
ШИРОКIВСЬКА ГРОМАДА 

– З якими основними про-
блемами Ви зіштовхнулися на 
початку Вашої роботи?
– У кожної сільської ради, 

що увійшла до громади, був свій 
бюджет на 2017 рік. Зараз наша 
громада мусить дотримуватись 
цих бюджетів. Всі привілеї, а та-
кож можливість отримати додат-
кові кошти,  котрими наділяються 
громади, ми будемо отримувати 
з 1 січня 2018 року. Тож лише на-
ступного року громада перейде на 
один спільний бюджет і на прямі 
міжбюджетні відносини.

– До кого можна буде звер-
татися населенню за довідка-
ми за місцем проживання?
– На сьогодні у  приміщеннях 

колишніх сільських рад залиша-
ються працювати паспортисти, в.о. 
старости та уповноважені особи,  
котрі будуть як і раніше видавати 
різноманітні довідки.  Надалі пла-
нується створення Центру надання 
адміністративних послуг(ЦНАП). 
Представники ЦНАП працювати-
муть у всіх великих селах грома-
ди. Плануємо організувати роботу 
ЦНАП таким чином, щоб збільшити 
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Широківської об’єднаної те-
риторіальної громади(ОТГ) 
працювали співробітники 
районної  та обласної ад-
міністрації. Згідно з гео-
графічним розташуванням 
та відповідно до економіч-
них показників вони розро-
били «Перспективний план», 
згідно з яким до Широківсь-
кої громади мало увійти 35 
сіл у складі 7 сільських рад. 
Відбулося більше 30-и гро-
мадських обговорень, перш 
ніж було прийняте рішення 
про створення Широківсь-
кої громади. Формально 
датою дня народження гро-
мади є 13 жовтня 2016 року. 
Саме в цей день рішенням  
сесії було остаточно прого-
лошено об’єднання 28 сіл у 
складі шести сільських рад 
в одну громаду (керівництво 
однієї із семи сільських рад 
відмовилось приєднатися 
до громади). 30 квітня 2017 
року відбулися вибори го-
лови Широківської громади 
та  26 депутатів.  29 травня 
відбулася 1 сесія новоство-
реної ради: керівництво Ши-
роківської ОТГ вступило в 
свої повноваження.

До складу 
Широківської ОТГ 

увійшли:
 села Широке, Водя-

не Широківської сільської 
ради;

 села Малишівка, Зеле-
нопілля, Ручаївка, селище 
Сонячне Сонячної сільської 
ради;

 села Володимирівсь-
ке, Дніпрельстан, Сонячне 
Володимирівської сільської 
ради;

 села Лукашеве, Гур-
ського, Придніпровське, 
Привільне Лукашівської 
сільської ради;

 села Веселе, Надія, Но-
вовознесенка, Новодніпров-
ка, Петропіль, Зоряне, Пе-
тропавлівка, Червоний яр 
Веселівської сільської ради;

 села Августинівка, 
Івангород, Лемешинське, 
Привітне, Світанок, Ново-
селище, Відрадне Авгу-
стинівської сільської ради.

І Н Ф О РМ У Є
Інтерв’ю з головою Широківської 

громади Коротенко Д.О.
перелік послуг  по максимуму, щоб 
у мешканців сіл нашої громади не 
було потреби їздити в місто за різ-
ними довідками та документами. 
Найближчим часом плануємо  ор-
ганізувати видачу не тільки україн-
ських, а й закордонних паспортів 
на місцях. 

– Яким є  план діяльності 
громади, що Ви збираєтеся 
робити в першу чергу?
 – Наразі основне завдання – 

це повна інвентаризація земель та 
майна громади з метою ефектив-
ного використання ресурсів та по-
повнення бюджету Широківської 
ОТГ. Зараз триває реорганізація 
сільських рад, підбір кваліфікованих 
фахівців та поповнення кадрів  на-
шої громади, створення комуналь-
них підприємств. 

Плануємо багато заходів, 
спрямованих на розвиток гро-
мади, проте першочерговими є 
3 завдання: 

1. забезпечити всі 28 сіл питною 
водою;

2. створити економічне освіт-
лення усієї території громади; 

3. організувати регулярне виве-

зення сміття з території нашої гро-
мади,котре не вивозилось  роками.

Нам дуже важлива підтримка та 
участь наших активістів. Закликає-
мо Вас вносити свої пропозиції, че-
каємо також на конструктивну кри-
тику. Про наші плани та їх втілення у 
життя обов’язково будемо повідом-
ляти  у наступних випусках. 

КОРОТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ГОЛОВА  ШИРОКІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

Коротенко Денис Олександрович народився 25 грудня 1977 року у 
м. Запоріжжі Запорізької області.

У 2007 році закінчив гуманітарний університет «Запорізький інститут 
державного та муніципального управління», спеціальність «Менеджмент 
організацій», кваліфікація – магістр, менеджер-економіст.

Трудова діяльність:
 до жовтня 2000 року займався підприємницькою діяльністю.
 2000-2002 рр. – ТОВ «Дюна»: 01.10.2000-18.10.2001 рр. – менеджер від-

ділу маркетингу;
19.10.2001-31.12.2002 рр. – заступник генерального директора.

 2003-2005 рр. – ТОВ «Мир полуфабрикатов», генеральний директор.
 2005-2007 рр. – ТОВ «Запорізький завод напівфабрикатів», генераль-

ний директор.
 03.03.2008-01.08.2008 р. – ТОВ «ЕКОМОСТ», генеральний директор.
 15.05.2008-01.08.2008 р. –ТОВ «Продрезерв -Україна», генеральний ди-

ректор(за сумісництвом). 
 04.08.2008-11.01.2016 рр. – ТОВ «Продрезерв–Україна», генеральний 

директор.
З 30.04.2017 займає посаду голови Широківської сільської ради За-

порізького району Запорізької області.
Громадська робота (в тому числі на виборних посадах): голова громад-

ської організації «Запорізька районна федерація футболу».

СТАВИЦЬКА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА 
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ШИРОКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

Ставицька Ольга Сергіївна народила-
ся 18 березня 1975 року у м. Запоріжжя.

Має 2 вищі освіти: математик та ма-
гістр із соціальної педагогіки, викладач 
педагогіки. Додаткова освіта: інститут 
Гештальт-терапії, навчальна програма від 
GIZ «Менеджери змін», навчання в Буда-
пешті “PARTY DEVELOPMENT ON THE LOCAL 
LEVEL”, «Майстерня Європейської політи-
ки» та інше.

Працювала: педагогом-організа-
тором в освітньому комплексі «Кон-
такт», керівником гурткової роботи в 

Стульневська ЗОШ І-ІІІ ступенів, редактором обласної рекламно-ін-
формаційної газети, фахівцем із соціальної роботи Чернігівського 
РЦСССДМ, проектним менеджером і керівником проектів в ГО «Гро-
мадський контроль»; була партнером та координатором міжнарод-
ного проекту «English Access Microscholarship Program» в Чернігівсь-
кому районі. Жовтень 2015 – 2017 р. - депутат Чернігівської районної 
ради VII скликання, голова комісії з депутатської діяльності та етики, 
законності, захисту прав громадян. Березень 2016 року – перемо-
жець обласного конкурсу «Господиня краю» в номінації «Жінка – 
громадський діяч». 

З червня 2017 р. займає посаду заступника голови Широківської сіль-
ської ради Запорізького району Запорізької області.

ГОЛОВАНЬ ЛАРИСА СЕМЕНІВНА
КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ ШИРОКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 
    Головань Лариса Семенівна – 07 грудня 

1966 року народження, від народження і до сьо-
годні проживає в селі Лукашеве Запорізького 
району Запорізької області.  

    Має педагогічну, юридичну та землевпо-
рядну вищу освіту.

Працювала:
 з 1986 року по 1996 рік вчителем почат-

кових класів СШ№ 69 міста Запоріжжя та Лу-
кашівської неповної середньої школи;

 з 1996 року по 2003  юристом та заступни-
ком директора  Асоціації селянських фермерських господарств імені Шев-
ченка , КСП імені Шевченка та ТОВ «Александр-Агро»;  

 з 2003 року по 2017 рік обіймала посаду сільського голови Лу-
кашівської сільської ради Запорізького району Запорізької області;

 з 09 червня 2017 року затверджена на посаду керуючого справами 
Широківської сільської ради ( об’єднаної громади).

ПРАВДЮК ОЛЕНА  АНАТОЛІЇВНА
СЕКРЕТАР ШИРОКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Правдюк Олена Анатоліївна народилася 7 
червня 1976 року в м. Запоріжжя.

Має вищу економічну освіту.
Трудова діяльність:

 1994-2002 роки – завідуюча магазином №76 
Запорізького РТП.

 2003-2004 роки – технік ДП «Паркмастер»
 2005- 2014 роки  - соціальний працівник Со-

нячної сільської ради
 2014-2017 роки – завідуюча Петрівською 

сільською бібліотекою
 29 травня 2017 р. обрана секретарем Ши-

роківської сільської ради.

ЮДІНА МАРИНА ДМИТРІВНА
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ШИРОКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Юдіна Марина Дмитрівна народилася 21 липня 
1968 року в місті Запоріжжя. 

Має вищу освіту за кваліфікаціями інженера з авто-
матизації, економіста та спеціаліста державної служби.

    Трудова діяльність:
 1995-2017 роки працювала в Запорізькому 

приміському об’єднаному управлінні Пенсійного 
фонду України в Запорізькій області на посаді на-
чальника фінансово-економічного відділу-головно-
го бухгалтера.

Позапартійна.
 12 липня 2017 року затверджена на посаду за-

ступника  голови Широківської сільської ради (об’єднаної громади).

ПАНОВ ІГОР ВІКТОРОВИЧ
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ШИРОКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Панов Ігор Вікторович  народився 10 січня 1985 
року в місті Макіївка Донецької області.

Має юридичну та зовнішньоекономічну вищу освіту.
Трудова діяльність : 

 2002-2007 роки – служба в органах внутріш-
ніх справ;

 2011-2013 роки – працював директором 
ПП»Агро-трейд-2»;

 2015-2017 роки – помічник-консультант депу-
тата обласної ради Коротенка Д.О.

 2016-2017 роки – працював директором ТОВ 
«Інкомгруп».

З травня 2017 року займає посаду заступника голови Широківської сіль-
ської ради.

НАШІ КОНТАКТИ:

Широківська об’єднана тери-
торіальна громада Запорізького 
району Запорізької області

м. Запоріжжя, вул. Героїв 
37 батальйону, 137, 69089, 
тел.:(061)223-62-10

e-mail: shuroke.otg@gmail.com



Августинівка, Відрадне, Широке, 
Володимирівське, Петропіль, Лука-
шеве,  Новопетрівка, Миколай-Поле.

Переможців конкурсу обрали 
за результатами ДПА та ЗНО (дані 
нам  надала Рогач Тетяна Іванівна, 
начальник відділу освіти, молоді та 
спорту Запорізької РДА). За ініціати-
вою голови Широківської сільської 
ради Коротенко Дениса Олексан-
дровича випускників шкіл та їх на-
ставників нагороджували не тільки 
грамотами, а й грошовими подарун-
ками. 

На урочистому «Відзначення пе-
реможців навчального 2017 року та 
їх наставників» почесними гостями 
були: 

 голова Запорізької районної 
державної адміністрації Васюк Ана-
толій Григорович, 

  голова Запорізької районної 
ради Шевчишин Анатолій Микола-
йович,

 заступник директора депар-
таменту освіти і науки Запорізької 
ОДА Захарчук Віктор Миколайович,

 начальник відділу освіти, мо-
лоді та спорту Запорізької РДА Рогач 
Тетяна Іванівна,

 перший заступник голови 
Запорізької районної державної 
адміністрації Чудеснова Світлана 
Іванівна.

Нагородження супроводжува-
лося запальними танцями та піс-
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НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

НАВЧАЛЬНОГО РОКУ-2017
26 червня в селі Лукашеве відбулося урочисте «Відзначення переможців навчального 2017 року 

та їх наставників». Започаткував цю традицію голова Широківської сільської ради Коротенко 
Денис Олександрович. Починаючи з  минулого 2016 року такий захід проходить двічі на рік: взим-
ку та влітку. Приймають участь в конкурсі 8 сільських шкіл округа Дениса Олександровича:

нями учнів  та вчителів, тож можна 
сказати, що то була не просто цере-
монія, а справжнє свято. 

Переможці конкурсу
1.Випускники 9 класів «Конкурс 

на кращу успішність у кожній школі»
1 місце(5000 грн.) – Відрадне 
2 місце(3000 грн.) – Лукашеве 
3 місце(1000 грн.) –  Володимирів-

ське (“Успіх”)
Випускники 11 класів «Конкурс 

на кращу успішність у кожній школі»
1 місце(5000 грн.) –  Лукашеве
2 місце(3000 грн.)  –  Петропіль
3 місце(1000 грн.) –  Відрадне
2.Спорт. Кращий спортсмен
1 місце(1000 грн.) – Важикова 

Мілана, Шашенок Олена (Відрадне)
2 місце (700 грн.) – Батченко Кари-

на, Анищенко Владислав (Відрадне)
3 місце (500 грн.) – Мельников 

Альберт, Попов Микита (Відрадне)

3.Кращий волонтер
 1 місце(1000 грн.) –  Відрадне
2 місце(700 грн.)  –  Володимирів-

ське
3 місце(500 грн.) –  Августинівка
4. Найрозумніший учень(пере-

можці олімпіад)
1 місце (1500 грн.)– Краморец 

Софія (Володимирівське)
2 місце(1000 грн.) – Кучкіна Катя 

(Лукашеве)
3 місце(500 грн.) – Попова Єва 

(Відрадне)
5. Найспортивніша школа
1 місце (3000 грн.) – Відрадне
2  місце (2000 Грн.) – Петропіль
3 місце (1000 грн.) – Лукашеве
6. Талант громади
1 місце (1500 грн.) – Сапліна Елі-

на (Відрадне)
2 місце (1000 грн.) – Подхомуто-

ва Софія (Володимирівське)
3 місце (500 грн.) – Карцев Дани-

ло (Августинівка)
7. Найкращий учитель школи 

(премія 2000 грн.) – Філліпова На-
талія (Володимирівське)

8. Найкращий директор шко-
ли(премія – путівка за кордон на 
двох) – Булкіна Наталія Василівна 
(Відрадне)

Всі учасники конкурсу були  за-
доволені подарунками і вдячні за 
те, що їх досягнення цінують. Ми ж 
зі свого боку будемо і надалі заохо-
чувати молодь.

Коротенко Денис Олександро-
вич продовжує втілювати у жит-
тя щорічну програму для дітей під 
назвою «Захопливе літо», котру 
започаткував минулого року. 

В рамках програми дітям Ши-
роківської об’єднаної територіаль-
ної громади проводять екскурсію 
по садибі сільського туризму «Аква-
зоо», що знаходиться у Петрополі, а 
також по фермерському господар-
стві  «Широкий простір-2008».

В рамках екскурсії гостинні го-
сподарі садиби «Аквазоо» знайом-
лять дітей зі своїми підопічними, 
розповідають про кожного мешкан-
ця садиби захоплюючу біографію. 
Єноти, білочки, носухи, барани, 
віслюки, байбаки, страуси, папуги, 
пави, фазани та багато інших ціка-

ЗАХОПЛИВЕ ЛІТО
вих тварин мешкають у садибі. Діти 
із задоволенням фотографуються із 
мешканцями садиби та годують їх.

На фермерському господар-
стві  «Широкий простір-2008» дітям 
розповідають, як слід доглядати за 
кіньми, показують, в яких умовах жи-
вуть тварини, спортсмени демонстру-
ють, що таке кінний спорт. Діти мають 
змогу погодувати коней, покататися 
та сфотографуватися з ними.

Ми вдячні за підтримку в органі-
зації екскурсій для дітей нашої гро-
мади директору садиби «Аквазоо» 
Борисові Ігнатко, а також господа-
рям  фермерського господарства  
«Широкий простір-2008» депута-
тові нашої громади Олександрові 
Пічуріну та спортсменці Анастасії 
Пічуріній.

МОЯ ОСЕЛЯ –  
ПРИКРАСА СЕЛА

11 серпня відбулося під-
ведення підсумків конкурсу 
«Моя оселя – прикраса села 
Зеленопілля». Участь у кон-
курсі приймали 9 родин. 

Нагадаємо, що ініціато-
ром проведення конкурсу 
була Наталія Стадніченко, а 
наш голова, Денис Олексан-
дрович, підтримав ініціативу 
мешканців села Зеленопілля. 
Переможців визначала кон-
курсна комісія у складі голови нашої громади Дениса Коротенка, заступ-
ника голови з питань діяльності виконавчих органів Ольги Ставицької та 
секретаря Широківської громади Правдюк Олени. Головними критеріями 
для визначення переможця були чистота подвір’я та  елементи хендмейду 
(речей, зроблених власними руками), враховувався також комплексний 
підхід. Переможцями конкурсу стало 2 родини: Середи Сергія та Вікторії 
-батьків 4-х дітей і родини Матюшкіної Надії. Вони отримали від голови 
Широківської громади – Коротенка Дениса Олександровича –  грошовий 
приз у розмірі 1000грн. для кожної родини-переможця. Конкурс об’єднав, 
згуртував членів родин. Діти приймали активну участь у конкурсі, за що 
отримали заохочуючі призи.

Підведення підсумків конкурсу плавно перейшло у зустріч голови Ши-
роківської громади Дениса Коротенка з мешканцями села Зеленопілля. 
Відбулося обговорення спільних проблем у форматі запитання-відповідь. 
Зокрема людей цікавили проблеми благоустрою, водопостачання,  ремон-
ту клубу, громадської варти. Хочеться відзначити, що молодь зацікавила 
пропозиція створити вуличні комітети з благоустрою. 

Дякуємо всім, хто прийшов на зустріч! Окрема подяка Наталії Стадні-
ченко за ініціативу у проведенні конкурсу. 

17 серпня у селі Відрадному під 
гаслом «Народжені незалежними» 
проходив районний конкурс «Ма-
ленькі Пан та Панночка». У ньому 
приймали участь 5 пар конкур-
сантів:

1. Литвин Олександра та Кар-
цев Данило – пара учасників Авгу-
стинівського сільського клубу;

2. Генчева Уляна та Гуз Єв-
геній – пара учасників Відрад-
ненського сільського будинку 
культури;

3. Віннік Олександра та Боль-
шаков Антон – пара учасників Лу-
кашівського сільського будинку 
культури;

Конкурс Пан і Панночка

4. Лущікова Марина та Кри-
куненко Богдан – пара учасників 

Широківського сільського будинку 
культури;

5. Гаркуша Домініка та Хижняк 
Данило – пара учасників Ручаївсь-
кого сільського клубу.

У рамках конкурсу діти змагалися 
в 5-ти номінаціях. Вони співали, тан-
цювали в конкурсі «Битва талантів», 
відчули себе зірками в «Кінопробі», 
показали свою творчість у змаган-
ні під назвою «Шок-наряд», а також 
свою кмітливість у конкурсі «Розум-
ники та розумнички». Проте перемог-
ла дружба. Кожен учасник конкурсу 
отримав грамоти та подарунки від 
організаторів конкурсу – відділу куль-
тури і туризму ЗРДА, а також окремі 
подарунки від голови Широківської 
громади Дениса Коротенко.

ШИРОКIВСЬКА ГРОМАДА 
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26 липня голова Широківської 
громади Денис Коротенко разом 
зі своїми заступниками – Ольгою 
Ставицькою, Мариною Юдіною 
та Ігорем Пановим побували у с. 
Веселому на підписанні меморан-
дума співробітництва між Ве-
селівською громадою та польсь-
ким містом Котунь. 

Після офіційної частини для 
членів нашої громади провели екскурсію по Веселівській громаді. Вони 
відвідали церкву, гімназію, школи, дитячі садки та дитяче кафе, амбула-
торію, ОСББ, – побачили на власні очі, як живе інша громада. Наш голова, 
Денис Олександрович, вдячний голові Веселівської громади, Кияшко Пе-
тру Миколайовичу за гостинність, поради та консультацію. Дуже приємно, 
що колеги діляться досвідом, адже мета керівників нашої громади – ство-
рити комфортні умови для мешканців нашої громади. 

ВІРА ЄДНАЄ
20 липня в Широківській об’єднаній територіальній громаді відбулася зустріч з представниками різних релігій-

них конфесій. Ініціаторами зустрічі виступили: заступник голови Широківської ОТГ з питань діяльності виконавчого 
комітету ради Ольга Ставицька, а також депутати Широківської ОТГ Ганна Кислинська та Дмитро Матюхін. 

На порядку денному було питання взаємодії конфесій з метою об’єднання, згуртування людей нашої громади 
за допомогою релігії. Ми обговорювали багато проблем, зокрема виховання дітей, християнської етики, проблеми 
ветеранів АТО та їх сімей.

Збиратися разом з представниками релігії плануємо і надалі.

6 липня відбулася зустріч 
членів Широківської тери-
торіальної громади, а саме:

 Коротенка Дениса, Голови Ши-
роківської сільської ради;

 Ставицької Ольги, заступника 
голови з питань діяльності виконав-
чих органів Широківської сільської 
ради;

 Агентаєвої Вікторії, голови 
робочої групи створення стратегії, 
члена виконкому  з представниками 
із GIZ: 

 Штефаном Дрегером, експер-
том проекту Німецького товариства 
міжнародного співробітництва GIZ 
«Зміцнення спроможності українсь-
ких територіальних громад до прий-
няття ВПО»;

 Бахчевою Іриною, молодшим 
координатором проекту Німець-
кого товариства міжнародного 
співробітництва GIZ «Зміцнення 
спроможності українських тери-
торіальних громад до прийняття 
ВПО»;

 Юрієм Сосною, перекладачем.
На порядку денному стоя-

ло питання участі представників 
GIZ у розробці стратегії розвитку 
нашої Широківської ОТГ. Денис 
Олександрович наголосив, що ми 
готові працювати та викоростову-
вати наші ресурси для того, щоб 
активізувати мешканців громади 

ВІЗИТ ІЗ GIZ

та обєднати їх. Зробити це непро-
сто, так як до нашої громади вхо-
дить 28 сіл, у кожного села свої 
проблеми, які не можливо ставити 
в один ряд. Тож нам в першу чер-
гу потрібна допомога в організації 
стратегії розвитку нашої громади. 
Ідей у нас багато, зокрема Вікторія 
Агентаєва розповіла представнику 
GIZ про ідею створення ”Центру 
надання адміністративних послуг 
Широківської громади” – устано-
ви, яка полегшить мешканцям сіл 
вирішувати питання, пов’язані з 

отриманням різних довідок, а та-
кож документів. Ольга Сергіївна 
висловила бажання навчатися не 
тільки у нас, на Україні, а й за кор-
доном, щоб побачити на власні очі 
і надалі переймати кращі методи-
ки, підходи до роботи у громаді. 
Представники GIZ зі свого боку по-
обіцяли створити план співпраці.

Тож ми вже почали і будемо 
продовжувати працювати над ро-
звитком стратегії нашої громади і 
сподіваємося, що представники GIZ 
допоможуть нам у цьому.

МІЖНАРОДНЕ  
СПІВРОБІТНИЦТВО 

Цієї весни асоціація Freie Ukraine Braunschweig e.V(асоціації Віль-
ної України Брауншвейг) надала безкоштовну гуманітарну допомо-
гу центральній районній лікарні Запорізького району. 

3 серпня познайомитись з головою нашої громади завітали виконав-
чий керівник асоціації Freie Ukraine Braunschweig e.V. Guy Pietron та во-
лонтер Любов Фібіх. Наш голова Денис Коротенко та депутат Широківсь-
кої ОТГ Дмитро Матюхін провели екскурсію для гостей по центральній 
районній лікарні Запорізького району, показали, що подароване об-
ладнання використовується за призначенням, а далі всі разом завітали 
до громади, щоб обговорити подальшу співпрацю. Надалі ми плануємо 
разом працювати не тільки в сфері медицини, але й культури та освіти.

Широківська об’єднана територіальна громада
СПИСОК ДЕПУТАТІВ ПО ОКРУГАМ

Прокоф’єв Сергій Олександрович – с.Новоселище, с.
Привітне, с. Світанок, с. Лемешинське 

Астахова Тетяна Володимирівна – с.Августинівка – вул.
Миру: 1 – 10; вул.Вишнева, вул.Дніпровська 

Матюхін Дмитро Анатолійович – с.Августинівка – вул.Миру: 
11 – 85; вул.Молодіжна, вул.Садова, с.Івангород 

Белогурова Олена Василівна – с-ще Відрадне – вул.Вишне-
ва, вул.Вільна, вул.Молодіжна, вул.Профспілкова, вул.Шевченко, 
вул.Запорізький спуск, вул.Садова, вул.Фестивальна 

Васильєв Сергій Анатолійович – с-ще Відрадне – вул.Набе-
режна, вул.Бірюкова, вул.Сонячна, вул.Степна, вул.Перемоги, вул.
Щаслива  

Кислинська Ганна Олександрівна – с-ще Відрадне – вул.
Центральна, вул.Гагаріна, вул.Горького, вул.Миру, пров.Лікарня-
ний, Єгерський будинок 

Полунін Олександр Миколайович – с.Веселе, с.Нововозне-
сенка, с.Новодніпровка 

Савченко Юлія Анатоліївна – с.Зоряне  
Хорошун Віктор Петрович – с.Петропіль 
Карпенко Володимир Володимирович – с.Червоний Яр, с.

Надія, с.Петропавлівка 
Логвиненко Сергій Сергійович – с.Володимирівське – вул.

Бегенова, вул.Сільська, вул.Стадіонна, вул.Шкільна, пров.0.Кошо-
вого, пров.8 Березня, вул.Першотравнева, вул.Ентузіастів, вул.СТ 
“Ветеран-4”Олімпійська 

Галстян Васген Врежович – с.Володимирівське – вул.
Ювілейна, вул.Космічна, вул.Дачна, вул.Миру, вул.Вчительська, 

вул.Підгірна, садівниче товариство «Прокат-1», вул.Українська: 
1– 44

Зарудинський Олександр Іванович – с.Володимирівське – 
вул. Запорізька, вул.Садова, вул.Українська: 45-95; вул.Шевченко, 
вул.Корнєєва, вул.Турбінна, пров.Тихий, вул.Середня, вул.Зоряна, 
вул.Степна 

Бойко Світлана Іванівна – с.Володимирівське – вул.Со-
нячна, Будівельників, вул. Будівельників, вул.Вишнева, вул.Мо-
лодіжна, вул.Грушевського, вул.Жемчужна, вул.Лазурна, вул.Лесі 
Українки, вул.Кринична, вул.Лугова, вул.Польова, вул.Стуса, пров.
Травневий, вул.Незалежності, вул.Шикунова, вул.Центральна, 
пров.Весняний, пров.Квітучий, пров.Квітневий, пров Веселий, 
пров.Дніпровський, пров.Запорізький, пров.Могучий, пров.Віль-
ний 

Макодай Сергій Васильович – с.Лукашеве – вул.Зарічна, 
вул.Молодіжна, вул.Щаслива 

Костенко Сергій Іванович – с.Лукашеве – вул.Перспективна, 
вул.Першотравнева, вул.Шевченка,        вул.8 березня, вул.Миру, 
вул.Абрикосова, вул.Гагаріна, вул.Дніпровська, вул.Дніпропе-
тровська, пров.Південий пров.Шкільний, пров.Північний 

с.Лукашеве – вул.Садова, вул.Шляхова, вул.Центральна, пров.
Квітучий,  пров.Степовий, пров.Східний, с.Гурського, с.Прид-
ніпровське, с Привільне 

Марковська Ірина Олександрівна – с-ще.Сонячне – вул.
Інститутська, вул.Весняна, вул.Українська, пров.Пустовойта, вул.
Будівельників, вул.Українська 

Підлісна Ярослава – с-ще.Сонячне – вул.Вавілова, вул.Лазур-

на, вул.Лугова, вул.Миру, вул.Першотравнева, вул.Північна, вул.
Садова, вул.Степова, вул.Таврическа,  вул.Шевченко, с.Малишів-
ка 

Стогній Григорій Кирилович – с.Ручаївка, 
Правдюк Олена Анатоліївна – с.Зеленопілля 
Пічурін Олександр Павлович – с.Широке – вул.Вишнева, 

вул.гуртожиток ЗЦЛП, вул.Завалюшина, вул.Космічна, вул.Лугова, 
вул.Маракулова, вул.Миру, вул.Молодіжна 

Шклярук Олександр Олександрович – с.Широке – вул.Пер-
шотравнева, вул.Північна, вул.Садова, вул.Тельманівська 

Ралко Олександр Іванович – с.Широке– вул.Центральна, 
вул.Шкільна, вул.Щаслива, вул.Новосільська, с.Водяне 

Ушакова Ірина Іванівна – с.Володимирівське –  вул.Соняч-
на, Абрикосова, вул.Сонячна, Виноградна, вул.Сонячна, Вишнева, 
вул.Сонячна, Д.Галицького, вул.Сонячна, Дніпровська, вул.Соняч-
на, Дніпровські пороги, вул.Сонячна, Лісна, вул.Сонячна, Заозер-
на, вул.Сонячна, Зелена Діброва, вул.Сонячна, Каштанова, вул.Со-
нячна, Котляревського, пров.Сонячна, Весняний, пров.Сонячна, 
Кия, пров.Сонячна, Либідь, пров.Сонячна, Хорів, пров.Сонячна, 
Княжий,  вул. Сонячна, Медична, вул.Сонячна, Мстиславського, 
вул. Сонячна, Незалежності, вул.Сонячна, Олександрівська, вул.
Сонячна, Поліська, вул.Сонячна, Половецька, вул.Сонячна,Пре-
стижна, вул.Сонячна, Сагайдачного, вул.Сонячна, Свободи, вул.
Сонячна, Славянська, вул.Сонячна, Степова, вул.Сонячна, Уїздна, 
вул.Сонячна, Ярослава Мудрого, вул,Сонячна, Ясна, вул.Сонячна, 
8 Березня, вул.Сонячна

Міхайлов Денис Сергійович – с.Дніпрельстан

ШИРОКIВСЬКА ГРОМАДА 



НАШІ КОНТАКТИ:
Широківська об’єднана територіальна громада Запорізького району Запорізької області

м. Запоріжжя, вул. Героїв 37 батальйону, 137, 69089, тел.:(061)223-62-10
e-mail: shuroke.otg@gmail.com

Коротенко Денис Олександрович
Голова Широківської сільської ради

(об’єднаної територіальної громади)
Запорізького району Запорізької області

Графік прийому громадян на 2017 рік
(здійснюється за адресою вул. Героїв 37 батальйону 137 (Шушенська 137)

2-ий вівторок місяця  –  з 9 до 12 години
4-а середа місяця    –  з 17.00 до 18.00 години

Виїзні прийоми (розклад на вересень 2017р.)
12 вересня 13.00  с. Широке (у приміщенні сільської ради)
 14.15  с. Привільне (біля магазину)
 15.30  с. Володимирівське (у приміщенні сільської ради)
19 вересня 13.00  с. Августинівка (у приміщенні сільської ради)
 14.15  с. Веселе(у приміщенні сільської ради)
 15.30  с. Ручаївка (у приміщенні клубу)

4

Прізвище , ім’я, по батькові Посада

Коротенко Денис Олександрович сільський голова, голова виконавчого комітету

Панов Ігор Вікторович заступник сільського голови  з питань діяльності виконавчих 
органів ради.

Ставицька Ольга Сергіївна заступник сільського голови  з питань діяльності виконавчих органів 
ради.

Головань Лариса Семенівна керуючий справами виконавчого комітету Широківської 
сільської ради, секретар виконавчого комітету

Члени виконавчого комітету

Правдюк Олена Анатоліївна секретар сільської ради

Карпенко Леся Миколаївна Особа, яка виконує обов’язки старости сіл: Веселе, Зоряне, Надія, 
Новознесенка, Новодніпровка, Петропавлівка, Петрополь, 
Червоний Яр  

Колесник Ірина Тимофіївна Особа, яка виконує обов’язки старости сіл: Августинівка, Івангород, 
Лемешинське, Новоселище, Привітне, Світанок та селища Відрадне

Лазукова Лідія Кузьмівна  Особа, яка виконує обов’язки старости сіл: Зеленопілля, 
Малишівка, Ручаївка та селище Сонячне

Суткова Лариса Миколаївна Директор Петропільського НВК

Крамаренко Леонід Олександрович Головний інженер ПП “Елтіз”

Марич Геннадій Вікторович Директор ПП “Агрофірма “Славутич””

Карташова Тамара Михайлівна Приватний нотаріус Запорізької районної спілки Нотаріусів

Чухрай Олексій Володимирович Голова правління Запорізької районної спілки товариства спожи-
вачів

Агєнтаєва Вікторія Володимирівна Заступник директора КП ЦПКВ “Дубовий гай”, голова ГО ЗММГО “СТЕП”

Балмуш Світана Прокофіївна Голова ради Ветеранів с. Лукашеве

Іванова Одарка Олександрівна Головний бухгалтер Сонячної сільської ради (до об’єднання) 

Павлюк Анастасія Василівна від громадськості

Хобот Владислав Петрович Військовий комісар Запорізького ОМВ

Астахов Віктор Олександрович Лісничий Хортицького лісництва

Небескіна Тетяна Іванівна від громадськості

Мотренко Олександр Володимирович Директор Запорізького кабельного заводу

Дорогі діти, вчителі, батьки! 
Щиро вітаємо всіх вас із традиційним вересневим 

святом першого дзвоника – Днем знань!
 І вересня – це свято насамперед тих, хто вперше у житті переступає поріг 

школи. Тих, хто прийшов сюди зі своїми дітьми чи онуками. Тих, хто щоденно 
віддає їм свої знання та тепло сердець, навчає і виховує в дусі любові до України 
та до людини. Нехай цей навчальний рік відкриє перед учнями нові 
горизонти пізнання себе та світу, вчителів на-
дихне успіхами виховання, а батьків – горді-
стю за своїх дітей. Нехай цьогорічний Пер-
шовересень буде сонячним, несе добрий 
настрій у кожну школу та родину! Вітаємо всіх 
з початком нового навчального року!

Вітаємо з Днем народження спеціаліста відділу АПК , 
земельних відносин таекології 

Широквської громади 
Ковтун Ірину Анатоліївну! (07.09)

У Ваш день народження, бажаємо святкової атмосфери у всьому: в 
серці, в усмішках друзів, за накритим столом. Нехай щирі вітання зі-
гріють душу і принесуть достаток позитивних почуттів. А в житті 
хай Вас ні на мить не залишають оптимізм, віра в чудо, безхмарне ща-
стя, удача і, безсумнівно, любов!

Вітаємо з Днем народження депутата Широківської 
громади Логвиненко Сергія Сергійовича! (08.09)

Бажаємо щастя, міцного здоров’я, стрімких успіхів на роботі! Хай 
будні будуть наповнені натхненною працею, а свята — веселощами і 
подорожами! Вірних друзів, сімейного затишку, душевної гармонії і 
теплих відносин з рідними та близькими людьми!

Вітаємо з Днем народження директора 
КП “Водоканал Широківської громади” 

Сенюка Олега Борисовича! (27.09)
Прийміть нашії найщиріші вітання з 

днем народження! Бажаємо міцного здо-
ров’я, фінансової стабільності, гармонії 

у всьому, мирного неба над головою. 
Нехай по життю супроводжує удача 
й успіх, оточують близькі за духом 
люди, а кожен день сяє новими бар-
вами!

Шановні мешканці Широківської об’єднаної 
територіальної громади!

Прийміть мої щирі вітання з 26 річницею 
Незалежності України!

В цей день наша країна, наш народ святкує здійснення своєї 
мрії – бути господарями на рідній землі. 

Ми створили нову громаду і прагнемо зробити гідний вне-
сок у розвиток майбутнього нашої Держави. Запорука спільного 
успіху – у злагоді, відповідальності та об’єднанні зусиль кожного 
із нас.  Сподіваюсь, що сумлінною працею ми зможемо зміцнити 
нашу громаду.

Нехай мир і злагода панують у нашому спільному домі. Нехай 
кожен день додає нам енергії, наснаги і впевненості. Бажаю  Вам 
та Вашим родинам міцного здоров’я, достатку, миру, добробуту і 
нових звершень на благо нашої громади!

Зі святом Вас! З Днем Незалежності!
       Разом ми зможемо все!

Вітаємо з Днем народження директора 
КП “Водоканал Широківської громади” 

Сенюка Олега Борисовича
Прийміть нашії найщиріші вітання з 

днем народження! Бажаємо міцного здо-
ров’я, фінансової стабільності, гармонії 

у всьому, мирного неба над головою. 
Нехай по життю супроводжує удача 
й успіх, оточують близькі за духом 
люди, а кожен день сяє новими бар-
вами!

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН 
НА 2017 РІК

Заступниками Голови 
Широківської сільської ради Коротенка Д.О.

(здійснюється за адресою вул. Героїв 37 батальйону, 137 
(Шушенська, 137)

1-ий вівторок місяця  –  з 9 до 12 години
3-ій вівторок місяця    – з 9 до 12 години

Виїзні прийоми заступників Голови Широківської 
сільської ради  Коротенка Д.О.
(розклад на вересень 2017р.)

6 вересня – з 10 до 11 години Лукашеве (у приміщенні сільради)
27 вересня – з 10 до 11 години Веселе(у приміщенні сільради)

Ставицька Ольга Сергіївна, заступник голови з питань діяльності ви-
конавчих органів Широківської сільської ради      (об’єднаної територіаль-
ної громади) Запорізького району Запорізької області

Панов Ігор Вікторович, заступник голови з питань діяльності вико-
навчих органів Широківської сільської ради      (об’єднаної територіальної 
громади) Запорізького району Запорізької області

Юдіна Марина Дмитрівна, заступник голови з питань діяльності ви-
конавчих органів Широківської сільської ради      (об’єднаної територіаль-
ної громади) Запорізького району Запорізької області

Головань Лариса Семенівна, керуючий справами виконавчого комі-
тету Широківської сільської ради (об’єднаної територіальної громади) За-
порізького району Запорізької області

Персональний склад виконавчого комітету 
Широківської сільської ради Запорізького 

району Запорізької області

Дорогі діти, вчителі, батьки! 
Щиро вітаємо всіх вас із традиційним вересневим 

святом першого дзвоника – Днем знань!
 І вересня – це свято насамперед тих, хто вперше у житті переступає поріг 

школи. Тих, хто прийшов сюди зі своїми дітьми чи онуками. Тих, хто щоденно 
віддає їм свої знання та тепло сердець, навчає і виховує в дусі любові до України 
та до людини. Нехай цей навчальний рік відкриє перед учнями нові 
горизонти пізнання себе та світу, вчителів на-
дихне успіхами виховання, а батьків – горді-
стю за своїх дітей. Нехай цьогорічний Пер-
шовересень буде сонячним, несе добрий 
настрій у кожну школу та родину! Вітаємо всіх 

ШИРОКIВСЬКА ГРОМАДА 

В рамках спільної програми «Соціальна допомога», організованої За-
порізькою єпархією УПЦ і громадською організацією «Меценат України» за ак-
тивної підтримки голови Широківської громади Дениса Коротенка щонеділі з 
14.00 по 15.00 в Храмі Різдва Пресвятої Богородиці в селі Володимирівське по 
вул. Космічній, 9А проходять безкоштовні обіди для нужденних.

ГО «Меценат України» продовжує програму соціальної підтримки 
незахищених верств населення та родин СЖО (складні життєві обста-
вини). Продуктові набори роздають малозабезпеченим мешканцям нашої 
громади. Нагадуємо, що система отримування соціальної допомоги від ГО 
«Меценат України» така: заповнюєте бланк заяви у фахівця із соціальної 
роботи + копія паспорта і кода, а також довідка про СЖО. За продуктовою 
допомогою в приміщення сільради всі родини СЖО приходять централі-
зовано в той день, коли скаже соціальний робітник, фахівець із соціальної 
роботи чи в.о старости.


