
У жовтні одноголосним рі-
шенням депутатського кор-
пусу громади ухвалено Прави-
ла благоустрою, що відтепер 
діятимуть по всій території 
громади і покликані суттєво 
поліпшити зовнішній вигляд 
населених пунктів і територій 
поза ними. Документ регулює 
порядок утримання об’єктів 
господарювання приватними 
та юридичними особами. 

Зокрема, у Правилах благоу-
строю детально закріплені права і 
обов’язки жителів, бізнесменів та ін-
ших осіб, які перебувають чи ведуть 
різного роду діяльність на території 
нашої громади. Документ описує по-
рядок розміщення рекламних ого-
лошень, дорожніх знаків, вивісок, 
торговельних майданчиків та інших 
об’єктів, аби їхній зовнішній вигляд 
позитивним чином впливав на за-
гальний естетичний вигляд території 
громади. Особливу увагу приділено 
захисту об’єктів, що становлять істо-
ричну цінність. Зобов’язання щодо 
дотримання їх у належному стані по-
кладено на балансоутримувача.

Широківська громада прийняла Правила благоустрою

Правилами забороняється 
вивозити і звалювати сміття, бу-
дівельні, побутові, харчові відходи, 
відходи виробництва, траву, гілля, 
деревину, листя, сніг у не відведе-
них для цього місцях, влаштовува-
ти звалища. Крім того, самовільно 
складувати на вулицях, газонах та 
інших територіях загального ко-
ристування будівельні матеріали, 
цеглу, труби, пісок, ґрунт, щебінь, 
паливо, будівельні, побутові від-
ходи, сміття, будівельні матеріали, 

конструкції, обладнання за межами 
будівельних майданчиків.

Прийняті Правила благоустрою 
забороняють робити надписи, ма-
люнки на стінах будинків, споруд, 
парканах, тротуарах, шляхах, набе-
режних тощо. Це має на меті убез-
печити громаду від проявів різного 
роду вандалізму.

Правила містять також доклад-
ний перелік вимог до утримання 
прибережних зон та зон відпочинку, 
дитячих майданчиків, лісів та балок 

і закріплюють відповідальність за 
їхнє забруднення. Останній пункт, 
на думку депутатського корпусу та 
керівництва громади, здатний убез-
печити нашу територію від несанк-
ціонованих звалищ, довгобудів та 
занедбаних ділянок.

Щодо нових будівництв чи ре-
конструкцій, що здійснюватимуть-
ся на території громади, Правила 
зобов’язали підрядні організації 
розміщувати на спеціальних щитах 
інформацію з даними про терміни 

виконання робіт і кінцевий вигляд 
об’єкту реконструкції чи будівни-
цтва.

Обов’язки щодо дотримання у 
чистоті та порядку своїх територій 
покладено і на жителів громади. Под-
вір’я і прибудинкові території, інші 
об’єкти, які перебувають у власності 
селян і розташовані в Широківській 
громаді повинні утримуватись в по-
рядку і мають бути доглянутими.

Одним з основних і першочерго-
вих пунктів Правил є залучення гро-
мадськості до розбудови системи 
благоустрою громади. Це означає, 
що кожний житель, який має ідеї чи 
пропозиції щодо поліпшення будь-
якої зі сфер організації простору 
громади, може особисто долучитись 
до позитивних змін.

Свої пропозиції щодо організації 
довкілля у населених пунктах можна 
озвучувати на прийомах з головою 
громади, його заступниками, а та-
кож надсилати конкретні ідеї щодо 
поліпшення системи благоустрою 
ваших населених пунктів на елек-
тронну адресу Широківської грома-
ди – shuroke.otg@gmail.com

Верховна Рада України в другому читанні прийняла 
законопроект про Медичну  реформу. Вона передба-
чає доступну безоплатну допомогу кожному громадя-
нину України як первинну (сімейний лікар), так і більш 
кваліфіковану (вторинну і третинну).  Реформа має 
вступити в дію з 1 січня 2018 року і головне питання - 
які послуги залишаться безоплатними, а за які тепер 
будуть брати гроші.

Цей перелік окремим актом буде затверджувати 
Кабмін, а потім знову приймати Верховна Рада в рам-
ках голосування за бюджет. Передбачається, що пере-
гляд цього пакету безоплатних і платних послуг буде 
відбуватись щороку.

Вартість кожної послуги має визначити Мінохоро-
ни здоров’я, а за безкоштовні послуги для пацієнтів 
заплатять з держбюджету. Вже відомо, що на кожного 
пацієнта в рік виділено 370 гривень. Це ті самі кошти, 
які так би мовити «підуть» за пацієнтом в руки лікаря. 
Це означає, що чим більше пацієнтів отримає допомо-
гу, приміром,  у ФАПі, тим більше зароблять лікарі. Але 
найголовніше – які послуги може отримати сам пацієнт.

Законопроект закріплює наступний перелік безо-
платних послуг:

 екстрена медична допомога;
 первинна допомога – лікування у терапевта, 

сімейного лікаря і педіатра;

 спеціалізована і високо спеціалізована медична 
допомога;

 паліативна допомога;
 медична реабілітація;
 меддопомога дітям до 16 років;
 медична допомога у зв’язку з вагітністю і поло-

гами.
В проекті пописано також, що лікарні можуть мати 

не більше 20% платних послуг від загальної кількості. 
А з сімейним лікарем необхідно буде підписати кон-
тракт про співпрацю. Лише після цього можна буде 
розраховувати на безплатну консультацію і направ-
лення до вузького спеціаліста (якщо його послуги 
опиняться в переліку безоплатних).

Для пацієнтів залишаться безкоштовними аналіз 
крові, сечі, швидкі тести на ВІЛ і гепатит. Планується 
також перелік безкоштовних ліків – нині він в стадії 
розробки. Знеболююче для людей з невиліковними 
хворобами також залишиться безплатним. 

На час виходу нашої газети  законопроект про 
Мед реформу в дію не вступив. За процедурою його 
має підписати Президент України після того, як Кон-
ституційний Суд перевірить його законність. Ши-
роківська громада обов’язково інформуватиме 
мешканців про будь-які зміни в системі медичного об-
слуговування, пов’язані з прийняттям Медреформи.

Медична реформа
Які зміни чекають на жителів Широківської громади

Допомогу від 
свого лікаря 
ви отримаєте

Сімейний 
лікар:

Призначає 
профілактичні 
огляди

Здійснює 
медичний 
супровід

Виписує ліки, 
корегує 
лікування

Виписує 
направлення 
до лікарів-
спеціалістів

Проводить 
обстеження

Призначає 
діагностичні 
дослідження

Впевнений, що одним з найбільш 
важливих інструментів успіху ре-
форми децентралізації є формуван-
ня місцевого бюджету. З 1 січня 2018 
року ми здобудемо власний об’єд-
наний бюджет і головне завдання 
сьогодні - зробити його ефективним 
і націленим на розвиток наших сіл. 

Принциповим у головному 
фінансовому документі громади є 

доходна частина. Від неї залежить, 
скільки коштів ми зможемо витра-
тити на поліпшення інфраструкту-
ри, задоволення соціальних потреб, 
впровадження програм, спрямова-
них на розвиток. У наступному році 
громади значною мірою залишаться 
залежними від дотацій з Держбюд-
жету: ми отримаємо освітню та ме-
дичну субвенції, але за ефективного 
управління цими фінансами зможе-
мо здобути вільні кошти для подаль-
шої розбудови цих галузей.

Аналізуючи досвід успішних гро-
мад, бачимо, що половину бюджетних 
надходжень там складає податок на 
доходи фізичних осіб (він утримується 
із зарплати офіційно працевлаштова-
них на території громади працівників).  
60% цього податку зараховується 
до бюджету за місцем реєстрації під-
приємства чи виробництва і кошти, 
сплачені у такий спосіб в бюджет ро-
ботодавцями, з часом перетворюють-

ся на нові дороги, освітлення, парки,  
футбольні поля, - благоустрій тери-
торії громади.

Так, показовим є досвід україн-
ських громад, де розташовані ве-
ликі підприємства. Там буквально 
за кілька років вдалося створити на 
вулицях сіл справжню Європу з фон-
танами, парками, сучасними об’єк-
тами урбаністики.  Бобриця під 
Києвом (http://bobrytsya.kiev.ua/), 
Вільховецька громада у Закарпатті 
(http://vilhovecka.gromada.org.ua/),  
Слобожанська на Дніпропетровщині 
(http://slobozhanska.gromada.site/),  - 
вважаю, що жителі нашої Широківсь-
кої громади заслуговують на гідне 
життя аж ніяк не менше!

Ми вже провели низку перего-
ворів з керівниками підприємств, що 
довгий час працюють у громаді, але 
не були зареєстровані тут. Усвідо-
мивши систему формування місце-
вого бюджету, більшість менеджерів 

сталого бізнесу знайшли справедли-
вим вкладати кошти у територію, на 
якій працюють.

Також сподіваємось, що виго-
ди від такої системи спрямування 
податку відчують й підприємці, що 
колись реєстрували свою діяль-
ність не в громаді, але мешкають у 
нас. Бюджетним кодексом закріпле-
но реальний механізм можливості 
поліпшення інфраструктури грома-
ди, надавши всі можливості для ро-
звитку саме тих територій, де успіш-
но працює бізнес. 

Переконаний, що важливим є 
не тільки розмір доходів, а й уміле 
управління ними. У пріоритетах 
нашої роботи зараз - підвищення 
ефективності поточних видатків на 
утримання установ освіти, охорони 
здоров’я, культури відповідно до ре-
альних потреб громади. Крім цього, 
оптимізація та модернізація об’єктів 
соціальної інфраструктури та макси-

мальна ефективність структурного 
апарату громади. 

Для нас важливо задіяти всі ме-
ханізми для збільшення надходжень 
громади – детінізація виплат за-
робітної плати, залучення до оренд-
них відносин землекористувачів та 
користувачів комунального майна, 
проведення інвентаризації щодо 
виявлення об’єктів оподаткування 
нерухомого та рухомого майна.

Велику увагу ми приділяємо ре-
алізації підтриманих проектів з ДФРР, 
формуванню переліку перспективних 
проектів для залучення фінансування 
міжнародними організаціями.

Впевнений, що здійснення цих 
заходів дозволить збільшити дохід-
ну базу бюджетів і зменшити непро-
дуктивні поточні видатки, а головне 
- скерувати додатково отримані ко-
шти на реалізацію розвиткових та ін-
фраструктурних проектів для нашої 
громади.
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Жителі Зеленопілля створили
перший в громаді вуличний комітет

У вуличком з назвою «Відродження» об’єднались жителі вулиці Научної в 
селі Зеленопілля Широківської громади. Ідею створення органу самооргані-
зації населення підтримало і керівництво громади, і депутатський корпус. 
Напрямки діяльності, повноваження та права членів вуличного комітету 
закріпили окремим рішенням. 

Ініціатива об’єд-
натись у спеціальний 
окремий орган виник-
ла у самих людей, - вони 
впевнені  що згурто-
ваність і взаємодія, на-
віть в масштабах однієї 
вулиці можуть якісно 
поліпшити життя її меш-
канців у різних сферах. 

Вуличком не лише 
планує брати участь у 
реалізації соціально-

економічних програм, та культурного розвитку громади. Цей орган зможе представ-
ляти інтереси жителів в органах місцевого самоврядування, організовувати і здійс-
нювати заходи щодо охорони навколишнього природного середовища, проводити 
роботи з благоустрою, озеленення, обладнання дитячих і спортивних майданчиків.

Жителі вулиці, що входять до вуличного комітету здобули право здійснювати 
контроль за якістю надання мешканцям житлово-комунальних послуг та якістю 
проведення ремонтних робіт. У повноваженнях новоствореного органу - допо-
мога громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих військовослужбовців, 
малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, самотнім громадянам, дітям-сиротам та 
дітям, позбавленим батьківського піклування. Вносити пропозиції з цих питань до 
органів місцевого самоврядування.

У перспективі вуличний комітет планує організувати розгляд звернень грома-
дян та навіть ведення прийомів для швидкого інформування і взаємодії з мешкан-
цями вулиці і органами місцевого самоврядування.

Також серед заявлених цілей вуличкому – розробка власних проектів, що сто-
суються поліпшення інфраструктури своєї вулиці, населеного пункту і пошук під-
тримки, в тому числі фінансової, для реалізації цих проектів.

Керівництво Широківської громади сподівається на плідну взаємодію і спі-
впрацю з новоствореним комітетом і сподівається, що органів самоорганізації на-
селення в найближчій перспективі ставатиме дедалі більше.

Неабияким стимулом процесу розбудови в громаді системи вуличкомів може 
стати підтримка за рахунок «Громадського бюджету». Ця програма дозволить за-
безпечити часткову фінансову допомогу найбільш вдалих проектів, які заявлять 
представники вуличних комітетів. Втім, у стратегічних планах аби вуличкоми змог-
ли самі себе забезпечити шляхом пошуку та реалізації грантових проектів та інших 
програм підтримки.

Петропавлівка здобула 
новий генеральний план

Село Петропавлівка Широківської громади отримало довгоочікуваний стра-
тегічний документ для розвитку на наступні 20 років. Основною метою розробки 
генплану було окреслити потреби і визначити основні напрямки використання те-
риторії населеного пункту для найбільш стрімкого його розвитку.

Широківський НВК отримав 
в подарунок швейні машинки

Представники благодійого фонду «Менонітський центр» цього місяця вру-
чили вихованцям  Широківського НВК 4 швейні машинки і 1 оверлок для занять 
з обслуговуючої праці. Техніку придбали за кошти фонду і урочисто передали за 
участі гостей з Канади Елвіна та Мері Судерман, які представляють організацію 
«Друзі Менонітського центру в Україні». 

Це - не перша допомога БФ «Менонітський 
центр» Широківській громаді, за сприяння фон-
ду раніше було поміняно вікна і двері у примі-
щенні ФАП у Привітному, крім того надається 
адресна допомога уразливим категоріям нашої 
громади. Після візиту до школи у Широкому, го-
сті зустрілись з головою громади Денисом Коро-
тенком, аби обговорити співпрацю з менонітсь-
кою діаспорою за кордоном, представники якої 
націлені на подальшу взаємодію.  Зокрема, ціка-
вими для вихідців з нашої громади є туристичний розвиток цього регіону в контексті 
збереження культурної спадщини. Під час зустрічі сторони намітили сфери взаємодії та 
подальшого партнерства.

Над розробкою генерального пла-
ну цього населеного пункту впродовж 
кількох місяців працювали спеціалісти 
управління земельних відносин та АПК 
Широківської громади, а також розроб-
ник проекту, який фіксував межі, функ-
ціональні зони, пріоритетні і допустимі 
види використання території, аналізував 
можливість забудови і проводив оцінку 
загального стану довкілля населеного 
пункту.

Важливо, що на розробку докумен-
тації Генерального плану Петропавлівки 
не було витрачено жодної копійки бюд-
жетних коштів, а це, як правило, десятки, 
а подекуди навіть сотні тисяч гривень. 
Всі витрати на експертизи і оцінку взяла 
на себе ЛТБ “Інфоком”. Це підприємство 
планує розвивати Петропавлівку за ра-
хунок впровадження на цій території 
нового екологічно чистого виробництва, 
задіяного у сфері сонячної енергетики. 
Для місцевого населення це – додаткові 
робочі місця, а для бюджету громади – 
додаткові кошти у вигляді податків.

Новий генплан Петропавлівки мі-
стить повну історичну довідку про насе-
лений пункт, інформацію про кількісний 
склад населення, житловий фонд, склад 
сімей. Крім того, включає суто технічні 

дані про довжину телефонних, електрич-
них та інших мереж. Відповідно до пла-
ну, зона рекреації (заплава річки) свого 
цільового призначення не змінює – ця 
територія буде використана для оздоров-
чих цілей та відпочинку. Сільськогоспо-
дарські землі населеного пункту також 
не змінять свого цільового призначення. 
Документ одноголосно прийнятий депу-
татським корпусом Широківської грома-
ди і набуває чинності на наступні 20 років.

Генеральний план Петропавлівки 
є стратегічно важливим для громади, 
зважаючи на те, що тривалий час не від-
бувалось жодного оновлення докумен-
тальної бази наших населених пунктів. 
Керівництво Широківської громади і де-
путатський корпус сподіваються, що ген-
план Петропавлівки – перший і далеко не 
останній у низці аналогічних документів.

Розробка паспорту населеного пун-
кту здатна підвищити інвестиційну прива-
бливість території, розширити сфери ро-
звитку сіл і сприяти зростанню кількості 
робочих місць для місцевого населення.

Повний текст Генерального плану 
Петропавлівки розміщено на офіційному 
сайті Широківської громади за адресою 
http://shyroke.org.ua/ в розділі «Доку-
менти».

14 жовтня у селі Лукашевому 
відбулись святкування першої річ-
ниці з дня створення Широківсь-
кої об’єднаної територіальної 
громади. Урочисті заходи розпо-
чались біля Свято-Успенського 
храму: жителі громади разом з 
представниками депутатського 
корпусу та керівництвом грома-
ди пройшлись ходою до центру 
села, де проходили основні заходи. 
Після цього відбулась офіційна це-
ремонія відкриття Дня громади.

До жителів звернувся голова Де-
нис Коротенко, який вітав гостей од-
разу з кількома святами: Днем народ-
ження громади, Покровою Пресвятої 
Богородиці та Днем захисника Украї-
ни. Очільник громади висловив вели-
ку вдячність українським воїнами, що 
боронять кордони нашої держави, не-
сучи нині службу в АТО. Крім того, по-
бажав добробуту, процвітання нашій 
молодій Широківській громаді і закли-
кав людей активно долучатись до її 
життя. Крім того, подякував місцевим 
депутатам, які прийшли на свято май-

Широківська громада відсвяткувала
же у повному складі, за велику роботу, 
єдність у прагненні до змін на краще 
і активну громадянську позицію з усіх 
питань, що стосуються життя громади.

Учасників свята вітали також 
гості заходу з району – голова За-
порізької райдержадміністрації Ана-
толій Васюк та голова райради Ана-
толій Шевчишин, які вручили низку 
подяк і грамот.

Серед почесних гостей та святі 
були присутні партнери з благодійно-
го фонду “Менонітський центр”, який 
підтримує багато гуманітарних ініціа-
тив керівництва громади. На урочисте 
відкриття завітав також Зорен Хербст, 
член Європейського Регіонального 
Комітету, депутат ради міста-побратима 
Запоріжжя Магдебурга, який опікується 
соціальними та гуманітарними місіями 
у країнах Європи. Пан Зорен побажав 
нам стійкості, витримки і порівняв ситу-
ацію в Україні зараз з часами у повоєн-
ній Німеччині, яка змогла після жахіття 
війни відбудуватись і стати однією з най-
більш розвинених країн світу.

Після офіційного відкриття стар-

тувала святкова частина заходу. На 
сцені нон-стоп виступали найкращі 
колективи сіл громади, розпочало 
роботу дитяче містечко з батутами, 
конкурсами, майстер-класами. Ма-
леча могла спробувати себе у місті 
професій, сотні малюків перетвори-
лись на казкових персонажів завдя-
ки майстриням з аквагриму.

Великий ярмарок представив сот-
ні товарів – саджанці, одяг, подушки, 
сувеніри, продукти харчування, – все 
можна було придбати за доступними 
цінами просто під час свята.

Крім того, гостей частували міс-
цеві кулінари, шашличники, вироб-
ники солодощів. На території свят-
кового містечка розгорнули і намет 
для людей похилого віку – тут луна-
ли пісні під гітару, тривало чаювання 
та велись душевні розмови.

Всіх гостей Дня громади завдя-
ки партнерами заходу організації 
“Карітас” безкоштовно нагодували 
пловом, салатом та напоїли чаєм.

З 16 години стартувала безко-
штовна лотерея. Цього дня учасни-
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Атовці Широківської громади 
створили громадську організацію 

Рішення об’єднати зусилля атовців для більш ефективного забезпечен-
ня своїх політичних, економічних та соціальних прав було прийнято ще у ве-
ресні цього року. За підтримки керівництва Широківської громади та спри-
яння депутатського корпусу було проведено установчі збори і затверджено 
статут нової громадської організації «Учасників АТО Широківської ОТГ 
«З Україною в серці».  

А вже у жовтні нова організація здобула офіційний документ про створення, 
- виписку з Єдиного державного 
реєстру. З початком роботи го-
лову організації Миколу Фоміна 
привітав голова Широківської 
громади Денис Коротенко, вис-
ловивши впевненість у плідній 
подальшій співпраці і всебічно-
му сприянні діяльності пріори-
тетного для громади напрямку 
з підтримки воїнів АТО та їхніх 
сімей.

До спілки на першому етапі 
увійшло десятеро атовців: по 

кілька представників від кожної з сільрад, що входять до громади. Втім, у планах – 
об’єднати всіх 139 ветеранів АТО Широківської громади.

За словами голови ГО Миколи Фоміна, першочергове завдання новостворено-
го  об’єднання – створити умови для психологічної реабілітації бійців АТО та їхніх 
сімей: «Ми вже подались на грант, що передбачає створення реабілітаційного цен-
тру. Наша мета – домогтись  створення на території Широківської громади центру 
психологічної підтримки на зразок запорізького «Кола побратимів». На даний час 
– це головне: об’єднати зусилля для повернення військових до мирного життя».

У Володимирівці першокласників 
вчать за інноваційною програмою 

«На крилах успіху»
Володимирівський НВК «Успіх» - єдиний в Широківській громаді навчаль-

ний заклад, який з вересня цього року став учасником освітнього проекту 
Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України «На 
крилах успіху». 

Програма спрямована 
на зменшення навчального 
навантаження на дітей, крім 
того передбачає комплекс-
ний підхід до розвитку осо-
бистісних якостей дитини і її 
соціалізації з перших років 
освіти. За рахунок інтеграції 
та зняття дублювання змісту 
освіти кількість навчальних 
предметів зменшено до ше-
сти : українська мова, іноземна мова, математика, всесвіт, арт-технології та фізична 
культура. Всього дітей у класі 20, для школярів передбачений спеціальний зошит, 
а для вчителя – спеціальний посібник. Курс містить час для перегляду відеома-
теріалів учнями, з цим допомогли місцеві депутати, придбавши для таких занять 
дітям телевізор. Програма містить частий відпочинок між заняттями, який супро-
воджується спеціальними вправами під назвою «нейробіка». Вони покликані сти-
мулювати діяльність і лівої, і правої півкуль головного мозку аби задіяти якнай-
більше рецепторів дитини для всебічного розвитку і сприйняття інформації. 

Всі дисципліни мають тематичний зв’язок, який логічно продовжується в на-
ступних темах.

Директор Володимирівського НВК Олена Кондрус розповідає, що в рамках 
освітньої практики школи впроваджується такий інноваційний підхід як дитино-
центризм, який передбачає гуманну педагогіку з особистісною орієнтацією нав-
чання.

 Крім того, методи освітнього процесу згідно програми «На крилах успіху» пе-
редбачають формування стійкої життєвої позиції дитини та батьківської громадсь-
кості як активних учасників не лише шкільного, а й суспільного життя.

За кілька місяців, які володимирівські першокласники вчаться за цією програ-
мою, їхній класний керівник констатує у дітей цікавість до навчального процесу. 
У грудні викладач Володимирівського НВК, що веде учнів за новою програмою, 
поїде до Києва підбивати проміжні підсумки впровадження програми.

У громаді з’явився 
сучасний молодіжний 

простір
В Широківському будинку культури завершилось створення молодіжно-

го ХАБу. Його поява стала можливою завдяки співпраці керівництва громади 
з Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ, завдяки яко-
му ХАБ здобув якісне технічне й матеріальне оснащення: на суму близько 300 
тисяч гривень було придбано ноутбук, проектор, звукову апаратуру та ме-
блі. Крім того, за підтримки GIZ спеціалі-
сти різних сфер Широківської громади ре-
гулярно проходять навчання, покликане 
підвищити профіесійний рівень.

Ремонт приміщення Широківська громада 
взяла на себе: тут було оновлено вікна, двері, 
систему опалення, стіни та з’явилось яскраве зо-
браження космонавта (якого працівники будин-
ку культури вже встигли охрестити “Серьожа”). 
Простір мусить стати осередком культурного 
життя жителів села, в його стінах планується про-
водити тренінги, семінари, майстер-класи, кон-
церти, культурні та освітні заходи за участі мешканців сіл усієї Широківської громади.  

Урочисте відкриття простору планують вже найближчим часом, а поки три-
ває конкурс на найкращу назву для нього. Космонавт наштовхнув широківську 
молодь на тему космосу і назву “Space-ХАБ”, але якщо маєте ідею краще – шукате 
групу ХАБу в Фейсбук і пропонуйте свої варіанти.

перший День народження
кам дійства було роздано близько 
2 тисяч квитків.  Гості свята виграли 
сотні призів, серед яких чайники, 
праски, подушки, продовольчі набо-
ри, побутова хімія, м’які іграшки, пе-
нали, дитячі пазли та багато іншого.

Найбільшою інтригою залиша-
лось, хто стане володарем 15 ба-
ранів, яких розіграли у фіналі лоте-
реї. В підсумку барани роз’їхались 
по всій Широківській громаді, а най-
меншим володарем став щасливчик 
з Лукашевого 8-річний Ілля Пригода. 
Хлопець розповів нам, що пускати 
тваринку на шашлик йому жалко.

Після розіграшу свій виступ 
розпочав найкращий запорізький 
кавер-гурт FAR4, який запалив при-
сутніх до танців і підспівування. А од-
разу після концерту у свій останній 
цього дня рейс відправились додат-
кові автобуси, які розвезли жителів 
громади по своїх населених пунктах.

Велику вдячність висловлюємо 
всім партнерам і спонсорам Дня гро-
мади. Завдяки вам вдалося влашту-
вати справжнє свято!
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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 листопад 2017 року)
14 листопада

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

21 листопада
13.00 с. Августинівка (у приміщенні сільської ради)
14.15 с. Веселе (у приміщенні сільської ради)
15.30 с. Зеленопілля (у приміщенні бібліотеки)

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

торіальної громади)          Запорізького району Запорізької області
Виїзні прийоми (розклад на листопад 2017 р.)

2-ий, 4-ий вівторок місяця 1-а, 3-я середа місяця
7 та 28 листопада  1 та 15 листопада
9.30 - 11.00   -  с.Веселе  9.30 - 11.00  -   с.Лукашеве
11.30 - 13.00  - с. Августинівка 11.30 - 13.00  -  с.Володимирівське
  2-ий, 4-ий четвер місяця
  9 та 23 листопада
  9.30 - 11.00  -   с.Відрадне
  11.30 - 13.00  -  с.Широке

Прийом 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
4-ий вівторок місяця - з 9 до 12 години 
Виїзні прийоми заступників голови Широківської сільської ради

 на листопад 2017 року
1-ий вівторок місяця (7 листопада):
•  13.00 с.Широке (в приміщенні сільської ради) 
•  14.15 с.Лукашеве (в приміщенні сільської ради)
•  15.30 с.Володимирівське (в приміщенні сільської ради)
4-ий вівторок місяця(28 листопада) :
•  13.00 с.Зеленопілля (в приміщенні бібліотеки)
•  14.15 с.Веселе (в приміщенні сільської ради)
•  15.30 с.Августинівка (в приміщенні сільської ради)
Ставицька Ольга Сергіївна, заступник голови з питань діяльності ви-

конавчих органів Широківської сільської ради (об’єднаної територіальної 
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

До уваги жителів Широківської громади!
На початку листопада відбудеться спільна акція керівництва грома-

ди з благодійним фондом «Надай надію» в особі Лариси Куриленко із 
забезпечення одягом та взуттям жителів уразливих категорій насе-
лення.  Теплі речі отримають жителі Августинівки, Відрадного, Івангороду, 
Лемешинського, Привітного, Світанку та Новоселища. Інформацію щодо 
місць та часу роздачі допомоги можна отримати у соціальних працівників.

Повідомляємо що 31.10.2017р. на офіційному порталі Широківської 
сільської ради в мережі інтернет за адресою shyroke.org.ua буде опу-
бліковано проект регуляторного акту рішення «Про впорядкування від-
носин залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової 
участі у створенні і розвитку інженерно- транспортної та соціальної 
інфраструктури».

Конкурс для школярів Широківської громади
Увага! Стартує третій щорічний конкурс серед школярів 

на премію Дениса Коротенка. Участь у ньому беруть всі учні 
всіх навчальних закладів Широківської громади. 

Номінації:
 Кращий випускний клас (9,11 класи)
 Кращий учень (серед усіх школярів )
 Кращий волонтер (в тому числі для учителів та батьків)
 Кращий знавець іноземної мови

Оцінюватиметься успішність, відвідуваність, участь в олімпіадах та загаль-
ношкільних заходах. Призери отримають грошові винагороди у розмірі:

В номінації «Кращий випускний клас» - 1 місце – 5 тис . грн.,  2 місце – 3 тис. 
грн, 3 місце - 1 тис. грн. (на весь клас)

В усіх інших номінаціях – 1 місце – 1,5 тис.грн, 2 місце 
– 1 тис.грн, 3 місце – 500 грн. (кожному переможцю).

Призерів  конкурсу визначать наприкінці 
цього навчального року у травні.

Всі дані щодо учасників конкурсна 
комісія отримує від директорів навчальних 

закладів Широківської громади.

Важливо! Участь у конкурсі можуть 
взяти також школярі, які зареєстровані 
на території громади, але вчаться у на-
вчальних закладах населених пунктів, які 
не входять до неї. Таким дітям необхідно 

до 1 грудня 2017 року зареєструватись до 
участі. Процедуру реєстрації можна знай-

ти на сайті Широківської громади - www.
shyroke.org.ua.

П р о -
п р а ц ю -
в а в ш и 
разом по-
над 4 мі-
сяці хочу 
в і д з н а -
чити, що 

керівництво громади і депутати 
знайшли повне взаєморозуміння по 
більшості напрямків розвитку наших 
сіл. Окремо хочу наголосити на тому, 
що обранці не отримують за свою 
діяльність жодної копійки зарплатні 
і робота, яку вони здійснюють на до-
бровільних засадах, дійсно заслуго-
вує на велику повагу.

На мою думку, більшість депутат-
ських досягнень, на жаль, залиша-
ються непоміченими через те, що це 
звичайна буденна робота на прийо-
мах, у комісіях або ж в процесі вирі-
шення побутових проблем жителів. 
Наприклад, якщо взяти останню 
сесію, яка  відбулась наприкінці жовт-
ня, ми майже одноголосно прийняли 

близько  40 рішень, кожне з яких до 
цього, подекуди не раз, розгляда-
лось і аналізувалось під час засідань 
всіх трьох постійних депутатських 
комісій. 

Тому впевнена, робота депу-
татів – це далеко не лише підняття 
рук в сесійній залі, усвідомити весь 
обсяг діяльності, що провадять об-
ранці Широківської громади можна 
буде, ознайомившись зі звітами про 
діяльність, які депутати подадуть на-
прикінці цього року. 

Крім співпраці з керівництвом 
Широківської громади в питанні за-
конотворчих процесів, депутатський 
корпус активно висловлює свою гро-
мадянську позицію щодо розвитку 
сіл, обранцями від яких вони висту-
пають у раді. 

Яскравим прикладом є громадські 
слухання, які було проведено  за участі 
депутатів і спеціалістів Широківської 
громади щодо намірів приватної фір-
ми А-ЕНЕРГО розташувати у промзоні  
селища Сонячного виробництва, пов’я-

заного з викидами небезпечних речо-
вин в атмосферу. За ініціативи жителів 
і всебічної підтримки керівництва гро-
мади та депутатського корпусу було 
проведено збори мешканців селища, 
на яких люди висловили рішуче «ні» 
шкідливому виробництву на своїй те-
риторії. Ця позиція була зафіксована у 
протоколі зустрічі і лягла в основу всім 
подальшим крокам посадових осіб, 
уповноважених на прийняття відповід-
них рішень.

Хочу також відзначити постійну 
благодійну діяльність наших депу-
татів, які свої зв’язки з міжнарод-
ними організаціями і партнерами 
спрямовують передусім на допомогу 
і соціальну підтримку жителів Ши-
роківської громади.

І головне, я дуже радію з того, 
що наша взаємодія з депутатським 
корпусом побудована за принципом 
спільного спрямування на розвиток 
усіх сфер громади і сподіваюсь, що 
подальша співпраця відбуватиметься 
в такому ж руслі.

Широківська громада взяла 
участь у виставці, яка покликана 
налагодити партнерські стосун-
ки з міжнародними партнерами 
для подальшого співробітництва 
і розвитку території громади. 
InCoForum об’єднав понад півтори 
тисячі учасників і експертів з 50 
країн світу. Широківська громада 
представила свої економічні мож-
ливості та проекти, які можуть за-
цікавити інвесторів. 

Серед учасників, які відкривали 
захід – голова Широківської грома-
ди Денис Коротенко і член виконко-
му громади Вікторія Агєнтаєва, що 
виступила основним куратором під-
готовки презентації. Протягом трьох 
днів наші представники провели цілу 
низку переговорів, круглих столів та 
зустрічей з дипломатами, інвестора-

ми та бізнесменами для пошуку мож-
ливостей для співпраці і розвитку на-
шої території.

Зокрема, делегація Широківської 
громади зустрілась з німецькою: з 
іноземної сторони виступили заступ-
ник бургомістра з питань розвитку 
економіки і туризму Райнер Нітше, 
депутат міської ради Магдебурга 
Зорен Хербст та представники інже-
нерної палати Магдебурга. З нашого 
боку у цих переговорах керівництво 
громади підтримав депутат Дмитро 
Матюхін.

Загалом участь у форумі цьо-
го року взяли 27 Надзвичайних та 
Повноважних послів в Україні: Бол-
гарії, Грузії, Казахстану, ОАЕ, Узбе-
кистану, Хорватії, Чорногорії та ба-
гатьох інших країн, представництва 
ЄС в Україні. Серед спікерів форуму 

– понад авторитетних українських 
та зарубіжних експертів з питань де-
централізації, енергоефективності, 
бізнес-стратегій, представники між-
народних донорських організацій 
ПРООН, USAID, U-LEAD, Фонд «Відрод-
ження», GIZ (Німеччина).

«Управління освітою на міс-
цевому рівні» – так називався 
проект, завдяки якому освітя-
ни Запорізької області відвідали 
Сілезьке воєводство і ознайоми-
лись з системою освіти Польщі. 
Групу очолила Тетяна Озерова – 
директор Департаменту освіти 
і науки Запорізької облдержад-
міністрації, серед одинадцяти 
учасників була і заступниця голови 
Широківської громади Ольга Ста-
вицька.

Програма була дуже насиченою, 
по 4-5 візитів до навчальних закладів 
щодня. Дуже допомогла в розумін-
ні освіти Польщі лекція від відомого 
експерта Войцеха Мархлевського.

У регіональному управлінні 
освіти в Катовіце в рамках навчаль-
ного візиту відбулась зустріч з бур-
містром, керівником і заступниками 
Департаменту освіти. Учасники обго-
ворили систему методичної підтрим-
ки вчителів, систему оцінювання і пе-
дагогічного нагляду.

У Польщі є декілька рівнів педа-

гогічних кваліфікацій. Вчитель-ста-
жер – це перший рівень. Після закін-
чення інституту молодий вчитель 
стає стажером. До нього директор 
прикріпляє куратора, якому надають 
невеличку надбавку за таку опіку. 
Стажер працює один рік, після цьо-
го спеціальна комісія вирішує, чи 
переходить він на інший рівень, чи 
ні. Якщо так, то з учителем уклада-
ють контракт. На контракті вчитель 
зобов’язаний працювати 2.9 міся-
ців, складає іспит, а тоді спеціальна 
комісія від ГМІНИ (громади), вирішує 
майбутній статус цього вчителя.

Подальший рівень – «іменова-
ний», тобто штатний вчитель. Вчи-
тель, якого взяли у штат школи, отри-
мує суттєву надбавку до зарплатні.

Рівень «почесного вчителя» можна 
заслужити через декілька років робо-
ти і певних досягнень. Комісія на рівні 
воєводства (області) вирішує. Директор 
школи може і не мати педагогічної освіти. 
Економіст, менеджер, який розуміється в 
розвитку навчального закладу.

Учасники відвідали регіональ-
ний центр підвищення кваліфікації. 
Різниця в методичній роботі Польщі 
і України доволі відчутна.  Судячи з 
побаченого, вчителі України отри-
мують навіть більше підтримки, ніж 
польські.

Також відбулись зустрічі в почат-
кових школах, садочках, бібліотеках. 
Школа Монтесорі, робота з Фунда-
ціями і громадськими організаціями, 
які працюють в освітніх і культурних 
процесах – є чому повчитись. 

В початковій школі міста Щирк 
була зустріч з керівництвом управлін-
ня освіти, представниками батьківсь-
ких комітетів, головою депутатської 

комісії з освіти. Директор місцевої 
школи розповідав про проблеми, які 
виникають під час перевезення дітей  
з інших населених пунктів шкільними 
автобусами, про забезпечення  хар-
чування, кадрові питання і оптиміза-
цію шкіл. У місті раніше було 4 школи, 
а в результаті оптимізації залишилось 
дві. В одній будівлі зробили готель 
для туристів, причому, так вирішила 
гміна після громадських обговорень.

Під час зустрічі з вуйтом міста Вен-
герська Гурка говорили про освітню 
субвенцію, про призначення дирек-
торів шкіл (в Польщі ця процедура ви-
магає проведення конкурсу), фінансові 
питання, підвіз дітей. Проблематика 
залучення молодих вчителів на село 
у Польщі не стоїть так гостро, аніж в 
Україні:освітяни самі повертаються 
за міста, бо в таких районах є робота і 
створені сприятливі умови для життя.

Також в рамках проекту відбулась 
зустріч запорізької групи з депутатом 
Європарламенту Гражинею Стані-
шевською.

Олена Правдюк – секретар Широківської громади 
Про взаємодію з депутатським корпусом 

Участь в Міжнародному InCoForum

Переймати досвід Польщі


