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З першого січня 2018 року всі 
школи, дитячі садки, а також за-
клади культури і медицини пере-
ходять на утримання громади. 
Про те, що чекає освітню галузь 
у наступному році розповідає 
профільна заступниця голови 
Широківської громади Ольга Ста-
вицька.

Стало нашим
Актуальна проблема сільських 

регіонів – проблема забезпечення 
якісними освітніми послугами дітей 
дошкільного та шкільного віку.  Те, 
що діти не  користуються новим 
обладнанням, не мають доступу до 
інформаційних технологій, що у них 
не викладаються в повній мірі деякі 
предмети – це порушення принци-
пу рівності наших дітей як громадян 
України. Новий, прийнятий Закон 
«Про освіту» покликаний передусім 
підвищити якість освітніх послуг, 
щоб школа працювала на учня за-
ради його майбутнього.

Старі будівлі, технічна зно-
шеність інфраструктури, низька 
матеріально-технічна база призво-
дить до того, що директори за-
ймаються більше ремонтами та 
господарськими питаннями, а не 
вдосконаленням навчального про-
цесу. 

Ще однією проблемою є слабка 
мотивація роботи в сільській місце-
вості – пенсійний вік кадрів, відсут-
ність творчої молоді.

Наразі складно давати якісь 
коментарі про наші навчальні за-
клади, оскільки весь час вони під-
порядковувались району і керував 
ними районний відділ освіти. Кон-
кретні висновки про роботу і про-

«НАШІ ШКОЛИ МАЮТЬ ПОВЕРНУТИСЬ ОБЛИЧЧЯМ ДО УЧНІВ!» – 
Ольга Ставицька про освіту Широківської громади

позиції підвищення якості освіти  
можна буде надати після деякого 
часу. Але часу в нас справді не 
вистачає, все треба робити швидко. 

У нас створений відділ освіти 
громади, який буде займатись 
менеджментом освітніх закладів. 
Перед його працівниками стоїть 
завдання  не просто здійснювати 
поточне адміністрування мережі 
шкільних закладів, а шукати нові 
стратегічні шляхи з розвитку і оп-
тимізації. 

Мовою цифр
Перший крок до цього – моніто-

ринг. Ми збираємо дані, показники, 
від успішності учнів, результатів 
ЗНО, рівня фаховості педагогів до 
економічних чинників вартості нав-
чання одного учня у різних освітніх 
закладах нашої громади. Вже зараз 
видно, що потрібно оптимізува-
ти – дуже високі, нераціональні і 
безглузді витрати на опалення та 
енергоносії. На всі наші заклади 
освіти – майже 7 млн! Якби свого 
часу перейшли на електроопален-
ня, або ще краще – на альтернативні 
види палива, то це в рази менше! 3 
млн – на цю цифру за опалення в рік 
можна вийти.  А це вже 4 млн на ро-
звиток! За ці кошти можна придбати 
купу сучасного обладнання, прове-
сти навчання вчителів, впровадити 
передові технології для розвитку 
наших дітей. 

Неефективний підхід до опа-
лення наших шкіл , а також низь-
кий рівень наповнюваності класів 
учнями виливаються у непідйомні 
для бюджету цифри. Існує система 
розрахунків щодо оптимізації, яка 
мовою цифр доводить ефектив-
ність чи неефективність школи. 
Навчальні заклади, як і громади, 
можуть бути спроможними і не-
спроможними.  

Наприклад, за стандартами 
утримання одного учня має обхо-
дитись від 6 до 10 тисяч гривень 
на рік. Це норма. Коли на зустрічах 
освітяни інших сільських громад 
озвучують показник у 20 тисяч 
гривень в рік на одного учня всі за 
голову беруться.  А що казати нам, 
коли у нас найменший показник 

– 21 тис. а найбільший – 40 тис. Че-
рез невиправдано високі витрати 
на енергоносії і низьку наповню-
ваність класів (8 дітей) витрати на 
одного учня суттєво зростають 
порівняно з тими класами, де на-
повнюваність 18-20 школярів. 

Три кроки до змін 
Чи варто оптимізувати мережу? 

Вважаю, що це має бути винесено 
робочою групою на розгляд депу-
татів та громадськості.  Все має вирі-
шувати громада. Бо якщо одна школа 
утримується за рахунок розвитку 
дітей іншої школи, більш наповнюва-
ної, то громада має про це знати. Ми 
не купуємо  комп’ютери, інтерактивні 
дошки, у нас в школах старі меблі, не-
має класів з робототехніки та інше, бо 
ми утримуємо всі школи. Це має бути 
наше спільне рішення. 

Хочу зазначити, що оптимізація 
шкіл не проходить за один день.  1 
етап – збір даних: про учнів і пра-
цівників, логістику підвезення, де-
мографічну ситуацію у селах, витра-
ти, гуртки, показники ЗНО, дані про 
інфраструктуру, позашкільну освіту. 
Другий етап – аналіз. Кількість учнів 

на одного вчителя, витрати на ма-
теріально-технічне забезпечення, 
їхнє співвідношення. Третій – етап 
- донесення інформації і спільне об-
говорення.

Те, що жодна школа не за-
криється – так. Оптимізація може 
полягати в пониженні ступеня шко-
ли, що суттєво зменшить витрати. 
Можливо, зробити з частини бу-
дівлі в школі будинок творчості. 

Досвід сусідів
В різних громадах систему освіти 

налаштовують по-різному. Приміром, 
у Преображенці створили 1 опорну 
школу і 2 філії. У філії два рази на тиж-
день виїздить машина з викладачами 
іноземної мови, хореографії та ло-
гопедом. Показники демонструють 
поступове якісне підвищення рівня 
освіти. Тут же за рахунок економії на 
енергоносіях харчуванням охоплені 
всі діти, більше того -  там укладено 
договори з двома місцевими під-
приємцями, які розширили меню і 
підтримують якість харчування дітей 
у школах Преображенки на високо-
му рівні. Крім того, за рахунок зао-
щаджених коштів проведено ремонт 
закладу, з’явились нові гуртки, прид-
бана сучасна техніка.

Ще ми бачимо, що ефективним 
методом підвищення рівня компе-
тенцій викладацького складу за-
кладів є вивільнення директорів від 
господарських обов’язків, аби дирек-
тори займались тільки освітою, про-
ектами, впровадженням передових 
технологій у стінах закладу. Ми також 
думаємо піти цим шляхом і дати мож-
ливість керівникам шкіл повністю 
віддатись освітньому процесу.

Важливі деталі
Якість харчування для нас 

принципове питання. Громада буде 
традиційно забезпечувати безко-

штовним харчуванням учнів шкіл з 
1 по 4 клас. Також прийнято рішен-
ня безкоштовно харчувати дітей 
учасників АТО. Крім цього, у такий 
самий спосіб підтримати малоза-
безпечені родини запропонував го-
лова бюджетної комісії Олександр 
Пічурін. Формуються списки дітей, 
щомісяця їх затверджує директор 
кожного освітнього закладу і за під-
писом місцевих депутатів подає. 

Вбиральні. Управління освітою 
переходить  в громаду з 1 січня, 
цього ж дня починає свою роботу 
відділ освіти. До цього ми брали 
участь у ремонтах і облаштуваннях 
шкіл лише за власною ініціативою 
голови громади Дениса Коротенка. 

Серед перших наших госпо-
дарських цілей – сучасні туалети. 
Це вкрай необхідно і стане ви-
конанням статті Конституції про 
честь і гідність. На етапі завершен-
ня - Відрадненська і Широківська 
школа, після них – на черзі на ре-
монт – туалет Широківського ХАБу 
(будинок культури). Останній об’єкт 
найскладніший, адже на нього по-
трібний проект, а це, на жаль, про-
цес тривалий.

Насамкінець хочу зазначити, 
що важливим компонентом нашої 
спільної роботи з поліпшення сфе-
ри освіти є активність батьків, ство-
рення наглядових рад, прагнення 
вчителів до самовдосконалення, 
їхня участь у тренінгах, проектах 
із впровадження інноваційних ме-
тодів освіти. Наша мета – аби батьки 
були за власної ініціативи включені 
в процес, а вчителі несли у стіни за-
кладів нові передові зміни. Вірю, що 
лише разом, доклавши спільних ве-
ликих зусиль, ми зможемо створи-
ти для наших дітей гідні умови для 
навчання і розвитку і з часом наші 
школи стануть навіть кращими, ніж 
у сусідів!

 Опорна школа село Наварія, Львівщина

Реконструкція опорної школи смт Солоне, Дніпропетровщина

Дорогі жителі Широківської громади! Щиро вітаю вас з Новорічними та Різдвяними святами! 
У цей період від Миколая до Водохреща відбуваються справжні дива і здійснюються найзаповітніші мрії. Я бажаю всім вам 

провести ці свята у теплому колі рідних та близьких людей, зичу здоров’я, благополуччя вашим сім’ям, радісних моментів у но-
вому, 2018 році, чистоти у думках і щирості у вчинках. Всім, хто починає нову справу – витримки вам, розумних рішень терпіння 
і доброї вдачі. 

Я вірю, що наступний рік принесе нашій з вами Широківській громаді великі позитивні зміни. Рік 2018 ми оголосили роком 
соціальної сфери. Громада приймає на свій баланс всі об’єкти освіти, медицини та культури і здобуває зобов’язання з їхнього 
утримання. Головне завдання для команди – підняти послуги соціальної сфери, освіти, медицини на високий рівень, оптимізував-
ши витрати на їх утримання,  і одночасно продовжити відбудову комунального господарства й інфраструктури громади. Знаю, 
завдання непросте, в один момент відремонтувати все і скрізь просто нереально. Водночас впевнений, за планомірної система-
тичної роботи, яку ми вже розпочали у цьому році по наших ключових напрямках: освітленню, ремонтам водогонів та благоу-
строю - жителі щодня відчуватимуть реальні зміни на краще. Це і є наш стратегічний план.

Впевнений, що нам разом з депутатським корпусом, представники якого демонструють справжню злагодженість, колосальну пра-
цездатність і спрямованість на результат, вдасться зробити наше життя кращим. У нас великі плани і світлі мрії і я з усією командою 
Широківської громади вступаю у 2018 рік з впевненістю, що спільними зусиллями ми разом здатні творити справжні дива! 

З Новим роком, з Різдвом Христовим! Міцного здоров’я, добробуту, злагоди, любові і веселих свят!
Голова Широківської громади Денис Коротенко
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Засвітили 
ліхтарі

У Володимирівському по 
вулицях Лесі Українки, Грушев-
ського, Польовій, Степній та 
провулку Веселому підключе-
но оновлене вуличне освіт-
лення. 

В рамках комплексної програми керівництва Широківської гро-
мади впродовж осені-зими на чотирьох вулицях у селищі Відрадне 
також було оновлено освітлення: по вул.Перемоги, Бірюкова, в про-
вулку Лікарняному та частині вулиці Горького, де з’явились нові світ-
лодіодні ліхтарі.

Також в Августинівці оновлене світло з’явилось на вулицях Мо-
лодіжній та Миру.

Крім того, у населених пунктах відбувається плановий поточний 
ремонт точок освітлення: вуличні ліхтарі полагоджено на окремих 
вулицях Ручаївки, Петрівського, Сонячного, проведені роботи із 
заміни світильників у Володимирівському по вулицях Українській, а 
у Відрадному - по Молодіжній. 

На 2018 рік відновлення вуличного освітлення у селах Ши-
роківської громади продовжиться.

Широківська громада отримала 
новий сміттєвоз

Ключі від нового сміттєвозу для нашої гро-
мади під час урочистої церемонії голові Денису 
Коротенку вручив очільник Запорізької облдер-
жадміністрації Костянтин Бриль.

Закупівля і передача техніки стала можливою 
завдяки реалізації в області державної програми 
підтримки ОТГ, в рамках якої для потреб громад 
Запорізької області було придбано 29 одиниць тех-
ніки.

Для нас це перша техніка і перший крок до вирі-

Цього місяця наша грома-
да приймала освітян з 5-ти 
районів Запорізької області 
в рамках чергового етапу 
семінару-тренінгу «Ефективне 
управління освітою в ОТГ». 

Захід відбувся у Володи-
мирівському НВК «Успіх», на 
нього до Широківської громади 
приїхало понад 150 учасників, а 
сам цикл зустрічей за підтримки 
ULEAD з Європою та Департа-
менту освіти Запорізької ОДА 
покликаний підвищити якість 

освітніх послуг в навчальних 
закладах області, оптимізувати 
менеджмент, сприяти впровад-
женню сучасних технологій у 
школах.

Участь у заході взяли освітя-
ни Вільнянського, Запорізького, 
Михайлівського, Василівського та 
Новомиколаївського районів та, 
звісно, Широківська громада. 

Новий Закон України «Про 
освіту», що передбачає підвищен-
ня якості освітніх послуг, вимо-
ги до опорних шкіл у громадах, 

підвищення кваліфікації педаго-
гів і впровадження сучасних тех-
нологій викладання - все це обго-
ворили в ході семінару. 

Тема доповіді заступниці го-
лови громади Ольги Ставиць-
кої - додаткові джерела фінан-
сування та неформальна освіта 
в громаді, а про створення 
освітнього середовища в умо-
вах «Нової української школи» 
доповідала директорка Во-
лодимирівського НВК «Успіх» 
Олена Кондрус.

Увага всім! Ми оголошуємо про початок кампанії з 
розробки гербу Широківської громади, який стане 

нашим унікальним символом
Впродовж груд-

ня-січня спеціально 
створена робоча 
група проведе цикл 
зустрічей з краєзнав-
цями, істориками, 
п р е д с т а в н и к а м и 
геральдичного то-
вариства, соціально 
активними мешкан-
цями громади для 
спільної розробки 
гербу.

Прагнемо, щоб наша символіка мала об‘єднуючий характер, 
сприймалась і була предметом гордості усієї громади, тому запро-
шуємо всіх жителів також долучитись до процесу створення гербу.

Свої пропозиції щодо вигляду нашого унікального символу 
у формі ескізів з коротким описом ви можете надсилати на елек-
тронну адресу Широківської громади shyroke.otg@gmail.com до 10 
січня 2018 року.

Всі ваші пропозиції будуть розглянуті на засіданні робочої групи 
з розробки гербу. На фінальному етапі відбудеться відкрите голосу-
вання за найбільш вдалі ескізні пропозиції, а затвердити офіційний 
герб Широківської громади згідно з законом мають місцеві депутати.

Зауважуємо, що відповідно до ст.22 Закону України “Про місцеве 
самоврядування”, символи громади, в тому числі її герб, мають відо-
бражати історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві 
особливості і традиції. Врахуйте це під час підготовки своїх ескізів.

Долучайтесь до процесу створення нашого унікального знаку, 
який максимально відображатиме нашу самобутність і стане ще 
одним символом нашого єднання. Віримо, що разом нам вдасться 
сформувати своє обличчя, створити успішний територіальний 
бренд, який допоможе розумному зростанню нашої великої прекрас-
ної території!

Широківська ЗОШ святкує ювілей

Широківська громада зібрала 
освітян області

Перша техніка

шення потреби із вивезенням сміття, тому після 
оформлення необхідних документів машина одра-
зу вийде на вулиці Широківської громади. Машина 
стане на баланс КП “Благводсервіс” нашої громади, 
яке у даний момент проводить закупівлю ще одно-
го сміттєвозу, кількох тракторів та іншої техніки для 
господарської діяльності.  Планується, що свій пер-
ший рейс новенький сміттєвоз здійснить на самому 
початку нового року.  

Висловлюємо велику подяку керівництву області 
і обласної ради, депутатському корпусу Верховної 
Ради від Запорізької області і всім, хто підтримує 
процес децентралізації в Україні. 

Педагогів і учнів Широківсь-
кої загальноосвітньої школи 
вітаємо з ювілеєм! З нагоди свята 
у стінах школи влаштували вели-
кий конкурс “Широківська школа 
має талант”, у якому взяли участь 
учнівські колективи від першач-
ків до старшокласників.

І звісно, ювіляри на чолі з 
директором закладу Миколою 
Василенком приймали вітання 
і подарунки. Заступниця голо-
ви громади Дениса Коротен-
ка, Ольга Ставицька передала 
вітання від всієї Широківської 
громади, побажала школі про-
цвітання, успішних випускників 
і подарувала закладу сушилки 

для рук, що будуть встановлені у 
санвузлах. Депутати Олександр 
Ралко, Олександр Пічурін та 
Олександр Шклярук подарували 
закладу сучасну аудіосистему, а 
їхня колега Ірина Марковська 
разом з представниками від “На-
шого краю” вручили тренажер 
для підкачки пресу, який вста-
новлять у спортзалі.

Освітян привітала також 
представниця благодійного 
фонду “Менонітський центр” 
Ольга Рубель. Організація є дав-
нім партнером школи і регуляр-
но підтримує заклад подарунка-

ми для поліпшення навчального 
процесу.

Успіхів, процвітання, таланови-
тих учнів з високим рівнем знань 
цього дня бажають Широківській 
школі всі колеги та друзі. Громада 
зі свого боку продовжить доклада-
ти максимум зусиль для підтримки 
освіти як з господарського боку, 
так і з боку розвитку і впроваджен-
ня сучасних технологій у школі аби 
наші діти на рівнем знань могли з 
легкістю конкурувати з випускни-
ками найкращих шкіл України. 

Зі святом, з ювілеєм, 
наша Широківська ЗОШ!

Закладу виповнилось 30 років
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У селі відбулась чергова 
зустріч з жителями в рамках 
розробки стратегії розвитку 
громади. 

Голова Широківської громади 
Денис Коротенко провів зустріч 
з жителями Августинівки, Леме-
шинського, Світанку, Привітного, 
Новоселища та Івангорода в рам-
ках розробки стратегії розвитку. 
До обговорення майбутнього 
громади цього разу долучилось 
понад сто людей.

Традиційно робота відбува-
лась за трьома тематичними бло-
ками: соціальна сфера, спікером 
якої виступила заступниця голо-
ви з гуманітарних питань Ольга 
Ставицька, потреби сфери ЖКГ, 

Августинівці обрали своє майбутнє
де планування координував сам 
голова громади Денис Коротенко 
разом з профільним заступником 
Ігорем Пановим. Розвиток еко-
номічної сфери жителі намітили 
разом із заступницею голови Ма-
риною Юдіною та спеціалісткою 
із залучення інвестицій Ганною 
Комісаренко.

Після обговорень відбулось 
голосування, яким учасники 
визначили пріоритети для ро-
звитку.

Жителі висловились за за-
гальну середню освіту для всіх 
дітей села без виїзду з території, 
у сфері благоустрою найбільше 
голосів набрали ремонт доріг, 
вирішення потреби у якісній пит-

ній воді та розробка генпланів 
населених пунктів. Поліпшення 
економіки громади учасники вба-
чають у підвищенні рівня зайня-
тості населення, відновленні саду 
й виробництві соку.

Ця зустріч стала третьою в 
рамках розробки стратегії ро-
звитку громади, що здійснюється 
у співпраці з проектом “Підтримка 
українських територіальних гро-
мад до прийняття ВПО” Ініціатив 
інфраструктурної програми для 
України Німецького товариства 
міжнародного співробітництва 
GIZ GmbH і покликана долучити 
жителів усіх сіл до формування 
майбутнього Широківської гро-
мади. 

Понад 10 років на ринку 
виготовлення металокон-
струкцій, у партнерах – найпо-
тужніші металургійні гіганти 
України. Засновник і комерцій-
ний директор ТОВ «Завод Спец-
машремонт», а також житель 
Широківської громади Дмитро 
Кононенко показав нам своє ви-
робництво, розповів, чому ви-
гідно офіційно працевлашто-
вувати працівників і як сплата 
податків може сприяти ро-
звитку громади.

Партнери
Два великих майданчика для 

виготовлення великогабаритних 
конструкцій, з них один цех з 
виробництва технологічних зап-
частин для металургійного устат-
кування. Особлива увага - нестан-
дартним розмірам і формам, що 
робить підприємство унікальним 
партнером для підприємств ма-
шинобудівної, металургійної, 
хімічної та інших галузей промис-
ловості. 

Серед головних партнерів 
«Заводу Спецмашремонт» - Мета-
лургійний Комбінат «Азовсталь», 
Маріупольський металургій-
ний комбінат ім. Ілліча, ПАТ 

Шановні 
підприємці!

 На даний час керівництво 
Широківської громади розпо-
чало роботу над стратегією 
економічного розвитку гро-
мади. Одним із пріоритетних 
напрямків розвитку території 
є розвиток малого та серед-
нього підприємництва.

Створення інвестиційної 
привабливості громади, та ре-
алізація узгоджених інтересів 
влади, громади та бізнесу – 
все це неповний перелік на-
прямків даної стратегії. 

З цією метою, було прий-
нято рішення про створення 
довідника юридичних осіб та 
підприємців, які зареєстро-
вані, та ведуть свою діяльність 
на території Широківської 
громади. 

Просимо Вас у найкорот-
ші терміни надати інформа-
цію про Вашу компанію, а 
саме: назва, опис діяльності, 
логотип (за наявністю), кон-
тактні дані, у зручний для Вас 
спосіб. 

Звертаємо увагу, якщо 
місцезнаходження Вашої 
компанії (виробничих по-
тужностей, тощо) є тери-
торія Широківської грома-
ди, а адреса реєстрації не 
співпадають, пропонуємо 
якнайшвидше здійснити пе-
ререєстрацію, а також всі 
необхідні дії.

За додатковою інфор-
мацією та консультативною 
підтримкою звертайтеся 
за адресою: 69089 місто 
Запоріжжя, вулиця Героїв 
37 батальйону (Шушенсь-
ка),137, для листування: 
69089, місто Запоріжжя, а\с 
5586 та на електронну адре-
су: shyroke.otg@gmail.com., 
телефон (факс) +38 (061) 
223-62-10. 

Офіційнй сайт: 
shyroke.org.ua

Попереду ще 5 зустрічей з 
жителями, після чого всі дані, 
отримані в ході всіх обговорень 
будуть опрацьовані робочою 
групою і ляжуть в основу напи-
сання стратегії розвитку нашої 
громади.

У січні 2018 року подібні 
зустрічі заплановано провести 

ще у трьох населених пунктах 
Широківської громади.

12 січня у Володимирівсь-
кому НВК о 15:00 – запрошують-
ся жителі Володимирівського, 
Дніпрельстану та сел.Сонячного.

19 січня у Відрадненьскій 
школі о 15:00 – запрошуються жи-
телі Відрадного.

26 січня у Петропільському 
НВК о 15:00 – запрошуються жи-
телі сіл Петропіль, Надія, Зоряне, 
Веселе, Червоний Яр, Нововозне-
сенка, Новодніпровка, Петропав-
лівка.

Увага! Графіки зустрічей є 
попередніми, можливі зміни. 

Слідкуйте за анонсами на 
інформаційних ресурсах 

Широківської громади 
https://shyroke.org.ua

https://www.facebook.com/
shyroke.org.ua/

Приходьте разом планувати 
наше майбутнє!

Дмитро Кононенко:  «Радий, що можу 
підтримати нашу молоду громаду»

«Дніпровський металургійний 
комбінат», «Запорізький залізо-
рудний комбінат», а також низка 
успішних виробництв, в тому чис-
лі, харчової промисловості. 

Наповнення 
бюджету

На даний час на підприєм-
стві Дмитра Кононенка працює 
70 працівників. Кожен з них офі-
ційно працевлаштований, і це 
- принципова позиція керівни-
цтва, запевняє наш співрозмов-
ник. До того ж, такий підхід має 
цілком економічне підґрунтя: 
нині керівникові дешевше спла-
чувати «білу» зарплату і забезпе-
чувати робітникам весь законо-
давчо визначений соцпакет, ніж 
регулярно переховуватись від 
інспекторів з праці чи мати ве-
личезні штрафи за ухилення від 
сплати податків. 

Щодо останніх, з нового, 
2018 року, 60% податку з до-
ходів фізичних осіб (ПДФО) 
буде йти до місцевого бюджету, 
адже підприємство Кононен-
ка зареєстроване на території 
громади. Як житель Сонячного, 
наш співрозмовник радіє тому, 
що його бізнес сприятиме на-
повненню бюджету. Причому 
на немаленьку суму. Мінімаль-
на зарплата з 1 січня 2018 року 
становитиме 3723 грн, ПДФО 
від неї – 18%, тобто 670,14 грн, з 
них 60%, а це 402 грн, йтиме до 
місцевого бюджету. Це за одно-
го працівника за один місяць. 
Множимо на 12 місяців і на 70 

офіційно працевлаштованих 
людей – маємо 337,7 тисяч гри-
вень. І це лише беручи до уваги 
мінімальну зарплату. Ця сума 
суттєво наповнить бюджет, а го-
ловне – залишиться на території 
селища. Фактично кошти під-
приємця, сплачені у вигляді по-
датків, продовжать працювати 
на місцевість, перетворившись 
в об’єкти інфраструктури. Та-
кий самий механізм повернення 
60% податку ПДФО до громади 
стосується кожного працівника 
із «білою» зарплатою.

Децентралізація – 
великий шанс 

для нашої громади
Підприємець Дмитро Коно-

ненко вже понад 8 років меш-
кає разом з сім’єю у будинку на 
Сонячному. Запевняє, з самого 

початку був прибічником утво-
рення громади, адже вбачає в 
цьому процесі паралелі з побудо-
вою успішного бізнесу: командна 
робота, передача повноважень 
для прийняття рішень на місця, 
прямі міжбюджетні відносини. 
Сподівається на зміни, водночас 
розуміє, що миттєвими вони не 
будуть. Серед інфраструктурних 
пріоритетів бізнесмена – пе-
редусім господарські моменти: 
людські дороги, пішохідні доріж-
ки, наявне освітлення, налагод-
жене вивезення сміття. Раніше 
всі ці питання доводилось вирі-
шувати об’єднаними зусиллями 
мешканців вулиці – кілька років 
тому разом з сусідами за власний 
кошт встановили на своїй вулиці 
25 нових ліхтарів, так само разом 
вдавалось вирішувати інші дрібні 
комунальні питання. Дмитро за-
певняє, що готовий і надалі брати 
активну участь у житті громади, 
навіть за щільного графіку.

До речі, на питання про буди-
нок на Сонячному в контексті по-
датку на землю і на розкіш, бізнес-
мен запевнив, що це також його 
принципова позиція - вся неру-
хомість оформлена і введена в 
експлуатацію і також по-тихеньку 
наповнює бюджет Широківської 
громади відповідними податка-
ми, які вочевидь буде спрямова-
но на розвиток інфраструктури 
і реалізацію проектів з благоу-
строю.
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ПРИЙОМ ГРОМАДЯН НА СІЧЕНЬ
Коротенко Денис Олександрович

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

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

2-га середа місяця – 10 січня - з 9 до 12 години
4-тий вівторок місяця – 23 січня - з 17 до 18 години

Виїзні прийоми (розклад на січень 2018 року)
9 січня

13.00 с. Володимирівстке (у приміщенні сільради)
14.30 с. Придніпровське (у приміщенні магазину)
15.30 с. Широке (у приміщенні сільської ради)

16 січня
13.00 с. Зеленопілля (у приміщенні бібліотеки)
14.30 с. Августинівка (у приміщенні сільради)
15.30 с. Веселе (у приміщенні сільської ради)

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

громади) Запорізького району Запорізької області
Виїзні прийоми (розклад на січень 2018 р.)

2-ий, 4-ий вівторок місяця 3-я середа місяця
9 та 23 січня 17 січня
10.00 - 11.30   -  с.Веселе 10.00 - 11.30  -   с.Лукашеве
12.00 - 13.30  - с. Августинівка 12.00 - 13.30  -  с.Володимирівське

2-ий, 4-ий четвер місяця
11 та 25 січня
10.00 - 11.30  -   с.Відрадне
12.00 - 13.30  -  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
3-ій вівторок місяця - з 9 до 12 години 

Виїзні прийоми заступників голови Широківської сільської 
ради  на січень 2018 року

4-ий вівторок місяця (23 січня):
• 13.00 с.Августинівка (в приміщенні сільської ради) 
• 14.15 с.Відрадне (в приміщенні школа)
• 15.30 с.Веселе (в приміщенні сільської ради)
5-ий вівторок місяця(30 січня):
• 13.00 с.Широке (в приміщенні сільської ради)
• 14.15 с.Володимирівське (в приміщенні сільської ради)
• 15.30 с.Лукашеве (в приміщенні сільської ради)
 Ставицька Ольга Сергіївна, заступник голови з питань діяльності 

виконавчих органів Широківської сільської ради      (об’єднаної тери-
торіальної громади) Запорізького району Запорізької області

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

Юдіна Марина Дмитрівна, заступник голови з питань діяльності 
виконавчих органів Широківської сільської ради (об’єднаної тери-
торіальної громади) Запорізького району Запорізької області

По горизонталі:
1. Назва села Широківської громади, у школі якого цього 

місяця відбувся наймасштабніший форум освітян із Запорізь-
кої області.

7. Назвіть об’єкт у селі Відрадному, ремонт якого подано на 
2018 рік на фінансування від Державного фонду регіональ-
ного розвитку. 

8. Прізвище заступниці голови Широківської громади, яка 
опікується питаннями освіти, медицини та культури.

10. Назва села, в якому цього місяця відбулась зустріч з жи-
телями із розробки стратегії розвитку.

11. Їх від команди Широківської громади у кількості 2500 
впродовж зимових свят передадуть всім зареєстрованим у 
громаді дітям віком від 1 до17 років.

12. Німецьке товариство міжнародного співробітництва, 
за підтримки якого було відкрито Широківський SPACE-ХАБ 
і зараз триває розробка стратегії розвитку громади.

15. Прізвище заступника голови громади, який опікується 
питаннями ЖКГ і програмами гуманітарної підтримки насе-
лення.

16. Місяць, у якому було утворено Широківську громаду.
17. Назвіть прізвище голови Широківської громади.
18. Прізвище начальника відділу ЖКГ Широківської громади.
20. Свято, яке відтепер в Україні святкують двічі. Один з цих 

днів співпадає з днем народження голови Широківської гро-
мади.

22. Загальна назва представника потужного українського 
або іноземного капіталу, який має намір і можливості вкла-
дати кошти у розвиток громади. 

По вертикалі:
2. Прізвище директора КП «Благводсервіс» Широківської 

громади.
3. Назвіть найбільш дружню, згуртовану громаду України. 
4. Що розробляють під час зустрічей голови громади з жи-

телями сіл, коли обговорюється майбутній розвиток сіл за 
темами благоустрій, соціальна сфера та економіка. 

5. Що цього місяця було оновлено у Володимирівському 
по вулицях Лесі Українки, Грушевського, Польовій, Степній та 
провулку Веселому?

6. Документ населеного пункту, необхідний інвестору для 
початку роботи на території громади.

9. Засновники Володимирівського, Ручаївки, Широкого, Ма-
лишівки та інших населених пукнктів громади, нащадки яких з 
Канади та Америки нині надають благодійну допомогу нашим 
селам. 

13. Село Широківської громади, назване так само, як і один 
з найвідоміших віршів В.Сосюри.

14. Тип школи, яка має стати осередком сучасних техноло-
гій, методик і високого рівня знань на селі, де зосередяться 
кращі вчителі, зацікавлюючи учнів інтерактивними уроками.

19. Село громади, в якому 19 січня відбудеться зустріч з го-
ловою Широківської громади із розробки стратегії розвитку.

21. Нуль одиниць цього отримала у спадок від колишніх 
сільрад Широківська громада. Нині за закупівлю цього ого-
лошено тендер, придбання цього допоможе КП «Благвод-
сервіс» якісно виконувати свою роботу. 

23. Країна, якою надихається у своїй роботі голова Ши-
роківської громади Денис Коротенко.
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По горизонталі: По вертикалі: 
1. Назва села Широківської громади, у школі 
якого цього місяця відбувся 
наймасштабніший форум освітян із 
Запорізької області. 
7. Назвіть об’єкт у селі Відрадному, ремонт 
якого подано на 2018 рік на фінансування від 
Державного фонду регіонального розвитку.  
8. Прізвище заступниці голови Широківської 
громади, яка опікується питаннями освіти, 
медицини та культури. 
10. Назва села, в якому цього місяця 
відбулась зустріч з жителями із розробки 
стратегії розвитку. 
11. Їх від команди Широківської громади у 
кількості 2500 впродовж зимових свят 
передадуть всім зареєстрованим у громаді 
дітям віком від 1 до17 років. 

2. Прізвище директора КП «Благводсервіс» 
Широківської громади. 
3. Назвіть найбільш дружню, згуртовану 
громаду України.  
4. Що розробляють під час зустрічей голови 
громади з жителями сіл, коли обговорюються 
найбільш важливі для людей питання за 
темами благоустрій, соціальна сфера та 
економічний розвиток.  
5. Що цього місяця було оновлено у селі 
Володимирівському У Володимирівському по 
вулицях Лесі Українки, Грушевського, Польовій, 
Степній та провулку Веселому? 
6. Документ населеного пункту, необхідний 
інвестору для початку роботи на території 
громади. 

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

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

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

стан за адресою вул.Тараса Шевченка, 12.

Знай наших!
Учень 3 класу Володимирівського НВК 

«Успіх» Данііл Кругліковський посів ІІ місце на 
обласному етапі конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика. Тепер хлопець стане учас-
ником ІV Всеукраїнського етапу.

Вітаємо Данііла, батьків і вчительку нашого кмітливця 
Наталію Філіпову!

Лист подяки
Коли моїй матусі Жеріновій Вар-

варі Тимофіївні настав день народ-
ження, для мене, її доньки, та моєї 
сім’ї не стало питання – що подарува-

ти. Адже в такому віці, 80 років, матеріальні подарунки не мають значення. 
Я запросила наш Відрадненський колектив «Калинушка» і не пошкодувала. 
Від їх виступу-привітання ми отримали величезне задоволення.

Я щиро вдячна цьому колективу за те, що вони є в нашому селі: 
Воронецькій Людмилі Василівні, Білокоз Галині Афанасіївні, Швець 
Валентині Іванівні, Петрип Наталії Григорівні, Березан Євгенії Михай-
лівні, Пластун Василю Федосійовичу.

Вони не шкодують своїм особистим часом заради таких людей 
похилого віку, як моя матуся. Низький Вам уклін за те, що Ви даруєте 
людям хвилинки радості в цей складний для нас час.

З повагою, Кривуля Т.П. (Жерінова Тамара Петрівна).

У селах громади тривають 
Новорічні святкування 

Широківська громада вітає наших дітей з Новорічними та Різдвяни-
ми святами. Казкові урочистості зараз відбуваються по всіх дитсадках 
та школах громади, а Дід Мороз та Снігуронька напередодні свят ма-
ють 2500 солодких подарунків для наших маленьких жителів.

Солодощі від команди Широківської громади до Новогорічних свят 
отримають всі зареєстровані на території громади діти віком від 1 до 
17 років. 

Ростіть здоровими, веселими, розумними і гарно вчіться! 
Хай прийдешні свята і весь наступний рік будуть радісними, без-

турботними і веселими!

ГО «Меценат України» продовжує програму соціальної під-
тримки незахищених верств населення та представників уразли-
вих категорій. У селах Широківської громади вже другий рік поспіль 
триває роздача продуктових наборів малозабезпеченим жителям. 
Нагадуємо, що система отримання соціальної допомоги від ГО «Меце-
нат України» наступна: вам необхідно заповнити бланк заяви у фахівця 
із соціальної роботи, додати копію паспорта і кода, а також довідку про 
складні життєві обставини. Про день і час, у які можна отримати продук-
тову підтримку людей інформує соціальний працівник або в.о. старости.

Свято наближається

Кросворд. Чи добре ви 
знаєте Широківську 

громаду?


