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12 грудня відбулась офіційна цере-
монія передачі пожежної машини Ши-
роківській громаді. Ключі від автомобіля 

Дорогі жителі Широківської громади, 
вітаю всіх з Новорічними та Різдвяними святами! 

Перше  футбольне  поле

Нова пожежна техніка

У Сонячному відкрили перше в громаді міні-футбольне поле 
зі штучним покриттям 

Широківській громаді передали пожежну машину в подарунок від німецьких партнерів

Спортивний майданчик побудовано 
на умовах співфінансування: половину ко-
штів було виділено з держбюджету, 30% – з 
бюджету Широківської громади, 20% – з 
обласного бюджету.

Відкриття поля стало справжнім святом 
завдяки танцювальному виступу колективу 

«Імідж» та спортсменам футзального клубу 
«АРПІ Запоріжжя», які показували нашим 
молодим футболістам та футболісткам май-
стер-клас. Крім того, гості події приїхали з 
подарунками та вручили класні якісні м’ячі 
спортсменам і дітям громади.

Тепер дітлахи, спортсмени та всі охочі жи-
телі Сонячного та всієї громади зможуть гра-
ти, змагатися та підвищувати свої футбольні 
навички кожного дня. Згодом такі футбольні 
поля з’являться при кожній школі громади – 
проектні документації на це вже розроблені!

Бажаємо всім нам нових подій і до-
сягнень! Віримо, що цей майданчик стане 
осередком спорту, змагань і турнірів, якіс-
ного дозвілля та здорового способу життя 
нашої молоді!

голові громади Денису Коротенко особи-
сто вручив заступник Генерального кон-
сула Федеративної Республіки Німеччини 
в Україні Петер Шмаль. Він побажав нашій 
громаді благополуччя, подальшого ро-
звитку та успіху в експлуатації нового по-
жежного авто. 

Широківська громада також дякує 
депутату міської ради міста Магдебург 
Зорену Хербсту, завдяки якому стала 
можливою співпраця наших країн на 
партнерському рівні. Крім того, ми дякує-
мо депутату громади Дмитру Матюхіну та 
запорізькому волонтеру Василю Мезен-
цову, завдяки яким вдалося доправити 
та передати машину.

Віримо і докладемо всіх можливих зу-
силь, щоб цей автомобіль максимально 
слугував безпеці наших жителів!

Незабаром розпочнеться новий 2019 рік, який, я 
впевнений, принесе нам багато нових досягнень, нових 
шляхів для розвитку та втілення наших з вами спільних 
ідей. 

Багато завдань на нас чекає, але багато чого й зро-
блено за цей рік. За майже минулий 2018 рік ми виконали 
соціальний план – Широківська громада взяла на баланс 
всі об’єкти освіти, медицини та культури. Тепер щодня 
намагаємося піднімати рівень надання різноманітних 
послуг в різних сферах для наших жителів. Наприклад, 
медичну галузь вдалось покращити в рамках всеукраїн-
ської реформи – підписна кампанія з сімейними лікарями 
дозволила залучити більше коштів до бюджету і це завдя-
ки вам, жителям громади, які підписали декларації з ліка-
рями. Крім того, ми за декілька місяців відкрили вже три 
комунальні аптечні пункти в різних населених пунктах 
громади і це тільки початок. 

В рамках проекту «Нова українська школа» ми повні-
стю відновили та зробили сучасними класи для першач-
ків – тепер діти навчаються за новою програмою та з но-
вим приладдям. А ще наші діти безкоштовно отримують 
та будуть надалі отримувати обіди в школах та садках. 

Відкриття сучасної медіатеки в Петропільському ЗЗСО – 
це також важлива подія для всієї громади.

Поважна рада, Інститут третього віку, Бізнес-діалог, 
Молодіжний форум, різноманітні зустрічі з молоддю – 
це все для того, щоб спілкуватися з різними верствами 
населення, долучати їх до розвитку громади, знаходити 
спільні шляхи вирішення проблем та бути в курсі всіх 
актуальних питань. Окремо вдячний тим, хто долучив-
ся до Громадського бюджету 2018, подавав проекти для 
розвитку нашої громади. Я дуже ціную тих, хто за власної 
ініціативи готовий змінювати життя навколо себе.

Відкриття міні-футбольного поля в Сонячному, освітлен-
ня вулиць громади, запуск централізованого вивезення сміт-
тя, отримання пожежної машини від німецьких партнерів та 
багато іншого – чи це не показник того, що Широківська гро-
мада дійсно рухається в правильному напрямку? Це далеко 
не повний перелік того, що ми з вами зробили за цей рік, але 
зараз потрібно йти тільки вперед. Тому бажаю всім нам нових 
перемог та звершень в 2019 році!

І вкотре хочу наголосити на тому, що чистота та ком-
форт життя в нашій громаді залежить від кожного. Заклю-
чення договорів на надання комунальних послуг, декла-

рацій з нашими сімейними лікарями, допомога сусідам, 
різноманітна участь у житті та розвитку громади – це все 
сприяє нашій згуртованості та робить громаду прикла-
дом для інших. Пам’ятаємо, що тільки разом ми зробимо 
Широківську громаду місцем, в якому хочеться жити!

Бажаємо Вам добробуту, злагоди, гармонії в усьому, 
багато щастя та приємних подій у новому, 2019 році! Не-
хай в ці святкові дні відбудеться справжня магія у Вашо-
му житті та здійсняться всі Ваші бажання! Миру Вашій 
родині та міцного здоров’я близьким та дорогим людям!

Голова Широківської громади Денис Коротенко
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В Широківській громаді вже втретє відбулась 
зустріч з підприємцями

Громада відкрила ще два пункти продажу 
ліків у селах

У Широківській громаді продовжуються заходи 
в межах Інституту третього віку

Нам пишуть
Дорога Широківська громада! На сьогоднішній 

день, роботою новоі команди та перспективним 
керівником зроблені перші кроки до покращення 
життя наших мешканців. Думаю, у нашої громади 
гарне майбутнє, ідеї та плани обов’язково будуть 
успішними. А щасливе майбутнє – це виховання 
молоді своїм прикладом, чисті присадибні ділянки, 
повага та розуміння ближніх, активна участь та 
допомога в роботі громади.

Юлія Діденко, жителька с.Широке

Щиро дякую голові Широківської громади за до-
помогу для мого сина Щербакова Руслана 1.06.10 
р.н., хворого на рідкісну хворобу, у вигляді закупівлі 
лікувального зондового харчування у 2018 році. 
Сподіваюсь на подальшу підтримку.

Світлана Щербакова , 
жителька с.Володимирівське

Якщо ви хочете, щоб ваш лист опубліковали у газеті «Ши-
роківська громада інформує», пишіть нам за адресою – 69089, 
м. Запоріжжя, вул.Героїв 37 батальйону, 137 з приміткою «Для 
редакції газети».

Голова Денис Коротенко в 
рамках заходу зустрівся з пред-
ставниками бізнесу громади, щоб 
обговорити питання, які стосу-
ються розвитку бізнесової сфери 
та громади в цілому.

Перша частина зустрічі від-
булась у Лемешинському – учас-
никам Бізнес-діалогу влаштували 
екскурсію на підприємство ТОВ 
«СЕЛЬВЕСТА» з вирощування шам-
піньйонів. Делегацію бізнесменів 
ознайомили з повним циклом ви-
робництва, тонкощами введення 
бізнесу, технічними можливостя-
ми та потужностями такого виду 
діяльності. Учасники домовились 
кожного наступного разу зна-
йомитись з новим виробництвом 
громади, щоб бізнес-спільнота 
мала повну картину щодо під-
приємств і виробництв, які знахо-
дяться на території Широківської 
громади. Друга частина Біз-
нес-діалогу відбулась у Відрад-
ному. У форматі круглого столу 
бізнесмени разом з головою гро-
мади обговорили поточні питання 
у ключових сферах громади.

Основна мета подібних зу-
стрічей – налагодження кон-
структивного діалогу між владою 

16 листопада у Лукашевому та 21 грудня у 
Відрадному відкрито ще два нових аптечних пункти 
при сільських амбулаторіях Широківської громади. 
Вони вже працюють по буднях з 8:00 до 16:00.

Тут представлений досить широкий асортимент 
медпрепаратів різних фармацевтичних груп, який 
згодом буде розширюватися. Також ви можете по-
передньо замовити необхідні вам ліки, якщо їх не-
має в наявності.

Консультації щодо наявності медичних препа-
ратів в аптеках громади відтепер можна отримати 
за телефонами: 

с. Володимирівське АПТЕКА №1- 061 286 29 33, 
098 813 73 03.

с. Лукашеве філія АПТЕКИ №1 061 223 78 24.
сел.Відрадне філія АПТЕКИ №1 061 287 46 81.
Нагадаємо, на сьогодні громада відкрила вже 3 

нових пункти продажу ліків та медпрепаратів. Пер-
шу, центральну аптеку було відкрито у жовтні в селі 
Володимирівському на базі діючої амбулаторії.

Рішення про створення мережі комунальних ап-
тек на базі КП “Центр первинної медико-санітарної 
допомоги “Сімейний лікар” Широківської громади 
було прийнято після тривалих переговорів керів-
ництва громади з приватними фармацевтичними 

Під час зустрічей, які відбу-
ваються у різних селах громади, 
жителі поважного віку спілку-
ються між собою, обговорюють 
зі спеціалістами апарату громади 
поточні питання, діяльність гро-
мади та плани на майбутнє.

Також проводяться май-
стер-класи від культурних пра-
цівників, відбуваються семінари 
від фахівців з обласного центру, 
проходять тренінги з фінансової 
та комп’ютерної грамотності. 

Ми збираємо ідеї щодо нових 
заходів, які можуть бути цікави-
ми представникам і представни-

цям старшого покоління. Тому 
якщо у вас є ідеї або побажання, 
передавайте їх Світлані Балмуш, 
яка опікується Поважною радою 
у нашій громаді, за телефоном – 
095 649 18 37.

Взагалі, ідея створення та-
кого клубу по інтересах не нова. 
Наші спеціалістки соціального 
напрямку Ольга Ставицька та 
Ганна Комісаренко побачили такі 
ради під час навчальних поїз-
док до Польщі. Поважні ради 
там дуже популярні і вони, крім 
об’єднання та якісного дозвілля, 
є своєрідним містком між жите-

лями та представниками влади. 
Ради є консультаційним дорад-
чим органом, які мають право 
висловлювати пропозиції щодо 
подальшого розвитку населених 
пунктів і всієї громади. 

Якщо вам подобається ідея 
таких заходів - розкажіть про таку 
ініціативу своїм батькам, сусідам, 
друзям поважного віку. Поважна 
рада Широківської громади го-
това і з радістю приймає нових 
учасників для спільного прове-
дення цікавих заходів і залучення 
до позитивних змін, які відбува-
ються у нашій громаді!

Бізнес-діалог

Нові  аптеки

мережами, які відмовились заходити на територію 
Широківської громади для здійснення комерційної 
діяльності.

Зрозумівши, що приватні аптечні мережі не за-
цікавлені у відкритті філій у селах Широківської гро-
мади, голова громади Денис Коротенко спільно з 
представниками медичної сфери нашої ОТГ прийняли 
рішення про початок процесів щодо створення влас-
ної, комунальної мережі з продажу медичних препа-
ратів. Для можливості вести діяльність з продажу ліків 
КП “ПМСД “Сімейний лікар” мав отримати ліцензію і 
виконати усі вимоги чинного законодавства, що ре-
гулюють таку діяльність. Весь процес створення апте-
ки на базі нашого медичного КП тривав півроку.

На даний час Широківська громада є першою і 
єдиною громадою в Україні, де створено аптеку на 
базі Центру ПМСД. Це є соціальний проект, ство-
рений керівництвом громади для забезпечення 
потреби жителів у купівлі медичних препаратів. У 
2019 році планується розширення аптечної мережі.

Увага, вакансія!
Відрадненська філія “Аптеки№1” Широківської 

громади запрошує на роботу спеціаліста з освітою 
“провізор” або “фармацевт”.

Деталі за тел. 096 84 24 122.

Поважна  рада

та бізнесом. Наша громада від-
крита для розвитку, для прозо-
рих стосунків з підприємцями. 
Фахівці Широківської громади 
готові захищати інтереси бізнесу, 
який працює в правовому полі, 
сплачує податки та офіційно пра-
цевлаштовує своїх працівників. 
Також Агенція розвитку Ши-
роківської громади готова нада-
вати консультаційну підтримку, 
правову допомогу, інформацію 
від спеціалістів земельного від-
ділу щодо участі у грантових про-
ектах, реалізації права участі у 
державних програмах підтримки 
сільгоспвиробників.

Контактний телефон для 
будь-яких питань, які стосують-
ся економічних можливостей 
– 050 454 56 00 (Вікторія Агєн-
таєва).

Сергій Карнаух – 
власник 
ФГ «Надєжда»
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Моєму біологічному синові було б вже 28 років – він загинув

Дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) 
– окрема сім’я, що створюється за бажанням 
подружжя або окремої особи, яка не перебу-
ває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне 
проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, по-
збавлених батьківського піклування. Загальна 
кількість дітей у ДБСТ не перевищує 10 осіб, вра-
ховуючи рідних.

Прийомна сім’я та дитячий будинок сімейно-
го типу тимчасово влаштовують дітей, оскільки 
розглядаються варіанти повернення їх в біоло-
гічну сім’ю або усиновлення іншими людьми.

Малий груповий будинок (МГБ) – заклад 
соціального захисту, що призначений для три-
валого (стаціонарного) перебування дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, в 

тому числі дітей з інвалідністю, в умовах, набли-
жених до сімейних.

Держава надає матеріальну та соціальну під-
тримку родинам, які беруть на виховання дітей.  
Прийомній сім’ї або ДБСТ допомагатиме соціаль-
ний працівник. Кожен місяць батькам виділяють-
ся кошти на харчування дітей, придбання для них 
одягу, взуття, медикаментів, предметів особистої 
гігієни, іграшок, книг, інвентаря й устаткування, а 
також кошти на оплату комунальних послуг.

У Широківській громаді розпочато створення 
ДБСТ у селищі Відрадне та МГБ у селі Широке.

За інформацією щодо створення прийомної 
сім’ї та ДБСТ можна звернутися до заступниці 
голови громади Ольги Ставицької за телефоном 
0507331878.

Початок
Біологічному синові Світлани 

зараз  було б вже 28 років. Він за-
гинув у дитинстві. Переживання 
втрати стало для сім’ї випробу-
ванням і з часом перетворилось 
на думку про прийомну дитину. 
Шлях до появи маленької Ліди 
у родині Которощуків був не-
простим: якщо для Світлани ідея 
вдочерити дитину стала великим 
спасінням від горя і сприймалась 
з легкістю, то її чоловік сумнівав-
ся тривалий час.

«Він не поспішав, а я вирі-
шила, поки він зріє, розпочати 
процес без нього», – розповідає 
жінка.

Світлана дізналась, що тре-
ба зібрати, ознайомилась з пе-
реліком документів, підготува-
ла довідки, щоб не гаяти часу. 
Документи вдалось оформити 
швидше, ніж здавалось спочатку, 
комісію пройшли без проблем. 
«Там немає нічого складного, як 
нам здавалося... Я хотіла саме 
дівчинку чомусь. Хотілось якійсь 
дитині добро зробити, не про-
сто життя прожити», – Світлана 
розповідає, що мала гостру по-
требу турбуватись, піклуватись 
про когось, з рідних, крім матері 
і чоловіка не було нікого, ані 
братів, ані сестер.

Оцінивши свої статки, Світ-
лана з чоловіком зрозуміли, що 
фінансово також 
можуть дозво-
лити утримувати 
дитину – жили 
небідно, виста-
чало і побут об-
лаштувати, і відкладати трохи, і 
відпочивати.

Далі жінка почала їздити по 
інтернатах, придивлятись до 
діток, шукати свою дівчинку. 
Каже, дуже жаліла малюків, які 
залишились без батьків, хотілось 
взяти їх усіх, і кожному подару-
вати любов. Втім, думки про саме 
маленьку дівчинку не полишали 
Світлану. 

Але якраз дівчаток такого 
віку, який би підходив для удо-
черення, по інтернатах не було. 
Хлопчики були, а дівчаток – ні. 
Жінка тоді об’їздила всі запорізь-
кі інтернати. 

На той час їй було 45 років, 
за віком немовля Світлані дати 

«Є люди, які навіть не уявляють, яке щастя всиновити 
дитину», - жителька  Августинівки Світлана Которощук

Хотілось якійсь дитині добро зробити, 
не просто життя прожити

Тільки її побачила, одразу зрозуміла – 
ось воно, моє щастя!

Шкодую лише про одне – якби раніше я 
змогла перконати чоловіка, я б може ще ко-
гось взяла

Мені навіть шкода тих, людей, які боять-
ся і не беруть прийомних дітей. Вони поз-
бавляють себе такого щастя!

не могли, потрібно було шукати 
старшу дівчинку, адже коли ди-
тині виповниться 18, батькам має 
бути не більше 60-ти. Тут існують 
деякі вікові обмеження. Тому 
Світлана шукала дівчинку 5-6 
років. І ніяк не могла її знайти...

Маленька Ліда
«І тут раптом телефонують 

мені і кажуть, що з’явилась дів-
чинка, по якій батьки позбавлені 
батьківства. Її направили в інтер-
нат на Павло Кічкасі. Я туди пої-
хала. Тільки її побачила, одразу 

Така Дюймовочка! Все її хотілося 
обійняти! Ледве форму знай-
шли на нашу маленьку Ліду»,– 
згадує Світлана. Перед тим, як 
вдочерити дитину, жінка відві-
дувала заняття, курси, семінари, 

спілкувалась з 
психологами з 
інтерната, щоб 
правильно нала-
годити взаєми-
ни. Але стосунки 

задались одразу – вже на морі 
дівчинка вперше назвала Світ-
лану мамою. «Це дуже приємно! 
Мороз по шкірі… Я дуже була 
рада, щаслива!»

Жінка зізнається, що зараз 
Ліду трохи розба-
лувала, дівчина не 
знає відмови ні в 
чому. Лідина мама 
пояснює, все це 
тому, що дитина 
за перших 6 років 
життя нічого до-
брого не бачила, тепер нама-
гається додати дитині все, що та 
недоотримала.

«Ми разом уже 7 років. Ніби 
вчора було, коли ми в перший клас 
йшли. А вже в сьомий йдемо. Дуже 
швидко летить час,» – згадує Світ-
лана перше знайомство з донькою.

зрозуміла – ось воно, моє щастя!» 
–  після знайомства Світлана три 
місяці їздила до Ліди кожного 
тижня поспілкуватись, звикнути 
одна до одної. Дівчинці якраз ви-
повнилось 6 років і її направили 

до літнього табору на відпочинок. 
Світлана оселилась неподалік і за 
заявою забирала маленьку Ліду, 
щоб мати змогу відпочити разом 
відпочивати.

Далі дуже допомогли соцпра-
цівники, які  пішли назустріч і 
швидко допомогли оформити 
усі процедури щодо удочерення. 
В кінці серпня Світлана  здобула 
батьківські права – і вже 1 верес-
ня жінка повела Ліду до школи, до 
першого класу. Разом новоство-
рена сім’я пройшла всі приємні 
процедури зборів першачка 
до школи – купівлю портфелю, 
шкільного одягу, зошитів й ін-
шого приладдя. «Як зараз пам’я-
таю, яка вона була малесенька.

Мама, тато, я
Зближення з татом у Ліди від-

булась нешвидко. Спочатку спіл-
кувались на відстані, але сама 
дитина скоротила цей шлях. Дів-
чина почала називати тату татом 
і він розтанув.

Батько дуже ніжно ставить-
ся до Ліди, добрий, чуйний, 
іноді навіть занадто, аби бути 
серйозним і суворим у прин-
ципових моментах вихован-
ня. Додому з міста ніколи не 
приїжджає з порожніми ру-
ками, не відмовляє ні в чому, 
дуже любить доньку.

У мами з Лідою також дуже 
теплі, дружні стосунки. Дівчина 
приходить з навчання і починає 
розповідати, ділитись останніми 
новинами, щодня такі розмови 
тривають по півгодини. Ліда роз-
казує про вчителів, одноклас-
ників, ділиться з мамою своїми 
думками. Ці хвилини є найцінні-
шими, це стосунки рідних, доро-
гих людей. 

«Багато хто говорив – на-

віщо воно тобі потрібно? Але 
люди навіть не уявляють, яке 
це щастя. Зараз навіть не уяв-
ляю, як би я жила без неї. І це 
не просто слова. Це те, заради 
чого я живу.

Я дуже щаслива. Шкодую 
лише про одне – якби раніше я 

змогла переконати чоловіка, я б 
може ще когось взяла».

Світлана каже, що Ліда сама 
була не проти, просила се-
стричку. Але з часом  ця задум-
ка минула. Батьки побоялись, 
що друга дитина залишить 
менше часу для Ліди. Тепер 
дуже шкодують.

Сама Світлана зараз пра-
цює соціальним працівником 
у Широківської громаді, багато 
спілкується з людьми, бачить, 
що більшість людей, до яких 
приходить думка про усинов-
лення, елементарно бояться від-
повідальності. 

«Є сімейні пари, у яких мі-
зерні відсотки на те, щоб мати 
дітей, а вони все тягнуть і боять-
ся відповідальності, генетичних 
наслідків. У мене є приклад сім’я 

ДОВІДКОВО:

сусідів, коли і тато і мама випива-
ли, а діти всі тямущі – усі успішні, 
ніхто не п’є, усі з освітою, такі мо-
лодці. Мені навіть шкода тих, лю-
дей, які бояться і не беруть прий-
омних дітей. Вони позбавляють 
себе такого щастя!»

Державна підтримка, яка на-
дається родинам з прийомними 
дітьми, дуже пристойна. Якщо 
додати все, що отримує Світлана 
з чоловіком, виходить досить не-
погана сума. Таке цілком зможе 
потягнути середньостатистична 
родина. Для дітей дають безко-
штовні путівки в табори, є інші 
пільги і виплати.

Зараз Ліда – звичайний 
підліток, дуже спортивна дівчин-
ка, їздить на спортивні змагання, 
бере участь у волонтерській ор-
ганізації «Допомога SOS», які під-
тримують по господарству людей 
поважного віку у нашій громаді. 
Має з дитинства улюблену іграш-
ку, собаку Рекса і щедро ділиться 
з однолітками прикрасами і цуке-
крами. Відвідує волейбольну сек-

цію, на остан-
ніх змаганнях 
з козацького 
гарту простри-
бала на ска-
калці 71 раз 
за півхвилини. 
Обожнює фіз-

культуру і свого вчителя Сергія 
Васильєва. Ким хоче стати, коли 
виросте, поки не визначилась. 
Словом, звичайна дівчинка. 

А все могло бути зовсім інак-
ше. Якби не одне важливе рішен-
ня однієї дуже сміливої жінки з 
великим серцем. 
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В грудні Широківська громада 
вітає шановних ювілярів і бажає 

міцного здоров’я, гармонії та бла-
гополуччя в житті, а ще тепла 

та затишку в рідному домі! 
 Вітаємо з 80-річчям жительку 

Малишівки Пасєчну Ганну Ми-
хайлівну!

 Перевичко Ніну Іванівну з 
Лукашевого також вітаємо з 
80-річчям!

 Жительку Володимирівського 
Рубльову Ганну Петрівну вітає-
мо з 90-річним ювілеєм!

 Малинку Єкатерину Се-
менівну, жительку Лукашевого, 
Широківська громада вітає з 
90-річчям!

 З 80-річчям вітаємо жителя 
Івангорода Смірнова Ігоря Васи-
льовича!

 Вітаємо з 80-річним ювілеєм 
Білика Віктора Івановича, жите-
ля Веселого!

 Кравченко Марію Афанасіївну 
зі Світанку односельці та вся 
громада вітає з 80-річчям!

Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога,
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого ми Вам бажаєм!

Збирайте купони для 
участі у лотереї до 
Дня громади-2019!

У кожному випуску газети «Широківська громада інформує» 
буде надруковано новий купон, вирізайте і збирайте усі, щоб на 
святі обміняти комплект купонів на квиток участі у лотереї, де 
розігруватимуться цінні призи.

ПОДАРУНКИ  ДО  СВЯТ 
Широківська громада підготувала 
2 500 солодких сюрпризів для дітей

У Широківській громаді триває гуманітарна акція

У відділах ЦНАП (центру надання адміністратив-
них послуг) Широківської громади можна провести 
реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання, 
а також отримати супутні довідки. Здати докумен-
ти для вирішення питань «місцевого значення», такі як: 
присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна, 
переведення дачного будинку у житловий будинок. 

Відтепер у адміністратора відділу ЦНАП можливо от-
римати адмінпослугу соціального характеру, а саме зда-
ти документи:

 для призначення субсидій для відшкодування ви-
трат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутово-
го палива;

 для отримання пільг на придбання твердого па-
лива і скрапленого газу;

 для отримання одноразової матеріальної до-
помоги;

 для призначення державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям;

 для призначення допомоги у зв’язку з вагітні-
стю та пологами незастрахованим особам.

 для призначення допомоги  при народженні ди-
тини;

 для призначення допомоги при усиновленні ди-
тини;

 для призначення допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування;

 для призначення допомоги на дітей одиноким 
матерям;

 для прийняття рішення щодо соціального об-
слуговування громадянина територіальним цен-
тром соціального обслуговування (надання соціаль-
них послуг).

 Та інші.

Для мешканців сіл Августинівка, Івангород, Лемешин-
ське, Привітне, Світанок, Новоселище, селища Відрадне 
– с. Августинівка, вул. Молодіжна, 63. 

Тел. (061) 286-23-93. 

Для мешканців сіл Веселе, Надія, Нововознесенка, 
Новодніпровка, Петропіль, Зоряне, Петропавлівка, Чер-
воний яр – с. Веселе, вул. Центральна, б. 48 (будівля 
колишньої Веселівської сільради). 

Тел. (061) 286-23-92. Адміністратор Дідик Тетяна 
Володимирівна.

Для мешканців сіл Володимирівське, Сонячне (Во-
лодимирівське), Дніпрельстан – с. Володимирівське, 
вул. Шкільна, 2 (будівля колишньої Володимирівсь-
кої сільради). 

Тел. (061) 286-23-96. Адміністратор Гур’янова 
Наталія Олександрівна.

Для мешканців сіл Лукашеве, Гурського, Привільне, 
Придніпровське, Малишівка – с. Лукашеве, вул. Цен-
тральна, 18 (центр дозвілля). 

Тел.(061) 286-23-91. Адміністратор Кравченко 
Єлизавета Валентинівна.

Для мешканців сіл Широке, Водяне, Зеленопілля, 
Ручаївка – с. Широке, вул. Центральна, 1 (будівля ко-
лишньої Широківської сільради). 

Тел. (061)286-23-90. Адміністратор Мілейко Юлія 
Олександрівна.

Розклад роботи : Пн-Пт – з 8-00 до 17-00, обідня 
перерва з 12-00 до 13-00

Для мешканців селища Сонячне – м. Запоріжжя, 
вул. Героїв 37 батальйону, 137. 

Тел. (061) 286-21-38. Старший інспектор Петренко 
Валентина Федорівна.

Розклад роботи : Пн-Пт – з 9-00 до 17-30, обідня 
перерва з 13-00 до 13-30.

Виїзні прийоми голови Широківської громади 
Дениса Коротенка на січень 2019 року (16 січня):

13:00 – Володимирівське (приміщення колишньої сільради)
14:30 – Лукашеве (приміщення центру дозвілля – 
                 колишній клуб) 
15:45 – Широке (приміщення колишньої сільради)

Безкоштовні окуляри

До Новорічних та Різдвяних 
свят для малечі громада підготу-
вала шоколадні подарунки. Їх от-
римають усі школярі та вихованці 
дитячих садків громади, а також 
всі діти віком від 0 до 14 років, які 
офіційно зареєстровані у селах 
Широківської ОТГ.

Діти, які вчаться у наших за-
кладах освіти, свої солодкі пре-
зенти отримають під час святку-
вань зимових свят у школах та 
дитсадках. Діти, які зареєстро-
вані, але не навчаються у громаді, 
зможуть отримати свої шоколад-
ні подарунки через депутатів, 
старост та культурних праців-
ників. Вручення подарунків три-
ватиме до 15 січня 2019 року. 
Графіки шукайте на інформацій-
них оголошень громади.

Служба охорони «Миротворець» надає професійні послуги 
з установки сигналізацій в квартирах і пультової охорони 

в Запоріжжі та Запорізькій області області
  Це може бути:

 особиста неру-
хомість громадян 
(квартира, буди-
нок, дача);

 офісні приміщен-
ня;

 підприємства 
і виробництва. 

Системи відео-
спостереження до-
 зволяють централі-
зовано спостеріга-
ти за всіма подія-
ми, як на самому 
об’єкті, що охоро-
няється, так і в його 
околицях. У зв’язку 
з цим спеціалісти 
можуть негайно ви-
явити наближення 
підозрілих осіб або 
спробу проникнен-
ня на територію.

«Миротворець» 
здійснює охоронну діяльність згідно з ліцензією, виданою МВС 
України. Перелік послуг компанії включає в себе всі види охоронної 
діяльності: фізичну охорону стаціонарних об’єктів, охорону масо-
вих заходів, охорону і супровід цінних вантажів, охорону фізичних 
осіб, пультової охорону об’єктів, установку систем охоронної сиг-
налізації, відеоспостереження та контролю доступу.

З питань співпраці звертайтесь: (097)963-00-05, (063)792-00-07 
Олександр

Більше інформації на http://mir.zp.ua

Запрошуємо 
наших жителів, 
які мають зір 
від +1 до +3,25, 
отримати 
окуляри для 
читання. За 
детальною 
інформацією 
звертайтесь до 
своїх сімейних 
лікарів або за 
тел. реєстратури нашого КП “Центр первинної 
медико-санітарної допомоги «Сімейний лікар» – 239 63 07.

Нагадаємо, у листопаді у Широківській громаді розпочалась 
і досі триває гуманітарна акція, для наших жителів при амбула-
торіях були організовані обстеження окулістів, після проходжен-
ня яких жителі безкоштовно отримують окуляри за медичними 
показаннями.

Проведення гуманітарної акції стало можливим за підтримки 
голови громади Дениса Коротенка та депутата Дмитра Матюхіна. 
Безкоштовні окуляри вже отримали майже 800 жителів. Долучай-
тесь! 

УВАГА!  НОВІ  ПОСЛУГИ


