли 14-річного віку).  

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається 

3 один з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву): паспорт 

громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка 

на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення 

біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення 

особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в 

Україні) одного з батьків дитини чи законних представників; довідка про 

реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи 

законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил 

реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 2 березня 2016 р. № 207; довідка про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і 

видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. 

№ 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»; документ, що засвідчує 

право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-

продажу житла тощо); рішення суду, яке набрало законної сили, про надання 

особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права 

користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на 

реєстрацію місця проживання; документ, що засвідчує право користування 

житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними 

особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за 

умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу 

Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) 

чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування 

кімнатою в гуртожитку; довідка про проходження служби у військовій 

частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця 

проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 

березня 2016 р. № 207); акт обстеження умов проживання (за формою згідно 

з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»; 

інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання 

дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.  

Підтвердженням інформації про місце здобуття освіти (заклад освіти) 

та форму здобуття освіти є інформація, надана закладами освіти до відділу 

освіти відповідно до цього Порядку.  



 

 

Підтвердженням інформації про належність дитини до категорії осіб з 

особливими освітніми потребами є висновок інклюзивно-ресурсного центру 

про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами.  

Під час подання заяви надається оригінал відповідного документа. У 

разі коли місце навчання (заклад освіти) дитини шкільного віку не 

встановлено, відділ освіти Широківської сільської ради протягом п’яти 

робочих днів з дня встановлення відповідного факту надають наявні в реєстрі 

її дані Запорізькому районному відділу поліції Дніпровського відділення 

поліції Головного управління Національної поліції у Запорізькій області та 

службі у справах дітей, яка опікується дітьми, що проживають на території 

Широківської сільської ради, для провадження діяльності відповідно до 

законодавства, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної 

середньої освіти.  

10. На підставі даних реєстру та даних щодо кількості дітей 

дошкільного та шкільного віку відділ освіти Широківської сільської ради 

складає і подає статистичний звіт про кількість дітей дошкільного та 

шкільного віку за формою та у порядку, що затверджені Міністерством 

освіти і науки України. 

11. Облік вихованців і учнів ведуть заклади освіти.  

Заклад освіти подає щороку не пізніше 15 вересня відділу освіти 

Широківської сільської ради дані про всіх учнів, які до нього зараховані, та 

дані про кількість вихованців, які відвідують такий заклад або перебувають 

під його соціально-педагогічним патронатом.  

12. У разі переведення учня до іншого закладу освіти або його 

відрахування в установленому порядку заклад освіти, з якого переводиться 

або відраховується учень, подає не пізніше 15 числа наступного місяця 

відповідному відділу освіти Широківської сільської ради дані такого учня, у 

тому числі місце про продовження здобуття ним загальної середньої освіти.  

Під час переведення учня до іншого закладу освіти до закладу освіти, з 

якого він переводиться, подаються: заява батьків (одного з батьків) учня чи 

інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) 

або заява учня (для повнолітніх учнів); письмове підтвердження або його 

сканована копія з іншого закладу освіти про можливість зарахування до 

нього відповідного учня.  

Під час вибуття учня на постійне місце проживання за межі України до 

закладу освіти, з якого він вибуває, подаються: заява батьків (одного з 

батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не 

досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів); копія або 

сканована копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким 

перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом 

про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про 

взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві 

або консульській установі України за кордоном (для учнів, які не досягли 

повноліття).  



 

 

13. Заклади освіти у разі зарахування учнів (прибуття), які здобували 

загальну середню освіту в закладах освіти інших адміністративно-

територіальних одиниць, подають не пізніше 15 числа наступного місяця з 

дня зарахування їх дані відділу освіти, на території якої розташовано заклад 

освіти, та в якому учень здобував загальну середню освіту.  

14. У разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних 

заняттях протягом 10 робочих днів поспіль з невідомих або без поважних 

причин заклад освіти невідкладно надає Запорізькому районному відділу 

поліції Дніпровського відділення поліції Головного управління Національної 

поліції у Запорізькій області та службі у справах дітей, яка опікується дітьми, 

що проживають на території Широківської сільської ради, дані таких учнів 

для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із 

захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.  

Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджуються 

відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмовим 

поясненням батьків (одного з батьків) учня чи інших законних представників 

(для учнів, які не досягли повноліття) або учня (для повнолітніх учнів), що 

зберігаються в його особовій справі протягом поточного навчального року.  

15. Контроль за веденням обліку вихованців та учнів закладами освіти 

здійснює відділ освіти Широківської сільської ради.  

 

Керуючий справами                                                                          Головань Л.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Додаток 

до рішення  

виконавчого комітету 

Широківської сільської ради 

від 06.12.2018 року№ 296  

 

Перелік закріплення мікрорайонів  

за закладами загальної середньої освіти громади 

для здійснення обліку дітей і підлітків на виконання чинного 

законодавства щодо отримання повної середньої освіти 

 

Назва закладу 

освіти 

Мета Територія обслуговування 

 

Августинівський 

заклад загальної 

середньої освіти 

Широківської 

сільської ради 

 

Для здобуття 

дошкільної,  

початкової, 

неповної 

загальної 

середньої та 

повної загальної 

середньої освіти 

с. Августинівка: вулиці Вишнева, 

Дніпровська, Миру, Молодіжна, Садова 

– всі будинки; 

с. Івангород: вулиця Івангородська 

с. Лемешинське: вулиця Шевченка;  

с. Новоселище: вулиця Степна;  

с. Привітне: вулиці Верхня, Центральна, 

Середня, Нижня, Набережна, Дубова; 

провулок Тихий;   

с. Світанок: вулиці Українська, 

Сонячна, Першотравнева 

Відраднівський 

заклад загальної 

середньої освіти  

Широківської 

сільської ради 

 

Для здобуття 

дошкільної,  

початкової, 

неповної 

загальної 

середньої та 

повної загальної 

середньої освіти 

с-ще Відрадне: вулиці Молодіжна, 

Вільна, Профспілкова, Шевченка, 

Вишнева, Запорізький спуск, Садова, 

Фестивальна, Сонячна, Набережна, 

Перемоги, Горького, Щаслива, 

Меркулова, Степна, Гагаріна, Миру, 

Бірюкова; провулок Лікарняний 

Володимирівський 

заклад загальної 

середньої освіти 

«Успіх» 

Широківської 

сільської ради 

Для здобуття 

дошкільної,  

початкової, 

неповної 

загальної 

середньої та 

повної загальної 

середньої освіти 

с. Володимирівське: вулиці Підгірна, 

Українська, Шевченко, Садова, 

Корнєєва, Степна, Запорізька, Лугова, 

Миру, Ювілейна, Шкільна, Сільська, 

Стадіонна, 8 Березня, О.Кошевого, 

Першотравнева, Бєгєнова, Шикунова, 

Молодіжна, Зоряна, Вишнева, Польова, 

Лесі Українки, Грушевського, Стуса, 

Будівельників, Ентузіастів, Жемчужна, 



 

 

Космічна, провулки Незалежності, 

Мирний, Тихий, Абрикосовий, 

Травневий, Тепличний, Могучий, 

Зелений, Лазурний, Козачий, Вільний, 

Веселий, Весняний,Світлий, 

Сонячний,Квітневий, Квітучий, 

Запорізький, Сосновий, Дальний, 

Дніпровський, 

с. Дніпрельстан: вулиці Шевченка, 

Першотравнева, Будівників Дніпрогесу; 

провулки – Щасливий, Незалежності, 

Павло Чубинського,  

с-ще Сонячне:  вулиці Товариська, 

Дніпровська, Каштанова, Славянська, 

Паркова, Зелена Діброва, Ясна, 

Половецька, Медична, Лісна, 

Абрикосова, Аскольда і Діра, 

Будівельників, Виноградна, Вишнева, 

Данила Галицького, Дніпровськи 

пороги, Заозерна, Мстиславського, 

Незалежності, Олександрівська, 

Ольговичів, Поліська, Престижна, 

Сагайдачного, Свободи, Святославська, 

Степова, Уїзна, Ярослава Мудрого, 8 

Березня; провулки – Весняний, Хорив, 

Либідь, Кия, Княжий. 

сел. Сонячне: вулиці Паркова, 

Інститутська, Весняна, Будівельників, 

Степова, Лазурна, Садова, Північна, 

Миру, Лугова, Зернова, Тавричеська, 

Вавілова, Українська, Шевченка, 

Першотравнева, Академічна, 

Центральна, Зелена, Сонячне шосе; 

провулок Пустовойта 

Лукашівський 

НВК «ЗНЗ-ЗДО»   

Широківської 

сільської ради 

 

Для здобуття 

дошкільної,  

початкової, 

неповної 

загальної 

середньої та 

повної загальної 

середньої освіти 

с. Лукашеве: вулиці Центральна, Миру, 

Дніпровська, 8 Березня, Садова, 

Шевченка, Молодіжна, Першотравнева, 

Гагаріна, Щаслива, Перспективна, 

Зарічна, Шляхова, Вишнева, 

Абрикосова, Колгоспна, Дачна, 

Батуринського, провулки: Шкільний, 

Південний, Північний, Східний, 

Степовий, Квітучий, 

с. Гурського: вулиця Гурського, 



 

 

с. Малишівка: вулиці Молодіжна, 

Центральна, Щаслива, Квітуча, Нова, 

Сірєнєвая, Абрикосова;  

с. Привільне: вулиця Привільна. 

с. Придніпровське: вулиця Набережна 

Петропільський 

опорний заклад 

загальної 

середньої освіти 

Широківської 

сільської ради 

Для здобуття 

дошкільної,  

початкової, 

неповної 

загальної 

середньої та 

повної загальної 

середньої освіти 

с. Веселе: вулиці Центральна, 

Новоселка, Ізвилиста;  

с. Надія:вулиці Новоселів, Чкалова;  

с. Нововознесенка: вулиці: Центральна;   

с. Новодніпровка: вулиці: Центральна;  

с. Петропіль: вулиці Шкільна, 

Молодіжна, Вишнева, Садова, Степна;  

с. Зоряне: вулиці: Бойко 

с. Петропавлівка: вулиці Центральна, 

Ставкова, Центральна;  

с. Червоний Яр: вулиці Райдужна, 

Садова 

Широківський 

заклад загальної 

середньої освіти  

Широківської 

сільської ради 

 

Для здобуття 

дошкільної,  

початкової, 

неповної 

загальної 

середньої та 

повної загальної 

середньої освіти 

с. Широке: вулиці Вишнева, 

Центральна, Миру, Щаслива, Квітуча, 

Садова, Завалюшина, Першотравнева, 

Лугова, Новосільська, Шкільна, 

Кленова, Космічна, Молодіжна, 

Маракулова, провулок Північний;  

с. Водяне: вулиці У.Кармелюка;   

с. Зеленопілля: вулиці Східна, 

Центральна, Научна, Зернова; провулки: 

Ажурний, Степовий, ім. Мічуріна, 

Чарівний;  

с. Ручаївка: вулиці Сагайдачного, 

Нижня, Степова, Шевченка, Берегова, 

Широка, Центральна; провулки: 

Цегельний, Водяний, Лебединий, 

Лікарняний, Шингорський, Низовий, 

Гірський, Луговий 

 

Керуючий справами                                                                             Головань 

Л.С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
УКРАЇНА 

2. ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

06.12. 2018 року                                                                                                 № 297 

 
Про збереження права користування 

житловою площею за неповнолітньою 

 

            Керуючись пп.4 п. «б», ч.1 статті 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 247 Сімейного кодексу України, статтею 7 

Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання 

в Україні», статтями 18, 25 «Про охорону дитинства», пунктом 67 постанови 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», розглянувши лист 

служби у справах дітей Запорізької райдержадміністрації Запорізької області 

від 31.10.2018 № 22-33/0964 щодо збереження права користування житлом за 

неповнолітньою Ковязіною Веронікою Борисівною, 01.06.2002 року 

народження, яка проживала за адресою: Запорізька область, Запорізький район, 

с. Світанок, вул. Сонячна, буд. ,за місцем її реєстрації, враховуючи те, що 

дитина має статус дитини-сироти, з метою захисту житлових та майнових прав 

неповнолітньої, 

виконавчий комітет Широківської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Закріпити за неповнолітньою Ковязіною Веронікою Борисівною, 01.06.2002 

року народження, право користування житлом за адресою: Запорізька область, 

Запорізький район, с. Світанок, вул. Сонячна, буд.2, в якому дитина набула 

статусу дитини-сироти, до досягнення нею повноліття. 

2.Призначити відповідальним за збереження права користування житловою 

площею за неповнолітньою Ковязіною Веронікою Борисівною, 01.06.2002 року 

народження, виконавчий комітет Широківської сільської ради. 

3.Рекомендувати відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області не 

здійснювати зняття з реєстрації місця проживання неповнолітню Ковязіної 

Вероніки Борисівни, 01.06.2002 року народження, без погодження з органом 

опіки та піклування Широківської сільської ради Запорізької області 

Запорізької області. 



 

 

4.Відповідальність за організацію виконання цього розпорядження покласти на 

виконавчий комітет Широківської сільської ради Запорізької області 

Запорізької області.           

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

голови – голову Опікунської ради при виконавчому комітеті Широківської 

сільської ради Ставицьку О.С. 

 

Сільський голова                                                                             Коротенко Д.О. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ   

 

06.12.2018                                                                                                 № 298 

Про надання дозволу на 

укладення договору оренди. 

 

Керуючись статтями 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 9 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», Постановою Кабінету Міністрів України від 

10.08.1995р. № 629 «Про затвердження Методики оцінки об’єктів оренди, 

Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку 

надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів» , розглянувши 

поданні   Августинівським закладом загальної середньої освіти Широківської 

сільської ради Запорізького району Запорізької області матеріали щодо 

погодження надання в оренду товариству з обмеженою відповідальністю 

«Запоріжінвестторг» окремого індивідуально визначеного рухомого 

комунального майна , з метою організації харчування учнів Августинівського 

закладу загальної середньої освіти ,  

виконавчий комітет Широківської сільської ради  

ВИРІШИВ: 

1.Надати дозвіл Августинівському закладу загальної середньої освіти 

Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області на 

укладення договору оренди щодо окремого індивідуально визначеного 

рухомого комунального майна згідно Додатку № 1 з товариством з 

обмеженою відповідальністю «Запоріжінвестторг» . 

2.Доручити директору Августинівського закладу загальної середньої освіти 

Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області 

створити комісію для оцінки майна визначеного в Додатку № 1 за 

залишковою вартістю на підставі даних бухгалтерського обліку. 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Широківської сільської ради 

Ставицьку О.С. 

 

Сільський голова                                                                            Д.О.Коротенко 

 

 



 

 

Додаток № 1  

до рішення виконавчого комітету  

Широківської сільської ради  

Запорізького району  

№ 298 від 06.12.2018р.  

 

Перелік 

окремого індивідуально визначеного рухомого комунального майна 

Августинівськогозакладу загальної середньої освіти 

 

№ 

з/п 

Найменування Інвентарний 

номер 

Кількість 

1 Електроплита з духовкою б\у 1134027 1 

2 Мармид МСС-3 10420107 1 

3 Електросковорода 10420109 1 

4 Холодильник «Норд» 10420132 1 

5 Водонагрівач 10420135 1 

6 Водонагрівач 1134028 1 

7 Електромясорубка 10420143 1 

8 Плита електрична 6-ти комф. 10420089 1 

9 Холодильник Норд 10420087 1 

10 Водонагрівач 10420090 1 

11 М’ясорубка механічна  1 

 

Керуючий справами Головань Л.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ   

 

06.12.2018                                                                                           № 299 

 

Про надання дозволу на 

укладення договору оренди. 

 

Керуючись статтями 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 9 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», Постановою Кабінету Міністрів України від 

10.08.1995р. № 629 «Про затвердження Методики оцінки об’єктів оренди, 

Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку 

надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів» , розглянувши 

поданні    Володимирівським закладом загальної середньої освіти «Успіх» 

Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області 

матеріали щодо погодження надання в оренду товариству з обмеженою 

відповідальністю «Запоріжінвестторг» окремого індивідуально визначеного 

рухомого комунального майна, з метою організації харчування учнів 

Володимирівського закладу загальної середньої освіти «Успіх»,  

виконавчий комітет Широківської сільської ради  

ВИРІШИВ: 

1.Надати дозвіл  Володимирівському закладу загальної середньої освіти 

«Успіх» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької 

області на укладення договору оренди щодо окремого індивідуально 

визначеного рухомого комунального майна згідно Додатку № 1 з 

товариством з обмеженою відповідальністю «Запоріжінвестторг» . 

2.Доручити директору  Володимирівського закладу загальної середньої 

освіти «Успіх» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької 

області створити комісію для оцінки майна визначеного в Додатку № 1 за 

залишковою вартістю на підставі даних бухгалтерського обліку. 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Широківської сільської ради 

Ставицьку О.С. 

 

Сільський голова                                                                            Д.О.Коротенко 

 

 



 

 

Додаток № 1  

до рішення виконавчого комітету  

Широківської сільської ради  

Запорізького району  

№ 299 від 06.12.2018р.  

 

Перелік 

окремого індивідуально визначеного рухомого комунального майна 

Володимирівського закладу загальної середньої освіти «Успіх» 
 

№ 

п/п  

Найменування Інвентаризаційний номер Кількість 

1 Котел варочний 10420010 1 

2 Холодильник «Дніпро» 10470058 1 

3 Холодильник «Норд» 10490028 1 

4 Шафа холодильна 10640054 1 

5 Шафа морозильна  10640055 1 

6 М’ясорубка електрична 10640056 1 

7 Стіл н/с (1000х600х850) 10640064 1 

8 Стіл н/с (1000х600х850) 10640065 1 

9 Стелаж (1200х600) 10640062 1 

10 М’ясорубка електрична 22100666 1 

11 Електроводонагрівач (бойлер) 22101126 1 

12 Холодильна шафа 22101288 1 

13 Ваги електричні 22101333 1 

14 Електром’ясорубка 22101334 1 

15 Комплект вбудованої техніки 101490112 1 

17 Шкаф жарочний 101640071 1 

18 Плита з електропічкою  101640072 1 

19 М’ясорубка  18120068704 1 

20 М’ясорубка  18120962 1 

21 Машинка прот 101640057 1 

22 холодильник  CFNY182ХН 101460080 1 

23 Холодильник Indezit 101460086 1 

24 Холодильник Норд 101640058 1 

 

Керуючий справами Головань Л.С. 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ   

 

06.12.2018                                                                                     № 300 

Про надання дозволу на 

укладення договору оренди. 

 

Керуючись статтями 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 9 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», Постановою Кабінету Міністрів України від 

10.08.1995р. № 629 «Про затвердження Методики оцінки об’єктів оренди, 

Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку 

надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів» , розглянувши 

поданні Лукашівським навчально-виховним комплексом «загальноосвітній 

навчальний заклад – заклад дошкільної освіти» Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області матеріали щодо погодження надання 

в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «Запоріжінвестторг» 

окремого індивідуально визначеного рухомого комунального майна , з метою 

організації харчування учнів Лукашівського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітній навчальний заклад – заклад дошкільної освіти»,  

виконавчий комітет Широківської сільської ради  

ВИРІШИВ: 

1.Надати дозвіл Лукашівському навчально-виховному комплексу 

«загальноосвітній навчальний заклад – заклад дошкільної освіти» 

Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області на 

укладення договору оренди з товариством з обмеженою відповідальністю 

«Запоріжінвестторг» щодо окремого індивідуально визначеного рухомого 

комунального майна згідно Додатку № 1. 

2.Доручити директору Лукашівського  навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітній навчальний заклад – заклад дошкільної освіти» 

Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області 

створити комісію для оцінки майна визначеного в Додатку № 1 за 

залишковою вартістю на підставі даних бухгалтерського обліку. 

3.Контроль за виконанням цього  рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Широківської сільської ради 

Ставицьку О.С. 

Сільський голова                                                                            Д.О.Коротенко 



 

 

Додаток № 1  

до рішення виконавчого комітету  

Широківської сільської ради  

Запорізького району  

№ 300 від 06.12.2018р.  

 

Перелік 

окремого індивідуально визначеного рухомого комунального майна 

Лукашівськогонавчально-виховному комплексу «загальноосвітній 

навчальний заклад – заклад дошкільної освіти»  
 

 

№ 

з/п 

Найменування Інвентарний номер Кількість 

1 холодильник «Snаige» 101490022 1 

2  холодильник «Веко» 101490032 1 

3 плита електрична ЕТШ-6 (з 

духовкою) 

101420003 1 

4 електрична м’ясорубка 

«Saturn»Dion  ST1092 

101490051 1 

 

Керуючий справами Головань Л.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ   

 

06.12.2018                                                                         № 301 

Про надання дозволу на 

укладення договору оренди 

 

Керуючись статтями 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 9 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», Постановою Кабінету Міністрів України від 

10.08.1995р. № 629 «Про затвердження Методики оцінки об’єктів оренди, 

Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку 

надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів» , розглянувши 

поданні  Петропільським опорним закладом загальної середньої освіти 

Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області 

матеріали щодо погодження надання в оренду товариству з обмеженою 

відповідальністю «Запоріжінвестторг» окремого індивідуально визначеного 

рухомого комунального майна , з метою організації харчування 

учнівПетропільського опорного закладу загальної середньої освіти,  

виконавчий комітет Широківської сільської ради  

ВИРІШИВ: 

1.Надати дозвіл Петропільському опорному закладу загальної середньої 

освіти Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області 

на укладення договору оренди з товариством з обмеженою відповідальністю 

«Запоріжінвестторг» щодо окремого індивідуально визначеного рухомого 

комунального майна згідно Додатку № 1. 

2.Доручити директору Петропільського опорного закладу загальної середньої 

освіти Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області 

створити комісію для оцінки майна визначеного в Додатку № 1 за 

залишковою вартістю на підставі даних бухгалтерського обліку. 

3.Контроль за виконанням цього  рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Широківської сільської ради 

Ставицьку О.С. 

 

Сільський голова                                                                            Д.О.Коротенко 

 

 

 



 

 

Додаток № 1  

до рішення виконавчого комітету  

Широківської сільської ради  

Запорізького району  

№ 301 від 06.12.2018р.  

 

Перелік 

окремого індивідуально визначеного рухомого комунального майна 

Петропільськогоопорного закладу загальної середньої освіти 
 

№ 

з/п 

Найменування Інвентарний номер Кількість 

1 Водонагрівач (2006) 11137022 1 

2 Автоклав насос (2006) 11137023 1 

3 Електроплита ПЕО (1991) 11136050 1 

4 Привід універсальний (для 

приготування картопляного пюре) 

(1991) 

11137109 1 

5 Електроплита ЕПК 6 ШС (2010) 101420005 1 

6 М’ясорубка (2015) 10480062 1 

7 Холодильник «Норд» (2006) 10480032 1 

8 Холодильник «Днепр» 2015 10480037 1 

 

Керуючий справами Головань Л.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ   

 

06.12.2018                                                                   № 302 

 

Про надання дозволу на 

укладення договору оренди 

 

Керуючись статтями 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 9 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», Постановою Кабінету Міністрів України від 

10.08.1995р. № 629 «Про затвердження Методики оцінки об’єктів оренди, 

Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку 

надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів» , розглянувши 

поданні     Широківським закладом загальної середньої освіти Широківської 

сільської ради Запорізького району Запорізької області матеріали щодо 

погодження надання в оренду товариству з обмеженою відповідальністю 

«Запоріжінвестторг» окремого індивідуально визначеного рухомого 

комунального майна , з метою організації харчування учнів Широківського 

закладу загальної середньої освіти ,  

виконавчий комітет Широківської сільської ради  

ВИРІШИВ: 

1.Надати дозвіл Широківському закладу загальної середньої освіти 

Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області на 

укладення договору оренди з товариством з обмеженою відповідальністю 

«Запоріжінвестторг» щодо окремого індивідуально визначеного рухомого 

комунального майна згідно Додатку № 1. 

2.Доручити директору Широківського закладу загальної середньої освіти 

Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області 

створити комісію для оцінки майна визначеного в Додатку № 1 за 

залишковою вартістю на підставі даних бухгалтерського обліку. 

3.Контроль за виконанням цього  рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Широківської сільської ради 

Ставицьку О.С. 

 

Сільський голова                                                                            Д.О.Коротенко 

 

 



 

 

Додаток № 1  

до рішення виконавчого комітету  

Широківської сільської ради  

Запорізького району  

№ 302 від 06.12.2018р.  

 

Перелік 

окремого індивідуально визначеного рухомого комунального майна 

Широківського закладу загальної середньої освіти 
 

№ 

з/п 

Найменування Інвентарний номер Кількість 

1 Холодильник «Indesit»      10490093 1 

2 Холодильник  « Норд»                                  10490004 1 

3 Морозильна  камера  

« Indesit»                   

10490089 1 

4 Плита електр. 1049008 1 

5 ваги 1136028 1 

6 Ваги 1136162 1 

7 Електром’ясорубка 1136330 1 

8 Котел 1137113 4 

9 Сковорода 1137281 1 

10 Котел електричний 10420005 1 

11 Плита електрична 10420007 1 

12 Електром’ясорубка 10420015 1 

13 Електросковорода 10420016 1 

14 Котел електричний 10490014 1 

15 Холодильник НОРД 10490053 1 

16 Холодильник НОРД 10490054 1 

17 Холодильник  СНАЙГЕ 10490067 1 

18 Насосна станція 10490075 1 

19 Водонагрівач 10490077 1 

20 Ванна для миття 1137111 8 

21 Плита 10490090 1 

 

Керуючий справами Головань Л.С. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ   

 

06.12.2018                                                                                                        № 303 

Про надання дозволу на 

укладення договору оренди 

 

Керуючись статтями 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 9 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», Постановою Кабінету Міністрів України від 

10.08.1995р. № 629 «Про затвердження Методики оцінки об’єктів оренди, 

Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку 

надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів» , розглянувши 

поданні      Відраднівським закладом загальної середньої освіти 

Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області 

матеріали щодо погодження надання в оренду товариству з обмеженою 

відповідальністю «Запоріжінвестторг» окремого індивідуально визначеного 

рухомого комунального майна , з метою організації харчування учнів 

Відраднівського закладу загальної середньої освіти ,  

виконавчий комітет Широківської сільської ради  

ВИРІШИВ: 

1.Надати дозвіл Відраднівському закладу загальної середньої освіти 

Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької областіна 

укладення договору оренди з товариством з обмеженою відповідальністю 

«Запоріжінвестторг» щодо окремого індивідуально визначеного рухомого 

комунального майна згідно Додатку № 1. 

2.Доручити директору Відраднівського закладу загальної середньої освіти 

Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області 

створити комісію для оцінки майна визначеного в Додатку № 1 за 

залишковою вартістю на підставі даних бухгалтерського обліку. 

3.Контроль за виконанням цього  рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Широківської сільської ради 

Ставицьку О.С. 

 

Сільський голова                                                                            Д.О.Коротенко 

 

 

 



 

 

Додаток № 1  

до рішення виконавчого комітету  

Широківської сільської ради  

Запорізького району  

№ 303 від 06.12.2018р.  

 

Перелік 

окремого індивідуально визначеного рухомого комунального майна 

Відрадненського закладу загальної середньої освіти 
 

№ 

з/п 

Найменування Інвентарний номер Кількість 

1 Водонагрівач 10420101 1 

2 Холодильник « Норд» 10420099 1 

3 Електропіч з духовкою 10420229 2 

4 Плита ел. 6 камфорна 10420228 1 

5 шафа 10640028 1 

6 Електром’ясорубка   1 

 

Керуючий справами Головань Л.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ   

 

06.12.2018 року                                                                    № 304 

 

Про створення комісії з обстеження доріг та дорожніх об’єктів . 

 

         Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування», «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», «Про автомобільний 

транспорт», Правилами надання послуг пасажирського автомобільного 

транспорту, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 

18.02.1997 р. № 167, Порядком організації перевезень пасажирів і багажу на 

автомобільному транспорті, затвердженими наказом Міністерства 

інфраструктури України від 15.07.2013 р. № 480, враховуючи результати 

вивчення попиту населення на перевезення - звіт про науково-дослідну 

роботу №2038 «Вивчення попиту на регулярні перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом на території Широківської об’єднаної 

територіальної громади Запорізької області»,, 

виконавчий комітет Широківської сільської ради  

ВИРІШИВ: 

1.Створити комісію з обстеження доріг та дорожніх об’єктів у наступному 

складі: 

Голова комісії: Вакулінський Д.І. – начальник відділу житлово-

комунального господарства та благоустрою Широківської сільської ради; 

- представник Управління Укртрансбезпеки у Запорізькій області (за 

згодою);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- представник Національної поліції у Запорізькій області (за згодою); 

- представник Департаменту промисловості та розвитку 

інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації (за згодою); 

2.Рекомендувати комісії у термін протягом 14 робочих днів з дати набуття 

чинності цього рішення провести обстеження доріг та дорожніх об’єктів на 

запланованих до відкриття автобусних маршрутах загального користування, 

що не виходять за межі території Широківської сільської ради Запорізького 

району Запорізької області:  

- маршрут «Сонячне – Відрадне» , що проходить через села Світанок, 

Августинівка, Івангород, Червоний Яр, Надія, Петропіль, Лукашеве; 

- маршрут «Зеленопілля – Володимирівське», що проходить через села 

через села Ручаївка, Широке, селище Сонячне, Лукашеве, Малишівка, 

Дніпрельстан.  



 

 

За результатами обстеження скласти акти про готовність маршрутів до 

відкриття із зазначенням дати їх відкриття для здійснення пробних рейсів за 

участю начальника відділу житлово-комунального господарства та 

благоустрою Вакулінського Д.І. 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області Свіркіна Д.О. 

Сільський голова                                                                              Д.О.Коротенко      



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ   

 

06.12.2018                                                                                          № 305 

 

Про переведення садового будинку у жилий будинок. 

 

          Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Постановою Кабінету Міністрів України № 321 від 29.04.2015 року 

«Про затвердження Порядку переведення дачних і садових будинків, що 

відповідають державним будівельним нормам , у жилі будинки» , 

розглянувши заяву гр. Петренка Тараса Павловича про переведення садового 

будинку , розташованого за адресою : Запорізька область , Запорізький 

район, с.Володимирівське , садівниче товариство «Ветеран-4», будинок №28, 

який належить заявникові на праві власності згідно витягу з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 

№130566451 від 12.07.2018 року , побудований на земельній ділянці для 

ведення садівництва площею 0,0600 га та кадастровими 

№2322181600:07:001:3000 , яка належить заявникові на праві власності 

згідно договору купівлі-продажу ННС 097561 від 24.05.2018 року та витягу з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 125158102 від 24.05.2018 року , беручи до уваги матеріали звіту 

про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та 

інженерних мереж об’єкта , виконаного ФОП Берегова О.А. від 05.11.2018 

року ,  

виконавчий комітет Широківської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Перевести садовий будинок , розташований за адресою : Запорізька 

область, Запорізький район , с.Володимирівське , садівниче товариство 

«Ветеран-4 » , будинок № 28 , який належить гр.Петренку Тарасу Павловичу 

на праві власності згідно витягу з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності №130566451 від 12.07.2018 

року , побудований на земельній ділянці для ведення садівництва площею 

0,0600 га та кадастровими №2322181600:07:001:3000 , яка належить 

заявникові на праві власності згідно договору купівлі-продажу ННС 097561 

від 24.05.2018 року та витягу з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності № 125158102 від 24.05.2018 

року , в жилий будинок з наступною поштовою адресою: 70411 , Запорізька 



 

 

область , Запорізький район, с.Володимирівське , садівниче товариство « 

Ветеран-4», будинок № 28. 

2.Контроль за виконанням рішення покласти начальника відділу житлово-

комунального господарства та благоустрою Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області Вакулінського Д.І. 

 

Сільський голова                                                                            Коротенко Д.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ   

 

06.12.2018                                                                                                  № 306 

 

Про переведення садового будинку у жилий будинок. 

 

          Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Постановою Кабінету Міністрів України № 321 від 29.04.2015 року 

«Про затвердження Порядку переведення дачних і садових будинків, що 

відповідають державним будівельним нормам , у жилі будинки» , 

розглянувши заяву гр.Лісової Ірини Іванівни про переведення садового 

будинку , розташованого за адресою : Запорізька область , Запорізький 

район, с.Володимирівське , садівниче товариство «Ветеран-4», будинок № 24, 

який належить заявниці на праві власності згідно витягу з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 

№147715891 від 03.12.2018 року , побудований на земельній ділянці для 

ведення садівництва площею 0,0600 га та кадастровими 

№2322181600:07:001:0284 , яка належить заявниці на праві власності згідно 

договору купівлі-продажу ННР 667819 від 28.09.2018 року та витягу з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 139486467 від 28.09.2018 року , беручи до уваги матеріали звіту 

про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та 

інженерних мереж об’єкта , виконаного ФОП Берегова О.А. від 19.11.2018 

року ,  

виконавчий комітет Широківської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Перевести садовий будинок , розташований за адресою : Запорізька 

область, Запорізький район , с.Володимирівське , садівниче товариство 

«Ветеран-4 » , будинок №24 , який належить гр.Лісовій Ірині Іванівні на 

праві власності згідно витягу з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності №147715891 від 03.12.2018 

року , побудований на земельній ділянці для ведення садівництва площею 

0,0600 га та кадастровими №2322181600:07:001:0284 , яка належить заявниці 

на праві власності згідно договору купівлі-продажу ННР 667819 від 

28.09.2018 року та витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності № 139486467 від 28.09.2018 року, в 

жилий будинок з наступною поштовою адресою: 70411, Запорізька область , 



 

 

Запорізький район, с.Володимирівське , садівниче товариство « Ветеран-4», 

будинок № 24. 

2.Контроль за виконанням рішення покласти начальника відділу житлово-

комунального господарства та благоустрою Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області Вакулінського Д.І. 

 

Сільський голова                                                                            Коротенко Д.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ   

 

06.12.2018                                                                                                       № 307 

 

Про присвоєння поштової адреси  

об’єкту нерухомого майна . 
 
         Керуючись статтею 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» , беручи до уваги Порядок державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень , затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015 року «Про   

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», 

Порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно , 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів №1141 від 26.10.2011 року  

«Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно», розглянувши заяву гр. Тихомирової Олени Валеріївн про 

присвоєння поштової адреси житловому будинку, який вводиться в 

експлуатацію згідно Декларації про готовність до експлуатації об’єкта , 

будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта № 515-0780-

2018 від 30.10.2018 року, розташованого на земельній ділянці площею 0,0583 

га та кадастровим № 2322181600:09:002:0732 , яка належить гр.  Тихомировій 

Олені Валеріївні на праві приватної власності згідно державного актуна 

право власності на земельну ділянку серії ЯВ №283427 від 21.05.2008 року , 

який фактично розташований за адресою : с.Володимирівське , провул. 

Запорізький, 8а , Запорізького району Запорізької області , а саме : 70411, 

Запорізька область , Запорізький район , с.Володимирівське, 

провул.Запорізький, 8а, 

виконавчий комітет Широківської сільської ради  

ВИРІШИВ : 

1.Присвоїти поштову адресу житловому будинку, який вводиться в 

експлуатацію згідно Декларації про готовність до експлуатації об’єкта, 

будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта №515-0780-

2018 від 30.10.2018 року, розташованого на земельній ділянці площею 0,0583 

га та кадастровим № 2322181600:09:002:0732 , яка належить гр.  Тихомировій 

Олені Валеріївні на праві приватної власності згідно державного актуна 

право власності на земельну ділянку серії ЯВ №283427 від 21.05.2008 року , 

який фактично розташований за адресою : с.Володимирівське , провул. 



 

 

Запорізький, 8а , Запорізького району Запорізької області , а саме : 70411, 

Запорізька область , Запорізький район , с.Володимирівське, 

провул.Запорізький, 8а. 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу   

житлово-комунального господарства та благоустрою Широківської сільської 

ради Запорізького району Запорізької області Вакулінського Д.І. 

 

Сільський голова                                                                             Коротенко Д.О. 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ   

 

06.12.2018                                                                                                       № 308 

 

Про присвоєння поштової адреси  

об’єкту нерухомого майна . 
 
         Керуючись статтею 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» , беручи до уваги Порядок державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень , затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015 року «Про   

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», 

Порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно , 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів №1141 від 26.10.2011 року  

«Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно», розглянувши заяву гр.Бережко Любові Василівни про 

присвоєння поштової адреси житловому будинку, який вводиться в 

експлуатацію згідно Декларації про готовність до експлуатації об’єкта , 

будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта №301-0382-

2018 від 27.09.2018 року, розташованого на земельній ділянці площею 0,1500 

га та кадастровим № 2322188801:10:002:0741 , яка належить гр.Бережко 

Любові Василівні на праві приватної власності згідно договору купівлі-

продажу земельної ділянки ВТВ №995018 від 21.12.2012 року та витягу з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 354687 від 07.02.2013 року, який фактично розташований за 

адресою : с-ще Сонячне, вул. Степова, 48 , Запорізького району Запорізької 

області , а саме : 70417, Запорізька область , Запорізький район , с-ще 

Сонячне, вул. Степова, 48 ,  

виконавчий комітет Широківської сільської ради  

ВИРІШИВ : 

1.Присвоїти поштову адресу житловому будинку, який вводиться в 

експлуатацію згідно Декларації про готовність до експлуатації об’єкта, 

будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта №301-0382-

2018 від 27.09.2018 року, розташованого на земельній ділянці площею 0,1500 

га та кадастровим № 2322188801:10:002:0741 , яка належить гр.Бережко 

Любові Василівні на праві приватної власності згідно договору купівлі-

продажу земельної ділянки ВТВ №995018 від 21.12.2012 року та витягу з 



 

 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 354687 від 07.02.2013 року, який фактично розташований за 

адресою : с-ще Сонячне, вул. Степова, 48 , Запорізького району Запорізької 

області , а саме : 70417, Запорізька область , Запорізький район , с-ще 

Сонячне, вул. Степова, 48. 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу   

житлово-комунального господарства та благоустрою Широківської сільської 

ради Запорізького району Запорізької області Вакулінського Д.І. 

 

Сільський голова                                                                             Коротенко Д.О. 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ   

 

06.12.2018                                                                                                       № 309 

 

Про присвоєння поштової адреси  

об’єкту нерухомого майна . 
 
         Керуючись статтею 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» , беручи до уваги Порядок державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень , затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015 року «Про   

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», 

Порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно , 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів №1141 від 26.10.2011 року  

«Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно», розглянувши заяву гр. Бойцової Олени Миколаївни про 

присвоєння поштової адреси житловому будинку, який вводиться в 

експлуатацію згідно Декларації про готовність до експлуатації об’єкта , 

будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта №505-2666-

2018 від 18.10.2018 року, розташованого на земельній ділянці площею 0,1232 

га та кадастровим № 2322181600:05:001:0629 , яка належить гр.Бойцовій 

Олені Миколаївні на праві приватної власності згідно договору купівлі-

продажу земельної ділянки НВА №314517 від 31.05.2016 року та 

інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно №72004252 від 01.11.2016 року, який фактично розташований за 

адресою :  

с. Володимирівське,вул.Абрикосова, 18 , Запорізького району Запорізької 

області, а саме :70411, Запорізька область, Запорізький район, 

с. Володимирівське, вул.Абрикосова, 18,   

виконавчий комітет Широківської сільської ради  

ВИРІШИВ : 

1.Присвоїти поштову адресу житловому будинку, який вводиться в 

експлуатацію згідно Декларації про готовність до експлуатації об’єкта, 

будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта №505-2666-

2018 від 18.10.2018 року, розташованого на земельній ділянці площею 0,1232 

га та кадастровим № 2322181600:05:001:0629 , яка належить гр.Бойцовій 

Олені Миколаївні на праві приватної власності згідно договору купівлі-



 

 

продажу земельної ділянки НВА №314517 від 31.05.2016 року та 

інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно №72004252 від 01.11.2016 року, який фактично розташований за 

адресою :  

с. Володимирівське,вул.Абрикосова, 18 , Запорізького району Запорізької 

області, а саме :70411, Запорізька область, Запорізький район, 

с. Володимирівське, вул.Абрикосова, 18.  

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу   

житлово-комунального господарства та благоустрою Широківської сільської 

ради Запорізького району Запорізької області Вакулінського Д.І. 

 

Сільський голова                                                                             Коротенко Д.О. 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ   

 

06.12.2018                                                                                                       № 310 

 

Про присвоєння поштової адреси  

об’єкту нерухомого майна . 
 
         Керуючись статтею 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» , беручи до уваги Порядок державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень , затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015 року «Про   

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», 

Порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно , 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів №1141 від 26.10.2011 року  

«Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно», розглянувши заяву гр.Іщенко Ольги Геннадіївни про 

присвоєння поштової адреси житловому будинку, який вводиться в 

експлуатацію згідно Декларації про готовність до експлуатації об’єкта , 

будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта №109-1093-

2018 від 17.10.2018 року, розташованого на земельній ділянці площею 0,0792 

га та кадастровим № 2322181600:02:002:0084 , яка належить гр.Іщенко Ользі 

Геннадіївні на праві приватної власності згідно договору купівлі-продажу 

земельної ділянки НМІ №691781 від 09.10.2017 року та витягу з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 

№99735034 від 09.10.2017 року, який фактично розташований за адресою :  

с-ще Сонячне, вул.Виноградна, 30 б , Запорізького району Запорізької 

області, а саме : 70417, Запорізька область, Запорізький район,с-ще Сонячне, 

вул.Виноградна, 30 б, 

виконавчий комітет Широківської сільської ради  

ВИРІШИВ : 

1.Присвоїти поштову адресу житловому будинку, який вводиться в 

експлуатацію згідно Декларації про готовність до експлуатації об’єкта, 

будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта №109-1093-

2018 від 17.10.2018 року, розташованого на земельній ділянці площею 0,0792 

га та кадастровим № 2322181600:02:002:0084 , яка належить гр.Бойцовій 

Олені Миколаївні на праві приватної власності згідно договору купівлі-

продажу земельної ділянки НМІ №691781 від 09.10.2017 року та витягу з 



 

 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності №99735034 від 09.10.2017 року, який фактично розташований за 

адресою :  

с-ще Сонячне, вул.Виноградна, 30 б , Запорізького району Запорізької 

області, а саме :70417, Запорізька область, Запорізький район,с-ще Сонячне, 

вул.Виноградна, 30 б.  

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу   

житлово-комунального господарства та благоустрою Широківської сільської 

ради Запорізького району Запорізької області Вакулінського Д.І. 

 

Сільський голова                                                                             Коротенко Д.О.



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ   

 

06.12.2018                                                                                                       № 311 

 

Про внесення змін до поштової адреси  

об’єкту нерухомого майна . 
 
         Керуючись статтею 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» , беручи до уваги Порядок державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень , затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015 року «Про   

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», 

Порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно , 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів №1141 від 26.10.2011 року  

«Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно», розглянувши заяву гр.Лаврової Юлії Михайлівни про 

внесення змін до поштової адреси житлового будинку, який вводиться в 

експлуатацію згідно Декларації про готовність до експлуатації об’єкта , 

будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта №505-0375-

2018 від 31.01.2018 року, розташованого на земельній ділянці площею 0,0750 

га та кадастровим № 2322181600:08:001:4444 , яка належить гр.Лавровій 

Юлії Михайлівні на праві приватної власності згідно договору купівлі-

продажу земельної ділянки НВА №714536 від 13.10.2016 року та 

інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності №70912617 від 20.10.2016 року, в 

зв’язку з уточненням адреси та зважаючи на фактичне місце розташування 

житлового будинку за адресою: с.Володимирівське, вул.Медична,10, 

Запорізького району Запорізької області, 

визначивши наступну поштову адресу :70411, Запорізька область, 

Запорізький район,с.Володимирівське, вул.Медична,10,  

виконавчий комітет Широківської сільської ради  

ВИРІШИВ : 

1.Внести зміни до поштової адреси житлового будинку , який вводиться в 

експлуатацію згідно Декларації про готовність до експлуатації об’єкта , 

будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта №505-0375-

2018 від 31.01.2018 року, розташованого на земельній ділянці площею 0,0750 

га та кадастровим № 2322181600:08:001:4444 , яка належить гр.Лавровій 



 

 

Юлії Михайлівні на праві приватної власності згідно договору купівлі-

продажу земельної ділянки НВА №714536 від 13.10.2016 року та 

інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності №70912617 від 20.10.2016 року, 

фактично розташований за адресою: с.Володимирівське, вул.Медична,10, 

Запорізького району Запорізької області,визначивши наступну поштову 

адресу :70411, Запорізька область, Запорізький район,с.Володимирівське, 

вул.Медична,10.  

2.Уточнити місце розташування земельної ділянки площею площею 0,0750 га 

та кадастровим № 2322181600:08:001:4444 , яка належить гр.Лавровій Юлії 

Михайлівні на праві приватної власності згідно договору купівлі-продажу 

земельної ділянки НВА №714536 від 13.10.2016 року та інформаційної 

довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності №70912617 від 20.10.2016 року , фактично 

розташована за адресою:   с.Володимирівське, вул.Медична,10, Запорізького 

району Запорізької області, а саме: 70411, Запорізька область , Запорізький 

район , с.Володимирівське, вул.Медична,10. 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу   

житлово-комунального господарства та благоустрою Широківської сільської 

ради Запорізького району Запорізької області Вакулінського Д.І. 

 

Сільський голова                                                                             Коротенко Д.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ   

 

06.12.2018                                                                                                       № 312 

 

Про скасування рішення виконавчогокомітету Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області від 01.11.2018 року № 258 «Про 

переведення садового будинку у жилий будинок» . 
 
         Керуючись статтею 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяву гр. Авзалова Едуарда Магьфуровича , який діє 

від імені гр. Самарського Тіма Станіславовича на підставі довіреності , 

посвідченої приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального 

округу Швецовою О.С. та зареєстрованої в реєстрі за №788 від 13.04.2018 

року , про скасування рішення виконавчого комітету Широківської сільської 

ради Запорізького району Запорізької області від 01.11.2018 року № 258  

«Про переведення садового будинку у жилий будинок», 

виконавчий комітет Широківської сільської ради  

ВИРІШИВ : 

1.Скасувати рішення виконавчого комітету Широківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області від 01.11.2018 року № 258  «Про 

переведення садового будинку у жилий будинок». 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу   

житлово-комунального господарства та благоустрою Широківської сільської 

ради Запорізького району Запорізької області Вакулінського Д.І. 

 

Сільський голова                                                                             Коротенко Д.О.



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ   

 

06.12.2018                                                                                                      № 313 

 

        Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Широківської сільської 

ради Запорізького району Запорізької області від 01.11.2018р. №251 «Про 

погодження переведення недієздатних повнолітніх осіб з КУ «Веселівський 

психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради до КУ «Орловський 

психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради та надання дозволу 

на зняття їх з реєстрації місця проживання» шляхом викладення його в новій 

редакції. 

 

Керуючись ст. 66 Цивільного кодексу України , ст.ст. 11, 34, 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правилами опіки та 

піклування, затвердженими спільним наказом Державного комітету України 

у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони 

здоров’я України , Міністерства праці та соціальної політики України від 

26.05.1999 року № 34/166/131/88, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 17.06.1999 року за № 387/3680, п. 26 Постанови Кабінету Міністрів 

України від 02.03.2016р. № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця 

проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру», розглянувши клопотання комунальної 

установи «Веселівський психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної 

від 05.12.2018р. № 02-834,  

виконавчий комітет Широківської сільської ради  

ВИРІШИВ: 

1.Внести зміни до рішення виконавчого комітету Широківської сільської 

ради Запорізького району Запорізької області від 01.11.2018 № 251 «Про 

погодження переведення недієздатних повнолітніх осіб з КУ «Веселівський 

психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради до КУ «Орловський 

психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради та надання дозволу 

на  зняття їх з реєстрації місця проживання» , шляхом викладення 

резолютивної частини в наступній редакції:  

«1.Погодити КУ «Веселівський психоневрологічний інтернат» Запорізької 

обласної ради переведення недієздатних повнолітніх осіб: Нікольської Гіти 

Миколаївни, 1992 року народження; Остапенко Юлії Вікторівни, 1984 року 

народження; Басової Світлани Семенівни, 1964 року народження, з КУ 



 

 

«Веселівський психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради до 

КУ «Орловський психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради. 

2.Погодити КУ «Веселівський психоневрологічний інтернат» Запорізької 

обласної ради переведення недієздатних повнолітніх осіб : Винник Ольги 

Яківни, 1976 року народження, з КУ «Веселівський психоневрологічний 

інтернат» Запорізької обласної ради до КУ «Любомирівський 

психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради. 

3.Надати дозвіл КУ «Веселівський психоневрологічний інтернат» Запорізької 

обласної ради на зняття з реєстрації місця проживання недієздатних 

повнолітніх осіб : Винник Ольги Яківни , 1976 року народження; Нікольської 

Гіти Миколаївни , 1992 року народження; Остапенко Юлії Вікторівни, 1984 

року народження; Басової Світлани Семенівни, 1964 року народження в 

зв’язку з їх переведенням до КУ «Орловський психоневрологічний інтернат» 

Запорізької обласної ради та КУ «Любомирівський психоневрологічний 

інтернат» Запорізької обласної ради. 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Широківської сільської ради 

Ставицьку О.С.» 

 

Сільський голова                                                                            Д.О.Коротенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ   

 

06.12.2018                                                                                                        № 314 

 

Про погодження заяви КУ «Веселівський психоневрологічний інтернат» 

Запорізької обласної ради до Запорізького приміського об’єднаного управління 

Пенсійного фонду України в Запорізькій області щодо виплати пенсії недієздатній 

особі, яка знаходиться на повному державному утриманні. 

 

 Керуючись ст. 66 Цивільного кодексу України, Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», ст.ст. 11, 34, 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правилами опіки та піклування, 

затверджених спільним наказом Державного комітету України у справах сім’ї та 

молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, 

Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за № 387/3680, 

постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2017р. № 164 «Про внесення змін 

до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004р. № 269 і визнання 

такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», 

виконавчий комітет Широківської сільської ради , розглянувши клопотання 

комунальної установи «Веселівський психоневрологічний інтернат» Запорізької 

обласної ради про погодження звернення КУ «Веселівський психоневрологічний 

інтернат» Запорізької обласної ради до Запорізького приміського об’єднаного 

управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області щодо виплати пенсії 

недієздатній Рижковій Наталі Миколаївні, 16.02.1959 року народження, яка 

знаходиться на повному державному утриманні, 

виконавчий комітет Широківської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Погодити заяву КУ «Веселівський психоневрологічний інтернат» Запорізької 

обласної ради до Запорізького приміського об’єднаного управління Пенсійного 

фонду України в Запорізькій області щодо виплати пенсії недієздатній Рижковій 

Наталі Миколаївні, 16.02.1959 року народження, яка знаходиться на повному 

державному утриманні. 

2.Контроль за виконанням цього  рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Широківської сільської ради 

Ставицьку О.С. 

Сільський голова                                                                            Д.О.Коротенко



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ   

 

06.12.2018                                                                                                        № 315 

 
Про затвердження подання про 
доцільність призначення опікуна. 
  

Розглянувши заяву директора комунальної установи «Веселівського 

психоневрологічного інтернату» Запорізької обласної ради Надточія О.С. про 

призначення гр.Надточія О.С. опікуном гр.Галайди Ольги Дмитрівни, 

10.06.1961р.н. , враховуючи пропозицію Опікунської ради при виконавчому 

комітеті Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької 

області, керуючись статтями 56, 58, частиною 1 статті 60 Цивільного кодексу 

України, статтями 299, 300 Цивільного процесуального кодексу України, 

Правилами опіки та піклування, затверджених спільним наказом Державного 

комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, 

Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної 

політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за № 387/3680, статтями 11, 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

виконавчий комітет Широківської сільської ради   

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити подання про доцільність призначення опікуна (Додаток №1). 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Широківської сільської ради 

Ставицьку О.С.  

 

Сільський голова                                                                            Д.О. Коротенко



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ   

 

06.12.2018                                                                                                        № 316 

 
Про затвердження подання про 
доцільність призначення опікуна. 
  

Розглянувши заяву директора комунальної установи «Веселівського 

психоневрологічного інтернату» Запорізької обласної ради Надточія О.С.,  

про призначення гр.Надточія О.С.. опікуном гр.Громака Євгена 

Миколайовича, 29.01.1989р.н. враховуючи пропозицію Опікунської ради при 

виконавчому комітеті Широківської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області, керуючись статтями 56, 58, частиною 1 статті 60 

Цивільного кодексу України, статтями 299, 300 Цивільного процесуального 

кодексу України, Правилами опіки та піклування, затверджених спільним 

наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, 

Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, 

Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 

34/166/131/88, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за 

№ 387/3680, статтями 11, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

виконавчий комітет Широківської сільської  

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити подання про доцільність призначення опікуна (Додаток №1). 

2.Контроль за виконанням  цього рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Ставицьку О.С.  

 

Сільський голова                                                                            Д.О. Коротенко



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ   

 

06.12.2018                                                                                № 317 

 
Про затвердження подання про 
доцільність призначення опікуна. 
  

Розглянувши заяву директора комунальної установи «Веселівського 

психоневрологічного інтернату» Запорізької обласної ради Надточія О.С., 

щодо призначення  гр.Надточія О.С.. опікуном гр.Жаркової Алли Василівни, 

08.10.1949р.н. враховуючи пропозицію Опікунської ради при виконавчому 

комітеті Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької 

області, керуючись статтями 56, 58, частиною 1 статті 60 Цивільного кодексу 

України, статтями 299, 300 Цивільного процесуального кодексу України, 

Правилами опіки та піклування, затверджених спільним наказом Державного 

комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, 

Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної 

політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за № 387/3680, статтями 11, 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Широківської сільської  

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити подання про доцільність призначення опікуна (Додаток №1). 

2.Контроль за виконанням  цього рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Ставицьку О.С.  

 

Сільський голова                                                                            Д.О. Коротенко  



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ   

 

06.12.2018                                                                                                        № 318 

 
Про затвердження подання про 
доцільність призначення опікуна. 
  

Розглянувши заяву директора комунальної установи «Веселівського 

психоневрологічного інтернату» Запорізької обласної ради Надточія О.С., 

щодо призначення гр.Надточія О.С. опікуном гр.Лелікової Зінаїди 

Миколаївни, 17.01.1943р.н. враховуючи пропозицію Опікунської ради при 

виконавчому комітеті Широківської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області, керуючись статтями 56, 58, частиною 1 статті 60 

Цивільного кодексу України, статтями 299, 300 Цивільного процесуального 

кодексу України, Правилами опіки та піклування, затверджених спільним 

наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, 

Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, 

Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 

34/166/131/88, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за 

№ 387/3680, статтями 11, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

виконавчий комітет Широківської сільської  

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити подання про доцільність призначення опікуна (Додаток №1). 

2.Контроль за виконанням  цього рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Ставицьку О.С.  

 

Сільський голова                                                                            Д.О. Коротенко  



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ   

 

06.12.2018                                                                                № 319 

 
Про затвердження подання про 
доцільність призначення опікуна. 
  

Розглянувши заяву директора комунальної установи «Веселівського 

психоневрологічного інтернату» Запорізької обласної ради Надточія О.С., 

щодо призначення гр.Надточія О.С. опікуном гр.Малишева Олександра 

Михайловича, 03.05.1991р.н. враховуючи пропозицію Опікунської ради при 

виконавчому комітеті Широківської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області, керуючись статтями 56, 58, частиною 1 статті 60 

Цивільного кодексу України, статтями 299, 300 Цивільного процесуального 

кодексу України, Правилами опіки та піклування, затверджених спільним 

наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, 

Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, 

Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 

34/166/131/88, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за 

№ 387/3680, статтями 11, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

виконавчий комітет Широківської сільської  

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити подання про доцільність призначення опікуна (Додаток №1). 

2.Контроль за виконанням  цього рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Ставицьку О.С.  

 

Сільський голова                                                                            Д.О. Коротенко 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ   

 

06.12.2018                                                                                                        № 320 

 
Про затвердження подання про 
доцільність призначення опікуна. 
  

Розглянувши заяву директора комунальної установи «Веселівського 

психоневрологічного інтернату» Запорізької обласної ради Надточія О.С., 

щодо призначення гр.Надточія О.С. опікуном гр.Мовчана Володимира 

Михайловича, 21.01.1978р. враховуючи пропозицію Опікунської ради при 

виконавчому комітеті Широківської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області, керуючись статтями 56, 58, частиною 1 статті 60 

Цивільного кодексу України, статтями 299, 300 Цивільного процесуального 

кодексу України, Правилами опіки та піклування, затверджених спільним 

наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, 

Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, 

Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 

34/166/131/88, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за 

№ 387/3680, статтями 11, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

виконавчий комітет Широківської сільської  

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити подання про доцільність призначення опікуна (Додаток №1). 

2.Контроль за виконанням  цього рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Ставицьку О.С.  

 

Сільський голова                                                                            Д.О. Коротенко  



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ   

 

06.12.2018                                                                                                        № 321 

 
Про затвердження подання про 
доцільність призначення опікуна. 
  

Розглянувши заяву директора комунальної установи «Веселівського 

психоневрологічного інтернату» Запорізької обласної ради Надточія О.С., 

щодо призначення  гр.Надточія О.С. опікуном гр.Ніконова Іллі Юрійовича, 

01.09.1983р.н. враховуючи пропозицію Опікунської ради при виконавчому 

комітеті Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької 

області, керуючись статтями 56, 58, частиною 1 статті 60 Цивільного кодексу 

України, статтями 299, 300 Цивільного процесуального кодексу України, 

Правилами опіки та піклування, затверджених спільним наказом Державного 

комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, 

Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної 

політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за № 387/3680, статтями 11, 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

виконавчий комітет Широківської сільської  

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити подання про доцільність призначення опікуна (Додаток №1). 

2.Контроль за виконанням  цього рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Ставицьку О.С.  

 

Сільський голова                                                                            Д.О. Коротенко 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ   

 

06.12.2018                                                                                                        № 322 

 
Про затвердження подання про 
доцільність призначення опікуна. 
  

Розглянувши заяву директора комунальної установи «Веселівського 

психоневрологічного інтернату» Запорізької обласної ради Надточія О.С., 

щодо призначення  гр.Надточія О.С. опікуном гр.Пунько Тетяни Василівни, 

05.07.1971р.н. враховуючи пропозицію Опікунської ради при виконавчому 

комітеті Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької 

області, керуючись статтями 56, 58, частиною 1 статті 60 Цивільного кодексу 

України, статтями 299, 300 Цивільного процесуального кодексу України, 

Правилами опіки та піклування, затверджених спільним наказом Державного 

комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, 

Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної 

політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за № 387/3680, статтями 11, 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

виконавчий комітет Широківської сільської  

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити подання про доцільність призначення опікуна (Додаток №1). 

2.Контроль за виконанням  цього рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Ставицьку О.С.  

 

Сільський голова                                                                            Д.О. Коротенко 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ   

 

06.12.2018                                                                                                        № 323 

 
Про затвердження подання про 
доцільність призначення опікуна. 
  

Розглянувши заяву директора комунальної установи «Веселівського 

психоневрологічного інтернату» Запорізької обласної ради Надточія О.С., 

щодо призначення  гр.Надточія О.С. опікуном гр.Рижкової Наталі 

Миколаївни, 16.02.1952р.н. враховуючи пропозицію Опікунської ради при 

виконавчому комітеті Широківської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області, керуючись статтями 56, 58, частиною 1 статті 60 

Цивільного кодексу України, статтями 299, 300 Цивільного процесуального 

кодексу України, Правилами опіки та піклування, затверджених спільним 

наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, 

Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, 

Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 

34/166/131/88, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за 

№ 387/3680, статтями 11, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

виконавчий комітет Широківської сільської  

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити подання про доцільність призначення опікуна (Додаток №1). 

2.Контроль за виконанням  цього рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Ставицьку О.С.  

 

Сільський голова                                                                            Д.О. Коротенко  



 

 

 
УКРАЇНА 

 ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ   

 

06.12.2018                                                                                                        № 324 

 
Про затвердження подання про 
доцільність призначення опікуна. 
  

Розглянувши заяву директора комунальної установи «Веселівського 

психоневрологічного інтернату» Запорізької обласної ради Надточія О.С., 

щодо призначення гр.Надточія О.С. опікуном гр.Чепака Миколи 

Михайловича, 17.12.1985р. враховуючи пропозицію Опікунської ради при 

виконавчому комітеті Широківської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області, керуючись статтями 56, 58, частиною 1 статті 60 

Цивільного кодексу України, статтями 299, 300 Цивільного процесуального 

кодексу України, Правилами опіки та піклування, затверджених спільним 

наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, 

Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, 

Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 

34/166/131/88, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за 

№ 387/3680, статтями 11, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

виконавчий комітет Широківської сільської  

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити подання про доцільність призначення опікуна (Додаток №1). 

2.Контроль за виконанням  цього рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Ставицьку О.С.  

 

Сільський голова                                                                            Д.О. Коротенко 

 



 

 

Перелік рішень 

в протоколі засідання виконавчого комітету від 06.12.2018 року № 19 

 

№ 

з/п 

                   Назва  рішення  № 

рішення 

1. Про стан правопорядку і злочинності , проведення заходів щодо 

зниження злочинності на території Широківської сільської 

ради. 

277 

2 Про забезпечення виконання вимог законодавства України 

щодо забезпечення доступу до публічної інформації в 

Широківській сільській раді. 

 

278 

3 Про викладення додатку №2 до рішення виконавчого комітету 

від 21.06.2017 року № 09 «Про затвердження розміру витрат на 

копіювання або друк документів, що надаються за запитом на 

інформацію в Широківській сільській раді та порядку 

відшкодування цих витрат» в новій редакції. 

 

279 

4 Про заходи зі святкування Новорічних та Різдвяних свят на 

території Широківської громади в 2018-2019 році. 

  

280 

5  Про виконання рішення виконавчого комітету Широківської 

сіль    ської ради від 13.07.2017 року № 18 «Про виконання 

розпорядження голови Запорізької обласної державної 

адміністрації № 266 від 6.20 13.07.2017 року «Про план 

обласних заходів до 80-х роковин Великого терору-масових 

репресій 1937-1938 років на 2017-2018 роки» на території 

Широківської сільської ради. 

281 

6 Про виконання делегованих повноважень органів виконавчої 

влади у сфері соціального захисту населення ( згідно статті 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).  

 

282 

7 Про звіт директора КУ «Агенція розвитку Широківської 

об’єднаної територіальної громади» Широківської сільської 

ради Агєнтаєвої В.В. щодо діяльності комунальної установи в 

2018 році. 

 

283 

8 Про роботу Опікунської ради при виконавчому комітеті 

Широківської сільської ради в ІІ півріччі 2018 році та 

погодження плану роботи на 2019 рік. 

284 

9 Про роботу Громадської інспекції при виконавчому комітеті        

Широківської сільської ради в ІІ півріччі 2018 році та 

погодження   плану роботи на 2019 рік. 

285 



 

 

 

10 Про роботу Адміністративної комісії при виконавчому комітеті  

Широківської сільської ради в ІІ півріччі 2018 році та 

погодження плану роботи на 2019 рік. 

 

286 

11 Про звіт щодо виконання плану роботи виконавчого комітету 

Широківської сільської ради за ІІ півріччя 2018 року та   

затвердження плану роботи на І півріччя 2019 року. 

287 

12 Про звіт щодо виконання фінансового плану спеціалізованим   

підприємством «Об’єднана житлово-комунальна, побутова та  

ритуальна служба» Широківської сільської ради за ІІІ квартал 

2018 року. 

288 

13 Про затвердження ціни на окремі види ритуальних послуг та 

ціни на необхідний мінімальний перелік окремих видів 

ритуальних послуг. 

 

289 

14 Про затвердження переліку майна комунальної власності 

територіальної громади Широківської сільської ради, яке може 

бути передане в оренду в 2019 році. 

 

290 

15 Про затвердження переліків об’єктів та видів робіт для 

відбування покарання засудженими до громадських робіт на 

території Широківської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області. 

 

291 

16 Про затвердження переліків об’єктів та видів робіт для 

порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у 

вигляді громадських робіт , на території Широківської сільської 

ради Запорізького району Запорізької області. 

 

292 

17 Про затвердження переліків об’єктів та видів робіт для 

порушників , на яких накладено адміністративне стягнення у 

вигляді суспільно корисних робіт , на території Широківської 

сільської ради Запорізького району Запорізької області. 

 

293 

18 Про затвердження складу постійно діючих комісіїй для 

проведення  обстеження та складання актів матеріально-

побутових умов проживання громадян, проживання без 

реєстрації, не проживання за місцем реєстрації. 

 

294 

19 Про затвердження інформаційних карток адміністративних 

послуг соціального характеру. 

 

295 

20 Про організацію обліку дітей та підлітків для здобуття 296 



 

 

середньої освіти та закріплення території обслуговування за 

закладами  

загальної середньої освіти Широківської сільської ради  

Запорізького району Запорізької області. 
 

21 Про збереження права користування житловою площею за                

неповнолітньою Ковязіною Веронікою Борисівною. 

 

297 

22 Про надання дозволу наукладення договору оренди. 

 

298 

23 Про надання дозволу наукладення договору оренди. 

 

299 

24 Про надання дозволу наукладення договору оренди. 

 

300 

25 Про надання дозволу наукладення договору оренди. 

 

301 

26 Про надання дозволу наукладення договору оренди. 

 

302 

27 Про надання дозволу наукладення договору оренди. 

 

303 

28 Про створення комісії з обстеження доріг та дорожніх об’єктів .  304 

29 Про переведення садового будинку у жилий будинок. 305 

30 Про переведення садового будинку у жилий будинок. 306 

31 Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна. 

 

307 

32 Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна. 

 

308 

33 Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна. 

 

309 

34 Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна. 

 

310 

35 Про внесення змін до поштової адреси об’єкту нерухомого 

майна. . 

311 

36 Про скасування рішення виконавчогокомітету 

Широківськоїсільської ради Запорізького району Запорізької 

області від 01.11.2018року № 258 «Про переведення садового 

будинку у жилий будинок» 

 

312 



 

 

37   Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької 

області від 01.11.2018р. №251 «Про погодження переведення 

недієздатних повнолітніх осіб з КУ «Веселівський 

психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради до КУ 

«Орловський психоневрологічний інтернат» Запорізької 

обласної ради та надання дозволу на зняття їх з реєстрації місця 

проживання» шляхом викладення його в новій редакції. 

 

313 

38 Про погодження заяви КУ «Веселівський психоневрологічний 

інтернат» Запорізької обласної ради до Запорізького 

приміського об’єднаного управління Пенсійного фонду України 

в Запорізькій області щодо виплати пенсії недієздатній особі, 

яка знаходиться на повному державному утриманні. 

 

314 

39 Про затвердження подання про доцільність призначення 
опікуна. 
 

315 

40 Про затвердження подання про доцільність призначення 
опікуна. 
 

316 

41 Про затвердження подання про доцільність призначення 
опікуна. 
 

317 

42 Про затвердження подання про доцільність призначення 
опікуна. 
 

318 

43 Про затвердження подання про доцільність призначення 
опікуна. 
 

319 

44 Про затвердження подання про доцільність призначення 
опікуна. 
 

320 

45 Про затвердження подання про доцільність призначення 
опікуна. 
 

321 

46 Про затвердження подання про доцільність призначення 
опікуна. 
 

322 

47 Про затвердження подання про доцільність призначення 
опікуна. 
 

323 

48 Про затвердження подання про доцільність призначення 
опікуна. 
 

324 

 

Сільський голова                                                                               Коротенко Д.О. 
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