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Другий міжнародний 
інвестиційний форум 

«InCO Forum 
Integration & Cooperation»

Шановні представники бізнес 
спільноти Широківської громади!

11-13 жовтня в м. Запоріжжя 
відбудеться Другий міжнародний 
інвестиційний форум «InCO Forum 
Integration & Cooperation» в якому 
Широківська громада буде прий-
мати активну участь.

Одним з пріоритетних напрямків 
діяльності Широківської сільської 
ради є співпраця з суб’єктами го-
сподарювання громади, об’єднання 
зусиль щодо залучення ефективно-
го інвестора, а також популяризація 
продуктів виробництва, які створені 
в громаді та послуги, які надаються в 
громаді.

З метою якісної презентації біз-
нес – середовища Широківської 
громади, під час Інвестиційного 
форуму перед потенційними інве-
сторами, а також з метою налагод-
ження ефективних ділових контак-
тів просимо Вас надати інформацію 
щодо Вашої господарської діяль-
ності, а саме:

Резюме:
 назва, організаційно-правова 

форма підприємства;
 рік заснування;
 вид діяльності, предмети вироб-

ництва, продукція або послуги;
 потужність виробництва;
 матеріально- технічна база ви-

робництва;
 кадровий потенціал;
 збут виробництва;
 контактна особа (П.І.Б., тел., 

e-mail, сайт)
Унікальність виробництва (по-

слуг, продуктів) вашого підприєм-
ства.

Бізнес-пропозицій, які спрямо-
вані на пошук інвесторів і ділових 
партнерів.

Участь для Вас в заході БЕЗКО-
ШТОВНА.

Широківська сільська рада на 
підставі наданої інформації, буде ви-
готовлювати інформаційні та роздат-
кові матеріали про кожного суб’єкта 
господарювання.

Дану інформацію просимо Вас 
надіслати до 12 вересня 2017 р. в 
електронному вигляді на адресу : 
agenta.vv@gmail.com

За консультаціями Ви можете 
звертатися за телефоном: 

050 45 45 600 Агєнтаєва Вікторія.

В рамках спільної 
програми 

«Соціальна допомога», 
організованої

 Запорізькою єпархією 
УПЦ і громадською 

організацією «Меценат 
України» за активної 

підтримки голови 
Широківської громади 

Дениса Коротенка 
 у церквах нашої громади 

проходять 
БЕЗКОШТОВНІ ОБІДИ 

ДЛЯ НУЖДЕННИХ:
 щонеділі з 14.00 по 15.00 в 

храмі Різдва Пресвятої Богородиці 
в селі Володимирівське  за адре-
сою вул. Космічна, 9А;

 щонеділі з 11.00 по 12.00 
в Свято-Успенській церкві в селі 
Лукашевому за адресою вул. Цен-
тральна, 36;

 щосуботи з 11.00 до 12.00 
в храмі на честь Преображення 
Господнього в селі Широкому за 
адресою вул. Маракулова,з;

 щонеділі з 11.00 по 12.00 в 
церкві Благодать в селі Дніпрель-
стан за адресою вул. Зернова, 35.

Короткий розклад дня
10:00-10:30 – святкова хода від Свято Успенського собору. 
11:00-11:30 – урочисте відкриття свята «День громади» на сцені.

11:30-19:00 – концертна святкова програма на сцені. Виступи во-
кальних та танцювальних колективів Широківської громади.

11:30-13:00 – презентація території Широківської громади – 
«Родзинки громади»

11:30-17:00 – проведення розважально-святкової програми:
 проведення різноманітних майстер-класів, 

     робота «Місто майстрів»; 
 спортивні змагання для дітей, молоді та всієї родини;
 Bau Dorf (будівельна локація);
 функціонування фото-зони;
 містечко батутів;    
 ярмарок професій;
 містечко емоцій

16:00 - 17:15 – безкоштовна лотерея, на буде розіграно  15 ба-
ранів та безліч цікавих призів

17:30 – 18:00 –  фаер-шоу

18:00 – 19:00 – завершальний етап святкування Дня громади –        

                                       вечірній концерт, на який запрошено 
                                                      популярних виконавців.

14 жовтня 

2017 р.

10:00
Свято-Успенський 

собор в с. Лукашево

с. Лукашево 
(центральна площа біля пам’ятника 

Т.Г. Шевченко)

ДЕНИС КОРОТЕНКО – 
ГОЛОВА ШИРОКІВСЬКОЇ ГРОМАДИ

сити:  якими будуть наші перші кроки 
і весь наступний шлях залежить від 
кожного. Якщо ми хочемо змін на кра-
ще – ми мусимо бути небайдужими. 

Закликаю кожного дивитись далі 
своєї хати, далі свого подвір’я. Ми 
відкриті до критики, але якщо крити-
куєте, –  пропонуйте щось натомість, 
приходьте до нас з ідеями, пропози-
ціями, що можете – робіть самі або 
разом з нами. 

Зараз прийшов  час брати на 
себе особисту відповідальність. За 
свій дім, своє село, свою громаду. 

Наша громада нині відзначає пер-
шу річницю від дня створення, але як 
повноцінна громада ми працюємо 

близько півроку. Та навіть за цей час 
нам вдалося зробити чимало. 

Ми розпочали інвентаризацію 
земель. Процес  тривалий, адже 
цього до нас цього не робилося де-
сятиліттями. На деякі ділянки доку-
ментів немає взагалі.

 Ми знаємо найболючіші точки 
громади: вивезення сміття, чиста 
вода і далека від досконалості систе-
ма благоустрою. Дороги, майданчи-
ки, порядок, чистота. Всі ці елемен-
тарні, здавалось би, речі, але вони 
потребують господарської руки.

Ми почали зі створення кількох 
комунальних підприємств, які за-
довольнятимуть інтереси громади. 

Це нелегкий процес, ми фактично 
будуємо з нуля. Але впевнений, з 
нового року вирішувати наші з вами 
проблеми буде легше, – громада на-
решті отримає всі обіцяні привілеї , в 
першу чергу фінансові, у нас з вами 
нарешті з’явиться свій бюджет і ми 
разом зможемо ним розпоряджати-
ся згідно наших потреб.

Попереду у нас з вами великий 
шлях до добробуту і дуже багато ро-
боти. А сьогоднішнє свято – це лише 
перший крок до великої мрії, яка, я 
впевнений, у всіх нас одна – створи-
ти сильну заможну громаду.

З днем народження, 
Широківська громадо!

Рік тому в межах реформи децен-
тралізації ми офіційно об’єднались у 
Широківську об’єднану територіаль-
ну громаду. 

Я впевнений, що ці зміни – єдиний 
шанс для села відродитись і покра-
щити життя людей. Ми з вами зараз 
здобули цей шанс. Але хочу наголо-
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Наша громада дбає і про найменших її мешканців. Завдяки підтримці голови Широківської 
громади Дениса Олександровича Коротенка  у серпні цього року  на території  Широківської 
громади  з’явилося 4 дитячих майданчика в селах Володимирівське, Світанок, а також у селищі 
Сонячному.  Цього місяця у Відрадному та Широкому також з’являться дитячі майданчики. 

ДИТЯЧІ МАЙДАНЧИКИ

ПРОВЕДЕННЯ ФЛЮОРОГРАФІЇ
Завдяки го-

лові Широківсь-
кої ОТГ Дени-
сові Коротенку 
та підтримці 
ГО «Меценат 
України» на-
прикінці серпня 
– на початку 
вересня цього року більше 400 мешканців із 11 сіл Широківської  
громади безкоштовно пройшли флюорографію за місцем про-
живання. Для цього керівництво Широківської громади організу-
вало виїзну лабораторію з флюорографом. Надалі плануємо за-
безпечити щорічне проведення флюорографічного обстеження  
населення Широківської громади.

Широківська громада взяла 
участь у проекті «Молодіжні 
ради в Запорізькій області». 
Проект здійснюється за 
фінансування Польсько-Аме-
риканського Фонду Свободи в 
рамках програми RITA – «Зміни 
в регіоні», яку реалізує Фонд 
«Освіта для демократії».

На фінальний захід проекту 
зібралися представники Молодіж-
них рад Широківської, Чернігівсь-
кої об’єднаних територіальних гро-
мад та Кушугума. Кожна громада 
отримала завдання створити Раду 
та представити власні проекти. Ши-
роківська молодь презентувала за-
ходи, присвячені святкуванню Дня 
миру у селі Відрадному: фотопро-
ект «Фотозона I LOVE VIDRADNE», 
флешмоби і концертну програму. 

Кушугумці представили «Май-

данчик правил дорожнього руху», 
здатний швидко навчити дітей най-
більш вживаним дорожнім ситуа-
ціям. Чернігівська Молодіжна рада 
провела «Етно-квест» – розважаль-
но-навчальну дитячу гру для залу-
чення підростаючого покоління до 
активного спілкування.

Сам проект покликаний надати 
Молодіжним радам поштовх до креа-
тивного мислення, розвинути органі-
заторські здібності для подальшого 
використання цього досвіду в реаліза-
ції власних ідей у своїх громадах.

Представники Молодіжної 
ради Широківської громади

Заступник голови Широківської громади  
Ольга Ставицька про плани розвитку освіти,  
культури та медицини в Широківській громаді

Наступний, 2018 рік – буде дуже 
важливим для нашої Широківської 
громади, тому що це буде рік реально-
го об’єднання  бюджетів. З 1 січня ми 
нарешті отримаємо основну перевагу 
реформи децентралізації – можливість 
самостійно розпоряджатися заробле-
ними громадою коштами. 

Передусім це важливо для сфер 
освіти, медицини і культури, які трива-
лий час фінансувалися за залишковим 
принципом.

На даний час ми проводимо ре-
тельний аналіз всієї соціально-гу-
манітарної сфери,  щоб передусім 
підвищити якість надання послуг і мак-
симально оптимізувати всі процеси.

Наприкінці вересня вийшов новий  
Закон про освіту у повній редакції. Що 
таке децентралізація в освіті для нас, 

громади.  Це свідоме керування ресурсами на місцях. 
Пройшли ті часи, коли ми витрачаємо кошти «взагалі». Всі кошти – це 

кошти платників податків, які мають йти лише на розвиток. Ми маємо чітко 
усвідомлювати, що кожна витрачена нами копійка максимально ефективна, 
спрямована на те, щоб наші діти отримували якісну освіту, а вчителі – гідне 
фінансове забезпечення своєї праці.

Реформа також передбачає прийняття програми персонального премію-
вання школярів та вчителів за їхні успіхи в освітній сфері. Впевнена, що цей 
крок здатний мотивувати увесь освітній процес до постійного самовдоско-
налення.

Нова українська школа – це розвиток компетенцій учнів і розвиток не-
формальної освіти. Цікавість людей різного віку до тренінгів та семінарів, які 
з успіхом проводяться на теренах Широківської громади, засвідчують курс 
на розвиток, на отримання нових знань і навичок, нових перспектив для са-
мореалізації.

З допомогою громадських організацій ми провели семінари з комп’ютер-
ної грамотності та IT-технологій, тімбілдінг для підлітків. З листопада планує-
мо серію тренінгів з ораторського мистецтва, фінансової грамотності, основ 
журналістики, стрес-менеджменту, створення веб-сторінок.

Новий Закон передбачає створення єдиного освітньо-культурного про-
стору, де учні, їхні батьки, вчителі, заклади культури співіснують в одній си-
стемі координат.  І ми вже маємо досвід того, що такий підхід просто прире-
чений на успіх. 

Так, наприклад, на базі Володимирівського НВК завдяки активній позиції  
директора, вчителів школи та за підтримки керівництва Широківської сільсь-
кої ради проводиться безліч заходів: курси з вивчення німецької та польсь-
кої мов; демократична школа; правова грамотність для школярів. 

Ми також залучаємо до отримання додаткової освіти всіх працівників 
культури та вчителів. Якщо є корисні тренінги і семінари, куди можна напра-
вити наших людей – вони із задоволенням їдуть. 

В наших планах – створення опорних шкіл і шкільний автобус для підвозу 
школярів. Директори шкіл вже захищали проект «Чому саме моя школа 
може стати опорною». На цьому захисті були і депутати, і інші представники 
громади. Такі заходи повинні  заохочувати до розвитку. Заклади починають 
конкурувати між собою, а це підвищує якість надання освітніх послуг.

Сільські клуби – серце села і для молоді, і для людей похилого віку. Так 
само і бібліотеки  повинні бути не книгосховищем, а осередком для громад-
ських зустрічей, публічних обговорень. Так, в селі Широке йдуть підготовчі 
роботи до відкриття центру молоді. 

Зараз працюємо над організацією Дня Громади, цей захід об’єднав 
навколо себе всіх представників культури. Наразі триває розробка концеп-
ції стратегічного розвитку культури, бо на кожній території є своя специфіка 
і виходячи з неї будуть вирішуватися конкретні питання.

Здоров’я жителів громади не менш важливе, ніж культура чи освіта. В 
рамках медичної реформи буде госпітальний округ, в який увійде і наша гро-
мада. Тут важливо прискіпливо відпрацьовувати логістику, щоб люди отри-
мували послуги швидко і якісно. 

Я рада, що в громаді багато небайдужих до розвитку людей. Вони 
– скрізь: в освіті, культурі, пересічні мешканці. Якщо бачите, що можна 
поліпшити якісь процеси – пропонуйте, приходьте з ідеями та пропози-
ціями. Зараз час, коли треба брати на себе особисту відповідальність, 
особливо, коли йдеться про наше майбутнє, освіту, здоров’я і розвиток 
наших дітей.

Молодь –  
майбутнє наших громад
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З 19 по 22 вересня  заступник голови Широківської грома-
ди Ольга Ставицька та депутат Широківської громади Ганна 
Кислинська разом із представниками від інших 15-и громад  з 
усіх куточків України навчалися в Школі місцевого самовря-
дування DESPRO (комплекс навчальних заходів практичного 
спрямування для лідерів місцевого самоврядування усіх рівнів, 
зокрема навчання, консультації у створенні стратегії).  

Після візиту до Німеччини до них приєдналися  голова Широківської гро-
мади Денис Коротенко та голова робочої групи зі створення стратегії, член ви-
конкому  Широківської громади Вікторія Агєнтаєва . Експерти школи DESPRO 
розповідали, як стати лідерами інновацій, про програми місцевого розвитку 
та ідеї економічного  зростання, роль проектів у досягненні стратегічних цілей 
місцевого розвитку, про інструменти державної підтримки ОТГ, тощо. 

НАВЧАННЯ В ШКОЛІ DESPRO

БУДІВНИЦТВО  
ТРЬОХ  

ВОДОПРОВОДІВ
На даний час  
розпочалися  роботи  
з будівництва трьох  
водопроводів:  
в Лукашевому, Малишівці 
та Веселе-Зоряне.  
Створена комісія,  
до складу якої увійшли 
спеціалісти Широківської 
ОТГ  з інспектування  
цих водопроводів.  
Широківська громада  
працює над тим,  
щоб у всіх мешканців  
громади була  
вода.

Широківська громада одна 
з чотирьох ОТГ з України, яка 
за результатом конкурсного 
відбору була запрошена до м. 
Кельн на міжнародний захід 
«Механізми фінансування 
муніципальних санітарно-гі-
гієнічних послуг – забезпечення 
стабільності надання послуг 
та місцевої інфраструктури”.  

Учасниками заходу були пред-
ставники з Китаю, Бразилії, Ма-
рокко, Палестини, Боснії та Герцо-
говини, Німеччини та 4 громади з 
України.  Від нашої громади на без-
коштовне навчання до Німеччини 
поїхали голова Широківської гро-
мади Денис Коротенко та голова 
робочої групи зі створення стра-
тегії, член виконкому  Широківсь-
кої громади Вікторія Агєнтаєва.  
Програма конференції у м. Кельн 
була дуже насиченою.  Протягом 
трьох днів, з 18 по 20 вересня  
всі учасники заходу обговорюва-
ли  інноваційні підходи до збору, 
сортування та переробки сміття, 
працювали у робочих фокус-гру-
пах над розробкою проектів, зо-
крема»Посилення можливостей 
системи управлінням сміттям в 
муніципалітетах».  Організатори 
та учасники конференції ділилися 
досвідом щодо механізмів фінан-

НАВЧАННЯ У НІМЕЧЧИНІ

Заступник голови Широківської громади 
 Ігор Панов

З початку роботи Ши-
роківської сільської ради, вже 
як об’єднаної громади, прой-
шло майже півроку. Проводить-
ся активна підготовка до си-
стемного вивозу сміття по всім 
28 селам Широківської грома-
ди. У селах Августинівка та Во-
лодимирівське разом з небай-
дужими мешканцями громади, 
активістами була проведена та 
організована разова акція по 
вивозу сміття. 

Налагодити систематичний 
вивіз сміття на всій території ста-
не можливим, коли закуплять й 
встановлять контейнери у кожний 
двір.

Докорінного вдосконалення потребує і система водопостачання. 
На момент утворення Широківської громади водогін знаходився в за-
старілому, вкрай занедбаному стані, тому не дивно, що пориви трапля-
ються майже щодня. Найбільше аварій відбувається на території сіл 
Лукашеве та Широке.

Змінити підхід і суттєво поліпшити якість надання послуг покликане 
створення КП «Водоканал». Процес реєстрації підприємства вже запущено. 
Але навіть на такому перехідному етапі нам вдається контролювати ситуацію 
і оперативно реагувати на екстрені випадки: лише за останній місяць усуне-
но понад 30 поривів.

Ми розуміємо, що латання – це не вихід із ситуації, яка склалася, 
тому ми вже запланували поступовий капітальний ремонт всієї си-
стеми водопостачання включно з заміною труб на пластикові. Крім 
того, вже зараз триває реконструкція насосної станції у Володи-
мирівському.

Також ми  плануємо модернізацію системи освітлення і відновлення 
освітлення там, де воно наразі відсутнє. За період нашої роботи вдалося 
повністю відновити вуличне освітлення в селищі Сонячному та селі Лукаше-
вому. На черзі – освітити всі села Широківської громади. 

Заступник голови Широківської громади  
Марина Юдіна про об’єднання бюджетів

Широківська об’єднана тери-
торіальна громада сьогодні вступає 
в новий етап свого життя. Вона є від-
повідальною перед своїми мешкан-
цями за формування комфортного 
та безпечного середовища прожи-
вання. Для цього потрібно провести 
планування розвитку громади.

Пунктом 6 статті  4 Закону Украї-
ни «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» від 5 лю-
того 2015 року № 157-VIII із змінами 
передбачена можливість  прийняття 
рішення  щодо затвердження бюд-
жету об’єднаної територіальної гро-
мади на 2017 рік, який включатиме 
показники бюджетів відповідних  
територіальних громад, що об’єдна-
лися.  

На шостій сесії сьомого скли-
кання Широківської сільської ради 
Запорізького району Запорізької 
області було прийнято рішення від 
31.08.2017 року № 07 про об’єд-
нання бюджетів шести сільських 
рад у т.ч. Сонячної, Августинівської, 
Лукашівської, Володимирівської, 
Веселівської та Широківської,  з 01 
жовтня 2017 року. На теперішній час 
проводяться заходи по реорганізації 
сільських рад та передачі власності 
територіальних громад сіл у влас-
ність об’єднаної територіальної гро-
мади. Досвіду немає, але процес  не 
зупинити, потрібно йти вперед і вчи-
тись під час руху. Слід зазначити, що 
наша громада є «першопрохідцем» в 
питанні об’єднання бюджетів сільсь-

ких рад до закінчення бюджетно-
го року. Це складний процес, який 
буде тривати певний час.

сування муніципальних послуг  
управління відходами та стічними 
водами,  обговорювали механізми 
фінансування вторинного викори-
стання сировини.  Для нашої гро-
мади проблема переробки сміття 
є також актуальною, тож будемо 
поступово впроваджувати набутий 
досвід та знання.



НАШІ КОНТАКТИ:
Широківська об’єднана територіальна громада 

Запорізького району Запорізької області
м. Запоріжжя, вул. Героїв 37 батальйону, 137, 69089, а/с  5586, тел.:(061)223-62-10

e-mail: shyroke.otg@gmail.com.   Сайт: www.shyroke.org.ua
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ПРИЙОМ ГРОМАДЯН НА 2017 РІК
Коротенко Денис Олександрович

Голова Широківської сільської ради (об’єднаної територіальної 
громади) Запорізького району Запорізької області

(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 жовтень 2017р.)
10 жовтня

13.00  с. Дніпрельстан (у приміщенні ФАП)
14.15  с. Широке (у приміщенні сільської ради)
15.30  с. Лукашеве (у приміщенні сільської ради)                      

17 жовтня
13.00  с. Відрадне (у приміщенні школи)
14.15  с. Петропіль (у приміщенні агрофірми «Славутич»)
15.30  с. Малишівка (адміністративне приміщення)

Правдюк Олена Анатоліївна 
Секретар голови Широківської сільської ради (об’єднаної 

територіальної громади) Запорізького району Запорізької області
Виїзні прийоми (розклад на 2017 рік)

2-ий, 4-ий вівторок місяця                    1-а, 3-я середа місяця
9.30 – 11.00  –   Веселе                             9.30 – 11.00  –   Лукашеве
11.30 – 13.00  –  Августинівка               11.30 – 13.00  –  Володимирівське

2-ий, 4-ий четвер місяця
9.30 – 11.00   –  Відрадне
11.30 – 13.00  –  Широке

Заступники 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 жовтень 2017р.)
4 жовтня – з 10 до 11 години Володимирівське (у приміщенні сільради)
25 жовтня – з 10 до 11 години Августинівка (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 територіальної 
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

Шановні працівники освіти! 
Від щирого серця вітаємо Вас із професійним святом! 

Ваша професія об’єднує людей щирих 
помислів, сердець, почуттів. Ви прище-
плюєте своїм вихованцям любов до знань, 
сієте в їх серцях зерно прекрасного, світло-
го, вічного, відкриваєте складний духовний 
світ буття, даєте мудрі поради, які відтак для 
багатьох стають життєвим кредом.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, щирої 
радості, безхмарних днів, творчої насна-
ги, нових педагогічних звершень! Низький уклін Вам, дорогі педагоги, за 
професіоналізм, витримку, терпіння, за любов до обраної справи, самовід-
даність і багатство душі!

                                                                 
14 жовтня – День захисника Вітчизни, День українського 

козацтва і свято Покрови Пресвятої Богородиці. 
Щиро вітаємо Вас з цим світлим і радісним днем!

  Оберегом кожної нації є її культура 
та духовні цінності, що передалися нам 
від пращурів. Як відомо, це свято знайшло 
своє продовження і в часи Запорізької Січі. 
Наші козаки вважали Пресвяту Богороди-
цю своєю заступницею. Звертаючись до 
неї, вони казали: «Покрий нас чесним своїм 
Покровом та захисти нас від усякого зла!» 

Тож вітаємо всіх із цим радісним святом і бажаємо міцного здоров’я, щастя, 
наснаги у відродженні найкращих національних традицій, плідної праці на 
благо народу, задля слави нашої рідної України!

28 жовтня – День визволення України від фашистських 
загарбників.  Від щирого серця вітаємо Вас зі святом! 

В цей день ми низько вклоняємося і 
висловлюємо слова глибокої вдячності 
всім ветеранам, учасникам Другої світо-
вої війни, партизанам.   Українці ніколи 
не забудуть про цю сторінку історії, про 
неймовірно страшну ціну, яку заплатив 
наш народ за право бути вільним. Ми 
завжди будемо пишатися подвигом бор-
ців за свободу Батьківщини. Шановні ве-
терани! Ваші мужність і відвага, героїзм 
та нескореність духу є зразком для прийдешніх поколінь. Міцного вам здо-
ров’я, довгих років життя, любові та уваги рідних. 

Бажаємо також всім жителям Широківської громади добра і здоров’я, 
миру і злагоди, плідної праці та вагомих здобутків задля процвітання, зміц-
нення і розбудови нашої України!

Вітаємо
 з Днем народження 

7 жовтня
начальника відділу ЖКГ та 

благоустрою Широківської громади 
Вакулінського Дмитра Івановича! 

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 

щастя, удача і, безсумнівно, любов!
8 жовтня

депутата Широківської громади 
Марковську 

Ірину Олександрівну!
Бажаємо міцного здоров’я, удачі, 

благополуччя, добра, радості, лю-
бові, щастя, гарного настрою, по-
смішок, яскравих вражень. Нехай 
тепло і затишок завжди наповню-
ють Ваш дім, хай сонячне світло 
зігріває в будь-яку погоду, а бажання 
виконуються при одній думці про 
них!

9 жовтня
керівника відділу бухгалтерського 

обліку та звітності 
Широківської громади 

Нікітенко Еліну Анатоліївну! 
Бажаємо, щоб у Вас завжди було 

достатньо: посмішок, сонячних 
днів, вдалих ситуацій, успіху, захо-
плень, кохання, привітань, підтрим-
ки, вірних друзів, геніальних ідей, 
цікавих задумів, тільки важливих 
людей, грошей, почуттів і емоцій, 
сили, сміливості… Але, головне, щоб 
у потрібну хвилину у Вас завжди було 
б те, що Вам потрібно!

***
головного спеціаліста загального 

відділу Широківської громади 
Черкашину Людмилу Вікторівну! 

Бажаємо міцного здоров’я, фінан-
сової стабільності, гармонії у всьо-
му, любові у всіх її проявах. Нехай по 
життю супроводжує удача й успіх, 
хай Вас оточують близькі за духом 
люди, а кожен день сяє новими весел-
ковими барвами!

23 жовтня
секретаря керівника 

Широківської громади 
Скляну Марію Вікторівну! 

Бажаємо веселощів, смаку до 
життя, приємних дрібниць, яскра-
вих моментів, здійснення мрій, успіху 
в справах і починаннях. Нехай в цей 
день настрій буде безтурботним 
і сонячним! А проблеми і неприєм-
ності назавжди підуть з життєвого 
шляху… А в честь світлого свята 
хай здійсниться найпотаємніше ба-
жання. Щастя, любові і розуміння з 
близькими!

24 жовтня
депутата Широківської громади 

Астахову Тетяну Володимирівну! 
Бажаємо, щоб у Вашому житті 

був лише позитив, а поруч були вірні 
друзі. Нехай Вас завжди переповнює 
невичерпна енергія для здійснення всіх 
Ваших бажань. Нехай все життя буде 
безхмарним і яскравим, а в домі пану-
ють затишок, мир, любов і щастя!

31 жовтня
спеціаліста відділу земельних 

відносин та екології 
Широківської громади 

Шепель Анну Юріївну! 
Будьте завжди на висоті і 

прагніть кращого, нехай близькі 
завжди будуть поруч з Вами, нехай 
удача супроводжує  у всіх починан-
нях, а любов хай завжди зберігається 
у Вашому серці!

Широківська об’єднана територіальна громада спільно з ГО «Ме-
ценат України» продовжують програму соціальної підтримки незахи-
щених верств населення та родин СЖО (складні життєві обставини). 
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.  Звертаємо увагу на те, що доку-
менти необхідно подавати тільки один раз, коли звертаєтесь за допомо-
гою вперше. За продуктовою допомогою в приміщення сільради всі родини 
СЖО приходять централізовано в той день, коли скаже соціальний робітник, 
фахівець із соціальної роботи чи в.о старости.

ЗРОБІТЬ ДОБРУ СПРАВУ
У 15-річного жителя села Володимирівське Андрія Бугаєвського зла-

мався ноутбук. Хлопець лежачий з особливими потребами і для цього но-
утбук – це не лише навчання, це все його життя. Може хтось має зайвий 
(не новий, будь-який) і може подарувати його хлопцеві? Завжди є час для 
добрих справ, правда ж? Якщо можете допомогти – звертайтеся до Ши-
роківської об’єднаної територіальної громади за тел. (061)223-62-10 або 
до опікуна за тел. (066) 229-24-30.

ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Новообраний депутатський корпус  Широківської громади за 

майже півроку роботи вже встиг продемонструвати свою на-
лаштованість на плідну працю.  За цей час за участі обранців 
було проведено 6 сесійних засідань, на яких було прийнято низку 
важливих для громади рішень.

Реформа децентралізації дозволила створити новий формат скла-
ду депутатського корпусу, коли кожний, навіть невеликий населений 
пункт, має свого представника у владі і це вже дає свої плоди. 

Крім розробки проектів і роботи в постійних комісіях, депутати ак-
тивно співпрацюють із громадою, і навіть  з міжнародними організа-
ціями. Контакти із зарубіжними партнерами покликані відкрити нові 
можливостей для обміну досвідом і розбудови місцевої інфраструкту-
ри.

Чимало зусиль депутати спрямовують на вирішення поточних про-
блем селян і допомозі в соціальній та культурній сферах. Так, за участі 
депутатів від села Володимирівське Олександра Зарудинського, Ірини 
Ушакової, Сергія Логвиненка та Вазгена Галстяна  в населеному пун-
кті було прибрано територію, на якій за кошти з фонду тоді ще депутата 
обласної ради Дениса Коротенка встановили новий дитячий майданчик.  

Силами депутата Володимира Карпенка, який представляє інте-
реси сіл Червоний Яр, Надія та Петропавлівка за підтримки керівни-
цтва Широківської громади було проведено масштабне свято матері та 
дитини. А також продовжується робота із встановлення в цих населе-
них пунктах зупинок громадського транспорту.

Новизну до культурної сфери села Відрадне внесла депутат Ганна 
Кислинська, за ініціативи якої протягом кількох місяців було прове-
дено низку майстер-класів. А за участі активу Молодіжної ради Ши-
роківської громади було створено проект фотозони до Дня миру. На 
території місцевого клубу з подачі Ганни Кислинської створено дошку 
пошани воїнам АТО, крім того регулярно проводяться культурно-ро-
зважальні та соціальні заходи, зокрема забезпечення незахищених 
верств населення продуктовими наборами.

Соціальну допомогу від депутатів впродовж останніх кількох мі-
сяців отримали й жителі Августинівки. Гуманітарна місія Дмитра Ма-
тюхіна дозволила підтримати одягом, взуттям, продуктами і книжками 
уразливі категорії селям. Крім того, депутат регулярно надає фінансо-
ву підтримку освітньо-розважальним заходам, які відбуваються на те-
риторії села. Об’єднані зусилля депутатів Дмитра Матюхіна та Тетяни 
Астахової дозволили ліквідувати багаторічне сміттєзвалище, яке рока-
ми існувало на території Августинівки. Сама ж Тетяна Астахова, яка 
володіє унікальним педагогічним талантом, провела безліч освітніх 
заходів на території свого села, залучивши до них велику частину гро-
мади. Одним з таких став конкурс «Коса – дівоча краса».

Депутат Сергій Прокоф’єв, під опікою якого Новоселище, Привіт-
не, Світанок та село Лемешинське сприяв прокладанню та ремонту во-
догону в Привітному та частковому ремонті дороги до кладовища в 
селі Світанок.

Депутат Сергій Васильєв – справжній локомотив спортивного жит-
тя Відрадного. За його опіки – більшість ініціатив села, що пов’язані зі 
спортом та культурою. Він – співзасновник конкурсу молодих талантів 
«Ранкова зірка». 

Це лише стислий перелік роботи депутатського корпусу Широківсь-
кої громади. Новий бюджетний рік відкриє нові, передусім фінансові, 
можливості для більш ефективного вирішення нагальних питань се-
лян. У свою чергу, самі обранці звертаються до представників громади 
із закликом брати активну участь у її житті, у заходах та зустрічах, озву-
чувати свої проблеми, пропонувати ініціативи аби прийняті депутата-
ми рішення максимально віддзеркалювали потреби людей.

ЗАПРОШУЄМО ПРЕДСТАВНИКІВ
 УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

долучитись до створення газети Широківської громади! Найцікавіші 
матеріали з вашого шкільного життя ми розмістимо на наших шпаль-
тах. Свої журналістські тексти (бажано з фотографіями) надсилайте на 
shuroke.otg@gmail.com


