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Широківська ОТГ Запорізького рай-
ону Запорізької області утворилась рік 
тому, об’єднавши 28 населених пунктів.  
Ще за півроку тут пройшли перші вибо-
ри голови і депутатського корпусу. Ці ж 
півроку керівництво громади працює у 
новому статусі в якості органу місцевого 
самоврядування. 

Оновлення системи вуличного освіт-
лення, реконструкція сільських водо-
гонів, створення власних комунальних 
підприємств, перший новий асфальт, 
розробка генпланів і повна інвентариза-
ція майна – це лише частина результатів 
роботи. Про основні труднощі, з якими 
стикнулась громада на початку свого 
існування, які плани має на найближче 
майбутнє і про що мріє у довгостроковій 
перспективі розповів голова Широківсь-
кої об’єднаної територіальної громади 
Денис Коротенко.

«…В Лукашевому сільрада 
орендувала приміщення 
у фермера, бо не мала 
власного»

«Для баби Валі важливіша вода, ніж 
інвентаризація земель», – зауважує го-
лова громади Денис Коротенко. – Наші 
люди хочуть бачити зміни вже зараз і для 
нас це цілком зрозуміло. Коли я йшов на 
посаду, я в принципі усвідомлював, що 
стан речей у селах далекий від доскона-
лості, але не здогадувався, що настільки.

У деяких населених пунктах, напри-
клад, питної води або вуличного освіт-
лення не було не те, що роками – деся-
тиліттями. Я підкреслюю – питної води! І 
ми розуміємо, що люди очікують побачи-
ти зміни швидко». 

Вивезенням сміття, – запевняє го-
лова громади, – тут також не займались 
впродовж десятиліть, що утворило сотні 
стихійних звалищ, які тепер треба лікві-
довувати.

Крім того, за останні 25 років не було 
оновлено жодного генерального плану 
населеного пункту, наявність якого є од-
нією з основних вимог інвесторів. 

Про документи – окрема розмова 
– Денис Коротенко розповідає, що на 
деякі об’єкти вони взагалі відсутні: зе-
мельні ділянки, нерухомість, цілу низку  
документів доводиться відновлювати. 
Це процес складний, тривалий і для зви-
чайних людей взагалі непомітний.

«Уявіть, у нас, в Лукашевому, сільра-
да не мала власного приміщення і зму-
шена була орендувати його у фермера. 
І така ситуація з багатьма іншими бу-
дівлями, транспортом, технікою. Нашій 
новоствореній громаді у спадок від 
колишніх сільрад практично нічого не 
залишилось, приймати на баланс майже 
нічого. Хіба що приміщення шкіл, ФА-
Пів і будинків культури, більшість з яких 
потребують капітального ремонту», – 
розповідає Денис Коротенко.

 Водночас, сам голова цю ситуацію 
пояснює просто: Широківська громада 
має дуже вигідне місце розташування – 
її територія прилегла до Запоріжжя, що 
робить ці землі привабливими з точки 
зору бізнесу. І саме це, на думку голови, 
тепер має зіграти на її розвиток.

«Люди повірять в реформу 
децентралізації, якщо швидко 
відчують зміни»

«Ми почали з інвентаризації земель 
і всього майна, яке нам дісталось, – 
розповідає Денис Коротенко про перші 
кроки своєї команди. – Паралельно з 
цим одразу розпочався аудит всіх ко-
мунальних підприємств і бюджетних 
закладів, аби оптимізувати витрати і 
визначити сфери, які можуть наповнити 
бюджет громади». 

За півроку у Широківській ОТГ 
створено кілька власних комунальних 
підприємств, зокрема КП «Благвод-
сервіс», який акумулював в собі обслу-
говування комунальних потреб гро-
мади – вода, вивезення сміття, світло, 
благоустрій. Основна бізнес-ідея – зро-
бити його прибутковим, завдання-міні-
мум на першому етапі – вийти в нуль, 
створивши недотаційне підприємство, 
яке може працювати самостійно, в тому 
числі, за рахунок надання додаткових 
платних послуг.

Голова Широківської ОТГ Денис Коротенко:
«У мене є мрія - зробити з нашої громади маленьку Швейцарію»

Керівництво громади також має 
намір збільшити податок на землю – урів-
нявши такий спосіб ставки податку по ка-
тегоріях для всієї громади: «Звісно, спо-
чатку цей підхід сприймається не надто 
позитивно, але коли пояснюєш, скільки 
в сумі отримає громада і куди ці кошти 
можна спрямувати, то настрої людей 
потроху змінюються. Люди розуміють, 
що також отримають блага від ними ж 
сплачених податків», – розповідає Денис 
Коротенко. 

Спільний бюджет громади на сьогод-
ні складає 20 млн грн. Плюс 500 тис. грн 
від обласної ради.

«Ми поки ще не отримували субвен-
цій та грошей від держави, проте навіть 
за таких умов нам за власний кошт вда-
лося прокласти понад кілометр дороги 
по одній з вулиць у Сонячному. Також 
зараз одночасно тривають ремонти 
водогонів у Малишівці, Лукашевому та 
Зоряному. Ці роботи обсягом у 16 мільй-
онів фінансуються з Державного Фонду 
регіонального розвитку, 10 відсотків 
витрат взяла на себе громада, що було 
обов’язковою умовою.

Маємо перші результати і по ву-
личному освітленню – за ці півроку 

«Ми абсолютно відкриті до 
інвесторів і бізнесу, тому 
розглядаємо усі варіанти для 
розвитку громади!»

Один з пріоритетних напрямків для 
розвитку – підвищення інвестиційної 
привабливості території. Велика ува-
га керівництво Широківської громади 
приділена грантовій підтримці, пошуку 
потенційних інвесторів та створенню 
привабливих умов для бізнесу. Один 
з потенційних інвесторів вже заявив 
про намір розташувати в громаді гурто-
во-роздрібний овочевий ринок: 

«Ми розуміємо, що його поява спри-
ятиме і зайнятості населення, і збільшен-
ню доходів. Тому зараз шукаємо землю 
під нього. На даний час у нас здебіль-
шого працюють сільськогосподарські 
підприємства, які вирощують пшеницю 
та соняшник. Але ми можемо розвивати 
і тепличне вирощування овочів, яке не 
потребує багато землі. До того ж, це може 
підштовхнути на розвиток переробного, 
фасувального виробництва. Ми абсо-
лютно відкриті до бізнесу і розглядаємо 
усі варіанти для розвитку громади!» 

Розробка нових генпланів сіл – також 

тери. За рахунок здобуття малих грантів 
громаді вже вдалося замінити вікна в 
одній з шкіл громади, у ФАПі, а також заку-
пити швейні машинки, придбати сучасне 
обладнання для клубу в Широкому. 

Щотижня агенція подає по 3-4 гран-
тових проектних заявки, що стосуються 
навчання, тренінгів. Саме на освіту, в 
тому числі власного апарату, керівни-
цтво громади робить акцент: вчитися 
чомусь новому, бачити зміни і змінюва-
тися самим. Зараз громада намагається 
якнайбільше людей навчити проектному 
менеджменту, щоб змінити підхід до ре-
алізації ідей та діяльності взагалі. 

Велику увагу громада приділяє ство-
ренню максимально сприятливих, від-
критих, прозорих умов для бізнесу. «В 
наших найближчих планах – створити 
довідник підприємств Широківської гро-
мади, щоб мати можливість просувати 
наші підприємства, в тому числі на між-
народному рівні.

Ми вже розіслали листи і опубліку-
вали звернення на наших інформацій-
них ресурсах із закликом до бізнесменів 
надати свої дані і контакти, аби громада 
знала свого місцевого виробника в об-
личчя і за назвою. 

тимізації витрат на утримання соціаль-
но-культурної сфери, але при підвищен-
ні якості. В цьому контексті йдеться і 
про запровадження енергозберігаючих 
технологій, що дозволять скоротити ви-
трати на енергоносії, і раціональне вико-
ристання інших ресурсів у різних сферах 
життєдіяльності громади.

«Люди – наша головна цінність»

Більшість перших дій новостворе-
ної громади пов’язані з господарською 
діяльністю. Але багато зусиль керівни-
цтва спрямовані на згуртованість жи-
телів. Перший день народження грома-
ди цього року святкували в Лукашевому, 
наступного планують в іншому селі – щоб 
жителі відчували, що вони – одна грома-
да, а не кілька різних сіл, об’єднаних в 
одну спільноту. 

Цей масштабний захід до Дня громади 
з великим ярмарком, дитячими зонами з 
майстер-класами, концертом та розігра-
шем баранів зібрав на святкуваннях понад 
3 тисячі людей з усіх населених пунктів і 
став наймасштабнішою подією для жителів 
за всю історію існування сіл.

В різних місцях керівництво прово-
дить і засідання сесій. Приміщення оби-
раються, щоб в них могла розміститись 
необхідна кількість людей, щоб депутати 
побачили, що у якому стані і щоб надалі 
не було запитань, чому кошти на ремон-
ти спрямовуються саме туди.

«З літа власними силами почали роз-
робляти Стратегію розвитку ОТГ. Робоча 
група, до якої входять і жителі громади, 
і представники виконкому, громадські 
активісти і навіть депутат обласної ради, 
їздять на навчання, що проводить Асо-
ціація міст України. Допомогли й пред-
ставники Німецького товариства з між-
народного співробітництва GIZ GmbH в 
організації зустрічей з громадою.

Загалом заплановано 8 зустрічей за 
наближенням населених пунктів. Залу-
чаємо людей (через соціальні мережі, ін-
формацію на сайті, оголошення в місцях, 
де збирається багато людей, – крамниці, 
пошта, школи тощо), забезпечуємо транс-
портом, щоб люди мали змогу доїхати. До 
того ж ці зустрічі з розробки Стратегії – це 
додатковий привід безпосередньо поспіл-
куватися з населенням, адже люди – наша 
головна цінність і саме таке, живе спілку-
вання, на мою думку, найцінніше. Лише у 
такий спосіб можна відчути, що саме тур-
бує людей, які саме потреби ми повинні 
задовольняти передусім.

Хоча і прийоми мешканців проводимо 
регулярно – виїзні і в офісі. Здебільшого 
люди приходять за допомогою, менше зі 
скаргами або навіть проханнями. У кого 
дах треба починити, де освітлення потріб-
но. Намагаємося реагувати, виправляти 
ситуацію, якщо це залежить від нас».

Крім згуртування самих жителів 
навколо ідеї змін і розробки стратегії 
розвитку, у Широківській громаді поча-
ли виникати перші об’єднання: офіційно 
зареєстрована спілка АТОвців, розпо-

чав роботу перший 
вуличний комітет 
(створений за іні-
ціативою самих жи-
телів), Молодіжна 
Рада провела кілька 
засідань, на най-
ближчому вже оби-
ратиме свого голову 
і органи правління, 
до об’єднання го-
тується Рада Сеньй-
орів (поважних, до-
свідчених жителів), 

у найближчих планах – створення Ради 
Бізнесменів Широківської громади.

«Ми з радістю спостерігаємо за тим, 
як наші люди усвідомлюють потребу в 
об’єднанні зусиль для вирішення своїх 
потреб і не бояться брати на себе таку 
відповідальність. 

Великим єднанням вважаю також спіль-
ні погляди в команді апарату Широківської 
громади, який оновлено за останні півроку 
відсотків на 80. Люди, які зараз разом зі мною 
творять тут зміни – великі мрійники, які 
приєднались до моєї великої мрії – створити 
в Широківській громаді справжню маленьку 
Швейцарію. Я впевнений, що це можливо і 
кількість моїх однодумців, яких щодня біль-
шає, переконують мене в тому, що я на пра-
вильному шляху».

ліхтарі засвітили в Августинівці та 
Відрадному. Села Володимирівське та 
Широке  на черзі і процес підключень 
триває». 

Паралельно громада працює над 
оптимізацією витрат на електрику, адже 
підключити ліхтарі – половина справи. 
Щомісячні рахунки за світло підштовху-
ють до пошуку альтернативних, енер-
гозберігаючих систем освітлення для 
подальших заощаджень на оплаті.

Так, в одному з сіл громади вже цього 
року заплановано реалізувати пілотний 
запуск системи вуличного освітлення на 
сонячних батареях кількох різних вироб-
ників. Після випробувань, лампами, що 
продемонструють найкращі результати, 
буде освітлено й інші населені пункти 
громади. 

Крім цього, 1 мільйон з бюдже-
ту вирішили спрямувати на ремонти 
в клубах, школах і дитячих садках, на 
5 мільйонів оголошено тендер на за-
купівлю техніки – 4 тракторів, вишки, 
сміттєвозу, водовозу, бульдозеру та са-
москиду. Всю цю техніку буде передано 
на баланс комунального підприємства. 
Ще на 1,5 мільйона оголошено тендер на 
закупівлю сміттєвих баків.

Велика робота проводиться щодо 
налагодження зручного для жителів 
транспортного сполучення між села-
ми. Логістика тривалий час була по-
будована у такий людей спосіб: аби 
потрапити з одного села до іншого, 
приміром, з Відрадного до Широкого, 
треба їхати лише через Запоріжжя. 
Зараз вже триває розробка внутріш-
нього маршруту, який з’єднає села 
між собою.

«Ми робимо все, щоб люди швид-
ко відчули зміни і повірили в реформу 
децентралізації. Ми не маємо права 
позбавляти їх цієї віри. Якщо здобуде-
мо підтримку і розуміння від жителів, 
працювати і творити зміни нам буде на-
багато легше», – впевнений Денис Коро-
тенко.

одне з ключових першочергових завдань 
для вирішення. Інвестор готовий приходи-
ти на територію лише маючи певні гарантії. 
За півроку розроблено генплан Петропав-
лівки, де підприємство «Інфоком» взялося 
будувати екологічно чисте виробництво 
у сфері сонячної енергетики. Це – нові 
робочі місця і надходження до бюджету. 
Зараз в процесі розробки генеральний 
план Відрадного. Розробка генплану по 
Сонячному стартує у грудні 2017, а вже на 
початок 2018 року заплановано розробка 
такого ж документу по Лукашевому. 

Характерною особливістю Ши-
роківської громади є сезонно плаваюча 
кількість населення: з 12,5 тисяч офі-
ційно зареєстрованих жителів, реально 
на території громади людей проживає 
значно більше. В літній період дачники 
збільшують цю цифру щонайменше до 
40 тисяч людей.

«Такий наплив людей до нашої грома-
ди – це користування дорогами, водою, 
побутові відходи. Дачники – потенційні 
споживачі послуг, наше завдання – пере-
вести стосунки на цивілізований рівень: 
укласти з ними договори на вивезення 
сміття і користування водогоном, і зі сво-
го боку надати якісні послуги: чистоту і 
технічну воду для поливу. Це, впевнений, 
підвищить довіру до громади і у свою чер-
гу підтримає наше комунальне підприєм-
ство», – розповідає голова.

Ще одним перспективним напрям-
ком розвитку Широківська громада роз-
глядає туризм. 40 кілометрів берегової 
лінії, історична складова, пов’язана з 
менонітами, лісове господарство, аеро-
дром в Широкому, керівництво якого 
щойно заявило про реанімацію летови-
ща. На сьогодні Широківська громада 
вже має кілька масштабних проектів з 
розвитку туризму.

Залученням інвестицій, написанням 
грантів у Широківській громаді займається 
комунальна установа «Агенція регіональ-
ного розвитку». На сьогодні в ній працю-
ють 4 людини, але є і помічники-волон-

Мені здається, що минули ті часи, 
коли бізнес ховався у тінь. Принаймні, 
ми як влада усіляко демонструємо від-
критість  аби підприємцям було ком-
фортно працювати на нашій території, 
розвивати бізнес саме тут.   

2018 – рік соціальної сфери

З наступного року соціальна сфе-
ра передається громаді, тому основне 
завдання для очільників напрямків – 
зробити так, аби люди не відчули змін, 
а якщо відчули, то тільки на краще. Крім 
того, зважаючи на велике навантаження 
на бюджет через утримання соціальної 
сфери, громада 
вже планує макси-
мально  скорочу-
вати витрати. 

«На сьогодні 
з 33 закладів со-
ціально-культур-
ної сфери тільки 
10 мають сторожів. 
Наприклад, клу-
би у нас взагалі 
без охорони, а ми 
придбали сучасну 
техніку. У наших 
планах – на базі ФАПів, амбулаторій 
створити аптечні пункти, які також мають 
бути під охороною. 

Порахувавши, ми зрозуміли, що за-
безпечити сигналізацією всі наші об’єкти 
буде втричі дешевше, ніж утримувати 
сторожів: витрати на охоронну фірму 
становитимуть 40-45 тисяч на протива-
гу колишньому зарплатному фонду сто-
рожів у 120 тисяч. Тому ця сфера стовід-
сотково зазнає оптимізації. 

Також плануємо скоротити витрати 
через скорочення електриків у школах. 
Наприклад, КП зможе надавати такі по-
слуги за викликом. Це і можливість заро-
бляти новому комунальному підприєм-
ству, і економія бюджетних коштів. 

Отже, 2018-й у нас буде роком оп-
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ЗНАЙОМТЕСЬ!
Юрій Богданов, директор 

КП «Благводсервіс» Широківської 
громади. На посаду призначений 
розпорядженням голови Ши-
роківської об’єднаної територіаль-
ної громади  Дениса Коротенка від 
04.10.2017 року

Початок роботи: працювати 
почав у 15 років: після закінчення 
8-ми класів ЗОШ,  став учнем слю-
саря-збирача на заводі «Перетво-
рювач», через рік заводська газета 
«Імпульс» опублікувала статтю про 
досягнення наймолодшого праців-
ника заводу. Через 4 роки самостій-
но пілотував реактивним літаком і 
стрибав з парашутом, отримавши знання і досвід в Запорізькому авіацій-
ному центрі ДОСААФ. За 32 роки трудового стажу Юрій Богданов прой-
шов шлях до керівника вищої ланки, отримав низку спеціальних і дві вищі 
освіти – з водопостачання в Запорізькій Державній академії та з фінансів в 
Запорізькому Національному технічному університеті.

Професійний досвід:  працював Керівником проекту «ПОШТОВИЙ 
КУР’ЄР» в ЗД УДППЗ «УКРПОШТА», Генеральним директором ТОВ «СТМ 
«СОЦТОРГ», начальником відділу Запорізького міського центру зайнятості, 
головою правління ВАТ «Ексім-трейдинг», фахівцем з безпеки і рекламним 
агентом в газеті «Досьє», оперуповноваженим карного розшуку та інших 
місцях.

Завдяки активній життєвій позиції та 
громадській діяльності здобув значний 
досвід з надання фінансових послуг, ан-
тикризового управляння лізинговим під-
приємством та виведенням останнього 
із збиткового до рівня рентабельності та 
вище в лідери галузі по Україні. Досвід із 
створення та розвитку проектів електрон-
ної комерції, формування професійних ко-
манд , організації підбору, профорієнтації та 
навчання кваліфікованих кадрів. Та, мабуть, 
найголовніше – створення підприємств з 
нуля.

Про власну команду: має роками 
сформовані кадри і фахівців в різних сферах 
діяльності. Вважає, що в роботі створеного 
комунального підприємства потрібні кадри 
із значним досвідом роботи в комуналь-

ному господарстві, водопостачанні та водовідведенні, досвідом праці в 
дорожній галузі та будівництві, теплопостачанні та енергетиці, збору, со-
ртуванню та утилізації різноманітних побутових та промислових відходів. 
Тому, одним з перших кроків на посаді є формування кадрового складу 
підприємства спеціалістами високого рівня. Процес підбору майбутнього 
складу працівників на разі  опрацьовано на дві третини. 

Це основні працівники які потрібні постійно і повсякденно: водії ма-
шин та спецтехніки, слюсарі, електро та газо-зварювальники, контролери 
та інші. У подальшому будуть залучені спеціалісти інших спеціальностей, 
завдяки чому буде сформована абонентська служба. Будуть залучені 
спеціалісти для проведення системного обстеження і реінжинірингу ос-
новних засобів громади, комерційної нерухомості та житлового фонду. На 
даний час активно планується створення матеріально-технічної бази для 
забезпечення потреб підприємства та користувачів послуг.

Враховуючи чисельність споживачів послуг, а також велику площу те-
риторії громади, планується розподіл на ділянки та відділи, чисельністю 
від 50 до 100 працівників.

Основними сферами або напрямками діяльності підприємства будуть:
 надання якісних комунальних послуг жителям громади;
 розвиток благоустрою та санітарного утримання території, очищен-

ня та утилізація стихійних звалищ, організований збір та вивезення побу-
тових і інших відходів;

 розвиток та утримання дорожнього господарства громади;
 розвиток та утримання мереж водозабезпечення та відведення 

стоків;
 розвиток та утримання мереж зовнішнього освітлення;
 розвиток та утримання лісопаркової зони громади;
 функціонування і розвиток систем життєдіяльності громади;
 контроль та облік, утримання і розподіл жилого та нежитлового фон-

ду громади.
Для охоплення цих сфер та напрямків потрібен людський, фінансовий 

та матеріально-технічний ресурс. В даний час силами адміністрації, викон-
кому та депутатського корпусу громади здійснюється велика робота по 
формуванню технічного парку та бази офісних і виробничих приміщень. 
Триває процес закупівлі обладнання та спецтехніки. Однозначно будемо 
звертатись по допомогу до фермерських господарств, підприємств та 
приватних підприємців громади, відповідно до меж поділу відповідаль-
ності з питань обслуговування територій.

Проблема зі сміттям – одна з найбільш болючих для Широківської гро-
мади. Існує багато технологічних методів збору та подальшої переробки і 
утилізації сміття, а також ліквідації стихійних звалищ, але всі вони потре-
бують великих фінансових інвестицій. Вважаю необхідним розглянити це 
питання за допомогою мешканців громади, депутатського корпусу з за-
лученням зацікавлених інвесторів. Всі ці питання повинні вирішуватися 
відкрито на конкурсних засадах.

Одним з найважливіших напрямків роботи наступного року вважаю 
збільшення прибутковості підприємства за рахунок втілення методів ско-
рочення втрат водопостачання питного та технічного призначення, забез-
печення об’єктивного обліку споживання, нарахування та слати платежів, 
в тому числі за організований збір та вивезення ТПВ. 

За результатами наради в обл-
держадміністрації, яку ініціювало 
керівництво громади з питання 
незадовільного обслуговування, 
обласний Департамент промисло-
вості та розвитку інфраструктури 
взяв на постійний контроль стан 
обслуговування автобусних цих 
маршрутів. Також було рекомен-
довано ТОВ «Запорожградтранс-1» 
опрацювати питання щодо органі-
зації пасажирських перевезень 
автобусами «Запоріжжя – Володи-
мирівське» до нової частини села, 
привести у належний санітарний 
та технічний стан рухомий склад 
і розмістити в салонах автобусів 
розклад руху. 

Активну участь в обговоренні 
проблеми взяла також місцевий де-
путат Світлана Бойко та члени ініціа-

Поговорити про майбутнє Ши-
роківської громади на кожну із 
зустрічей приходило понад півсот-
ні жителів, сам захід відбувався у 
форматі “світового кафе” у трьох 
блоках: інфраструктура, соціальна 
сфера та економічні перспективи. 
Модераторами кожної з тем висту-
пили представники від керівництва 
громади – заступники голови Ігор 
Панов (комунальний сектор), Ольга 
Ставицька (освіта, культура), Мари-
на Юдіна (фінансовий сектор), член 
виконкому Вікторія Агєнтаєва і сам 
голова Широківської громади Денис 
Коротенко.

Разом з модераторами, жителі 
визначали найбільш уразливі сфе-
ри у кожній галузі, після чого про-

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ, 
НАПИСАНА ЖИТЕЛЯМИ

У Широківській громаді розпочато цикл зустрічей голови Дениса Ко-
ротенка з жителями для спільної розробки стратегії розвитку  наших 
сіл на найближчі роки. Загалом для здобуття повної картини потреб 
і мрій мешканців громади заплановано провести 8 зустрічей, дві з них 
вже відбулись в листопаді за участі жителів Лукашевого, Малишівки, 
Придніпровського,  Широкого, Зеленопілля, Ручаївки та Водяного. 

голосували за питання, які, на їхню 
думку, потребують негайного вирі-
шення. 

За вибором людей, які взяли 
участь в обговореннях, негайного 
поліпшення потребує сфера надан-
ня послуг, також селяни вислови-
лись «за» аптечні пункти та створен-
ня додаткових зон відпочинку та 
спорту для дорослого населення. У 
комунальній сфері жителі громади 
обирають термінове вирішення про-
блеми зі сміттям, оновлення водо-
гонів та ремонт доріг. А подальший 
розвиток економічної сфери грома-
ди люди бачать у створенні нових 
робочих місць і розвитку місцевих 
сільгоспвиробництв.

Самі заходи здійснюються у 

Поліпшити якість перевезень
Зважаючи на численні скарги жителів щодо незадовільної роботи 

перевізників, які працюють на території Широківської громади, голова 
Денис Коротенко впродовж листопада провів низку зустрічей. Варто 
зазначити, що на даний час систему всіх пасажирських перевезень се-
лами нашої громади регулює облдержадміністрація, в тому числі, оби-
рає перевізників, регулює ціну на проїзд і контролює якість перевезень.

тивної групи від жителів села Воло-
димирівське.

У такому ж складі відбулась на-
ступна зустріч, вже на території гро-
мади, де перевізнику було поставле-
но жорстку вимогу – піти назустріч 
жителям і зробити маршрут зручні-
шим. За результатами переговорів, 
з 01 грудня впродовж двох тижнів 
територією Володимирівського 

працюватиме експериментальний 
транспортний маршрут. Час руху за-
лишається без змін, але тепер рейс 
буде здійснюватись до кінцевої зу-
пинки вул.Шевченка з заїздом на 
вул.Грушевського, і так само у зво-
ротному напрямку. Перевізник зо-
бов’язався розмістити розклад руху 
в салонах маршруток.

З перевізниками, які працюють 
по іншим селам громади також було 
проведено серйозну бесіду щодо 
дотримання графіку руху, умов пе-
ревезення, особливо що стосується 
пільгових категорій населення задля 
поліпшення якості обслуговування 
жителів нашої громади. 

ОСВІТА 
ГРОМАДИ

Всього у Широківській громаді  6 шкіл, в яких навчається 
875 учнів. Також налічується 4 заклади дошкільної освіти, в яких 
виховується 276 вихованців.

ДНЗ Широківської ОТГ

Назва навчального закладу Кількість дітей

Августинівський КДНЗ 41

Відрадненський КДНЗ 63

Володимірівський КДНЗ 112

Штроківський КДНЗ 60

Школи Широківської ОТГ

Назва 
навчального 

закладу

Проектна 
потужність 

закладу

Кількість 
дітей

Вартість 
утримання учня 

тис. грн

Витрати на од-
ного вихован-
ця (місцевий 

бюджет)
тис. грн

Витрати 
на одного 
вихованця 
(загальні) 
тис. грн

Августинівська ЗОШ 624 87 39,5 17,013 39,458

Відрадненська ЗОШ 280 123 31,4 14,341 31,433

Володимірівський НВК 320 189 24,1 9,496 24,070

Лукашівський НВК 198 176 26,4 13,991 26,457

Петропільський НВК 345 184 28,1 15,116 28,050

Широківська ЗОШ 392 116 31,0 15,746 30,963

співпраці з проектом “Підтримка 
українських територіальних громад 
до прийняття ВПО” Ініціатив інфра-
структурної програми для України 
Німецького товариства міжнарод-
ного співробітництва GIZ GmbH і 
покликані долучити жителів усіх сіл 
до формування майбутнього Ши-
роківської громади.

За результатами зустрічей буде 
написано спільну стратегію ро-
звитку Широківської громади, яка 
ляже в основу розвитку на най-
ближчі роки. 

Слідкуйте за анонсами і долучай-
тесь до заходів у своїх селах.
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Начальник відділу ЖКГ 
та благоустрою Широківської 

громади Дмитро Вакулінський
Вважаю за необхідне відзвітува-

тись перед жителями Широківської 
громади про роботу за листопад 
2017 року.

Освітлення:
Відрадне запущено вуличне 

освітлення таких вулиць: вул.Пере-
моги, вул.Бірюкова, вул.Запорізький 
спуск, вул.Горького, пров.Лікарня-
ний.

Августинівка запущено вулич-
не освітлення вулиць: Молодіжна, 
Миру.

Проведено частковий ремонт 
ліхтарів і заміна ламп освітлення:

Володимирівське  –  вул.Ювілейна, Шевченка, Корнієва, Садова, Кос-
мічна, Миру, Стадіонна, Першотравнева, Шикунова, Шкільна.

Зеленопілля  –  вул.Научна, Східна.
Сонячне – вул.Весняна.
Ремонт автоматичного включення вуличного освітлення Володи-

мирівське вул.Першотравнева.
Ремонт дорожнього покриття:
Володимирівське:  вул.Стадіонна – зуп.комплекс Грушевського
вул.Підгірна – міжквартальна дорога 
Придніпровське:  паралельно місцевій дорозі була вирита траншея 

для ліквідації калюжі, котра регулярно утворювалася внаслідок опадів та 
руйнувала дорожнє покриття.

С-ще Сонячне:  вул.Північна – завершується будівництво дороги(нове 
асфальтне покриття в 1км 100м) .

На дороги Відрадного, Широкого, Лукашевого, Володимирівського 
протягом листопада завезено сотні тонн відсіву.

Під час негоди і ожеледиці проводилось посипання доріг у Володи-
мирівському, Дніпрельстані, Малишівці, Лукашевому, Відрадному та Ши-
рокому та інших селах громади для убезпечення жителів від аварійних і 
небезпечних ситуацій на дорогах. 

Ремонт криниць загального користування:
Села Лемешинське, Світанок, Івангород, Новоселище. 
Люки:
Закуплені та встановлені нові бетонні люки у Володимирівському та 

Широкому на дитячих майданчиках.
Кронування дерев:
Дит.садок Володимирівське, школи Августинівки та Відрадного.
На території навчальних закладів громади висаджено понад тисяча 

молодих дерев. Саджанці ялинок, берез, дубів та липи для висадки нада-
ло керівництво громади за підтримки депутата Ганни Кислинської. Дерева 
висадили силами освітян і школярів. 

Встановлення дитячого майданчика:
Дніпрельстан, центр села (З початку роботи нової команди Широківсь-

кої громади дитячі маданчики вже з’явились у Володимирівському, Світан-
ку, Сонячному, Широкому та Відрадному).

Вивезення сміття:
Володимирівське – організовано періодичне вивезення сміття.
Впродовж місяця розпочнеться заключення договорів зі споживачами 

на вивезення сміття у населених пунктах Широківської громади. 
Перелік нагальних потреб жителів Широківської громади, які потре-

бують термінового вирішення, поповнюється під час особистих зустрі-
чей голови Дениса Коротенка з населенням та соціальних заходів у селах 
громади, які проходять за участі профільного заступника Ігоря Панова. З 
графіками прийомів, а також переліком гуманітарних заходів підтримки 
соціально незахищених категорій населення ви можете ознайомитись на 
сторінках нашої газети.

Цього місяця на аеродромі в 
Широкому відбувся суботник, який 
покликаний розпочати процес від-
новлення злітно-посадкової смуги 
Центру льотної підготовки ім.По-
кришкіна, територія якого тривалий 
час перебувала у занедбаному стані. 

Захід був проведений за ініціа-
тиви Народного депутата України 
Петра Сабашука, який запросив жи-
телів Широківської громади долучи-
тись до події. Керівництво громади 
разом працівниками апарату майже 
у повному складі вкупі з депутат-
ським корпусом відгукнулись на 
заклик і з самого ранку прибули на 
місце для розчищення смуги.

Важливість відновлення цього 
об’єкту для Широківської громади 

Цього місяця відділ культури Широківської гро-
мади розпочав програму долучення сільських ді-
тей до мистецтва. Протягом листопада відбулося 4 
поїздки маленьких жителів наших сіл до Запорізь-
кого театру ім.Магара. Дитячі вистави за цей період 
відвідало понад 200 дітей Широківської громади з 
Зеленопілля, Ручаївки, Августинівки, Відрадного, Со-
нячного та Володимирівського. 

 Такі поїздки стали можливі завдяки підтримці 
керівництва громади, яке забезпечило дітей транс-
портом в обидва боки. Адміністрація театру ім.Ма-
гара зі свого боку посприяла, надавши дітям право 
безоплатних відвідин вистави.

Заходи цієї програми відновляться щойно при-
пиниться карантин, оголошений на території За-
порізького району у зв’язку з епідемією кору. Закликаємо активних жителів долучитись до організації подібних за-
ходів для дітей ваших населених пунктів. Контактний телефон – приймальня Широківської громади 2236210. 

Активні представники молоді 
зібрались у приміщенні Молодіж-
ного SpaceХАБу аби обговорити 
поточну роботу і намітити плани на 
майбутнє.

Під час заходу говорили про 
особу лідера і його значення для 
молодіжної організації з заступни-
цею директора Володимирівсько-
го НВК “Успіх” Людмилою Носенко. 
Про те, як максимально плідно 
взаємодіяти з владою обговорю-
вали із заступницею голови Ши-
роківської громади Ольгою Ста-
вицькою, депутатами Вазгеном 
Галстяном та Ганною Кислинською. 
Депутат Дмитро Матюхін озвучив 
своє бачення співпраці і дав ко-
рисні поради представникам мо-
лодіжного активу для підвищення 
ефективності роботи.

Говорили і про принципи робо-

Відгукнувшись на пропозиції 
від жителів села Лукашеве щодо 
проведення робіт із реконструкції 
водогону у цьому населеному пун-
кті, голова Широківської громади 
Денис Коротенко у терміновому 
порядку зібрав нараду за участі 
представників УКБ облдержад-
міністрації, проектної організації 
та підрядників для коригування 

плану реконструкції з урахуван-
ням побажань людей.

Почута думка жителів про не-
доцільність виконувати роботи, 
пов’язані з прокладанням водогону 
по твердому покриттю в осінньо-зи-
мовий період. Прийнято рішення ці 
роботи розпочати навесні 2018 року, 
натомість до кінця цього року під-
рядна організація працюватиме на 

ділянках, які можна пройти по ґрун-
ту або зеленій зоні. 

Керівництво Широківської гро-
мади сподівається на якнайшвидше 
вирішення основної потреби жи-
телів села Лукашевого – забезпе-
чення людей якісною питною водою 
шляхом реконструкції водогону пит-
ної води, який перебуває в аварійно-
му стані.

Реконструкція водогону в Лукашевому 

Мистецтво – дітям громади

Молодіжна рада Широківської громади 
провела чергові збори

ти, засади і функції Молодіжної ради. 
Основна база – згуртованість і спря-
мування на розвиток, – з цим погод-
жуються всі.

На наступному засіданні  відбу-
дуться вибори голови і секретаріа-
ту, крім цього, молодь представить 

власні проекти у різних сферах для 
спільної реалізації з керівництвом 
громади, яке покладає великі надії 
на співпрацю з Молодіжною Радою 
як найбільш прогресивними, сучас-
ними представниками Широківської 
громади.

МАСШТАБНИЙ 
СУБОТНИК  
розпочав процес відновлення 
аеродрому в Широкому

переоцінити важко, аеропорт знахо-
диться на землях громади і перспекти-
ва його відновлення викликає у керів-
ництва лише схвалення і підтримку, 
крім того голова громади Денис Коро-
тенко розповідає, що вже має плани із 
створення тут індустріального парку.

«Ця територія нашої громади і ми 
вже писали Гройсману і на область, 
аби щось почати робити з цією те-

риторією. Загальна площа аеродрому 
– 300 га, підприємство тривалий час 
не працює, а це наповнення бюджету. 
Коли ми дізнались про те, що Петро 
Сабашук починає рух з реанімації цьо-
го аеродрому – дуже зраділи і вирішили 
взяти участь у суботнику. Сьогодні 
тут апарат сільради, заступники, 
бухгалтерія, фінансовий відділ, депу-
тати. Звісно, бачимо, що одним днем 
тут не обійдеться, але початок по-
кладений. Заради розвитку громади 
ми готові виходити ще».

За словами голови Дениса Коро-
тенка, запуск летовища – це нові ро-
бочі місця, розвиток інфраструкту-
ри, потужний інвестиційний ковток 
для нашої території. Це не лише по-
датки до бюджету громади, а й при-
вабливість цих місць для активного 
відпочинку, а в перспективі – розви-
ток туризму.
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ПРИЙОМ ГРОМАДЯН НА ГРУДЕНЬ
Коротенко Денис Олександрович

голова Широківської сільської ради(об’єднаної територіальної гро-
мади) Запорізького району Запорізької області

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

2-га середа місяця – 13 грудня - з 9 до 12 години
4-тий вівторок місяця – 26 грудня - з 17 до 18 години

Виїзні прийоми (розклад на грудень 2017 року)
12 грудня

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

19 грудня
13.00 с. Ручаївка (у приміщенні сільського клубу)
14.15 с. Відрадне (у приміщенні школи)
15.30 с. Петропіль (у приміщенні агрофірми «Славутич»)

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

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

2-ий, 4-ий вівторок місяця    1-а, 3-я середа місяця  
12 та 26 грудня
10.00 - 11.30   -  с.Веселе
12.0 - 13.30  - с. Августинівка
  2-ий, 4-ий четвер місяця
  14 та 28 грудня
  10.00 - 11.30  -   с.Відрадне
  12.00 - 13.30  -  с.Широке

Прийом заступниками голови Широківської сільської ради Коро-
тенка 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

 на грудень 2017 року
1-ий вівторок місяця (5 грудня):
• 13.00 с.Широке (в приміщенні сільської ради) 
• 14.15 с.Лукашеве (в приміщенні сільської ради)
• 15.30 с.Відрадне (в приміщенні школи)
4-ий вівторок місяця(26 грудня) :
• 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

В рамках спільної програми “Соціальна допомога”, організованої За-
порізькою 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 адресою вул.Космічна, 9А
Щонеділі з 11:00 до 12:00 в Свято-Успенському храмі в селі Лукаше-

вому за адресою вул.Центральна, 36
Щосуботи з 11:00 до 12:00 в храмі на честь Преображення Господ-

нього у селі Широкому за адресою вул.Маракулова, 3
Щонеділі з 11:00 по 12:00 в церкві Благодать в селі Дніпрельстан за 

адресою вул.Тараса Шевченка, 12.

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! ВАЖЛИВО! Школярі, за-
реєстровані на території громади, але 
вчаться у навчальних закладах населе-
них пунктів, які не входять до неї,  до 1 
грудня подавали свої заявки на участь у 

конкурсі. Детальніше про конкурс і пра-
вила – на сайті Широківської громади – 

www.shyroke.org.ua.

6 та 20 грудня
10.00 - 11.30  -   с.Лукашеве
12.0 - 13.30  -  с.Володимирівське

Танюші подяка! 
Вона дійсно наша «швидка допомога»

Добрий день, Шановна Громада!
 Я дуже хочу винести велику подяку депутату Широківської громади 

Астаховій Т.В., яка дбає про своїх односельчан с.Августинівка. Я ані трішеч-
ки не шкодую, що її обрали депутатом по нашому округу.

Тетяні Володимирівні не байдужа жодна багатодітна родина у нашому 
селі. Особливо вона піклується про стан пенсіонерів похилого віку. Коли 
хтось помирає, у час скорботи, намагається прийти на допомогу, втішити 
та чимось допомогти. Роздає гуманітарну допомогу малозабезпеченим 
сім’ям. Піклується, щоб зробити спортивний зал, для розваги молоді.

В літній період організовувала дітей-волонтерів (Трунова Оксана,Бе-
ган Аріна, Дегтярьова Аліна, Бабенко Діана,Шеремет Женя), які ходили до 
одиноких людей похилого віку, де школяри надавали допомогу, а саме: но-
сили воду, прибирали в житлових приміщеннях і на подвір’ї пенсіонерів, 
навіть співали їм пісні.    

Щодо допомоги тяжкохворим односельчанам: Тетяна Володимирівна, 
як тільки почула, що в тяжкому стані перебуває Ащеулова Р.А., одразу ж 
прийшла на допомогу (викликала швидку та потім сама транспортувала 
хвору до лікарні, де Ащеулова Раїса перебувала 10 днів, після чого Тетяна 
Володимирівна привезла її до дому та постійно  слідкувала  за станом її 
здоров’я). Невдовзі хворій стало знову погано та депутат разом із фельд-
шером Відрадненського ФАП госпіталізували за домовленістю на машині 
швидкої допомоги до обласної лікарні, де Раїсу прооперували, про що та-
кож поклопоталась Тетяна.

Також Тетяна Володимирівна піклується про Корогод Тетяну, у якої тяж-
ко хвора донька, прикута до ліжка. Постійно піклується про них та надає 
допомогу. Хочу подякувати також мешканців с.Августинівка, які допомог-
ли коштами на ліки для сім’ї та Сапліку Сергію, який завіз, безкоштовно, 
повний причеп дрів.   

Спасибі велике, Вам, Тетяно Володимирівно!
Дай Боже, Вам, сил, наснаги, здоров’я на довгі літа!!!

P.S.Вибачте, будь ласка, за помилки, Трунова Валентина Миколаївна.

Нові 
зупинки

Три нових зупиночних комплек-
си з’явились у селах Надія, Червоний 
Яр та Петропавлівка Широківської 
громади. Оновити їх вдалося завдя-
ки спільним зусиллям місцевого 
депутата Володимира Карпенка та 
керівництва Широківської громади. 
Всі зупинки, які зараз зазнали онов-
лення, є центральними для своїх на-
селених пунктів і впродовж останніх 
26 років не бачили жодних рекон-
струкцій. 

У Петропавлівці та Червоному 
Яру з їх встановленням допоміг 
особисто голова громади Денис 
Коротенко, забезпечивши робіт-
ників пальним, крім того, допомогу 
надали помічники депутата Тетяна 
Чернова та Юрій Кондаков.

У Надії із встановленням фінан-
сово допомогли Оксана Шабель-
ник і Ігор Процишин, останній про-
водив ще й зварювальні роботи. 

Загалом встановлення трьох 
зупинок у селах Широківської гро-
мади обійшлося у понад 10 тисяч 
гривень. 

Шановні військовослужбовці, працівники Збройних Сил України!
Дорогі ветерани!

Вітаю вас із Днем Збройних Сил України.
Відвага і героїзм, відчайдушність 

та бойова майстерність, яку кожної 
миті демонструють військовослуж-
бовці Збройних Сил України, ваші 
подвиги закарбовуються в українсь-
кій воєнній історії.

Сьогодні у важких, виснажливих 
боях твориться сучасне українське 
військо. Його живить не лише зброя 
та хист, а й потужний патріотичний дух, підтримка всього суспільства.

Від Широківської громади з 2014 року і по сьогодні службу у Збройних Силах 
України пройшло 139 наших земляків. П’ятеро наших воїнів просто зараз продов-
жуть боронити державні кордони.

Низький вам уклін і побажання здоров’я, благополуччя й довголіття. Впевне-
ний, що з вашою допомогою ми з честю відстоїмо нашу землю.

Бажаю всім незламної волі, надійного родинного тилу та нових звершень у 
благородній справі служіння Україні.

Слава Україні!Слава Збройним Силам України!
Голова Широківської об’єднаної територіальної громади

Денис Коротенко

Шановні жителі Широківської громади!
Прийміть щирі вітання з нагоди Дня місцевого самоврядування.

Цього року наша молода громада зроби-
ла впевнені кроки до розбудови спроможного, 
повноцінного та відповідального місцевого са-
моврядування європейського зразка. Я вдячний 
кожному з учасників цього процесу за ініціативу, 
підтримку та розуміння необхідності й незворот-
ності цього курсу.

Переконаний, що наша Широківська громада 
буде однією з найсильніших, найміцніших і найбільш процвітаючих громад України. 
Ми з вами вже демонструємо вагомі здобутки і фінансову спроможність, високий 
рівень залученості громадськості до розв’язання проблем місцевого значення.

Впевнений, за півроку нашої роботи як органу місцевого самоврядування люди 
вже відчувають результат реформи децентралізації. Попереду на нас чекає погли-
блення галузевої децентралізації, розвиток місцевої інфраструктури, поліпшення 
надання якісних послуг населенню та підвищення нашого з вами добробуту.

Вірю, що разом, гуртом ми збудуємо сильне місцеве самоврядування і 
бажаю всім нам нових досягнень та здобутків!
Голова Широківської об’єднаної територіальної громади 

Денис Коротенко

«СКАЗАНО – 
ЗРОБЛЕНО»

Завдяки компетентності, від-
повідальності, голови Широківської 
ОТГ Коротенка Дениса Олексан-
дровича, нарешті у Ручаївському 
клубі та ФАПі, у зовсім короткий тер-
мін відновлено систему теплопо-
стачання. Завдяки цьому наші діти 
зустрінуть Новорічні свята утеплому, 
і затишному приміщенні.

Працівники культури, та ФАПу, а 
також мешканці села висловлюють 
щирі слова подяки:

Заступнику голови Ігорю Пано-
ву, депутатському корпусу, Миколі 
Голосному і усім причетним до цієї 
справи.

Шановний Денисе Олександро-
вич! Бажаємо Вам, тільки зеленого 
світла!

Завідуюча Ручаївським сільсь-
ким клубом Наталія Єременко

ГО «Меценат України»
 продовжує

 ПРОГРАМУ СОЦІАЛЬНОЇ ПІД-
ТРИМКИ НЕЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ 
НАСЕЛЕННЯ ТА ПРЕДСТАВНИКІВ 

УРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ
У селах Широківської грома-

ди вже другий рік поспіль триває 
роздача продуктових наборів мало-
забезпеченим жителям. Нагадуємо, 
що система отримання соціальної 
допомоги від ГО «Меценат України» 
наступна: вам необхідно заповнити 
бланк заяви у фахівця із соціаль-
ної роботи, додати копію паспорта 
і кода, а також довідку про складні 
життєві обставини. Про день і час, у 
які можна отримати продуктову під-
тримку людей інформує соціальний 
працівник або в.о. старости.

Сім’я нашої шанованої житель-
ки Ручаївки Широківської грома-
ди Галини Григорівни Попович, 
яка цього місяця відзначила свій 
70-річний ювілей вітає іменинни-
цю, бажає міцного здоров’я, жит-
тєвих сил і оптимізму. І висловлює 
велику вдячність завідувачці Ру-
чаївського сільського клубу Наталії 
Єременко за організацію і проведення прекрасного святко-
вого вечора на честь ювілярки.
Єременко за організацію і проведення прекрасного святко-


