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Вже минув перший місяць 2022-го року. Піс-
ля свят всі ми повернулись до роботи, планує-
мо, мріємо, ставимо перед собою цілі та готує-
мось, щоб досягнути їх. В нашій Широківській 
громаді перший місяць розпочався доволі жва-
во, активно та продуктивно.

По-перше, ми з командою вже активно пра-
цюємо над тим, щоб якомога більше заплано-
ваних на цей рік проєктів були реалізовані. Вже 
шукаємо джерела фінансування реконструкції 
Північного групового водогону, розпочинаємо 
процедуру, яка стане першим кроком масштабної 
реконструкції школи у селі Володимирівське. По-
переду – багато цікавих, амбітних, прогресивних 
ідей, які зроблять нашу громаду якісно кращою!

Але вже на початку року, ми маємо декілька 
значних успіхів. Найпершим з них є поява нових 
видів послуг у нашій Клініці «Сімейний лікар» 
Широківської громади. Якщо минулого року 
наші фахівці могли надавати лише 6 пакетів ме-
дичних послуг, то вже з січня їх стало 18!

Це – гідний результат справді титанічної ро-
боти, яку провела команда клініки. І в результаті 
кожен мешканець може звернутись до медич-

ного закладу та отримати широкий спектр якіс-
них послуг, від прийому сімейного лікаря, до 
повної діагностики, консультацій лікарів різних 
профілів. Я дякую нашим лікарям за їх професіо-
налізм, та можу запевнити, що зі свого боку ми 
готові в усьому їх підтримувати. Вже в минулому 
році ми суттєво оновили медичне обладнання, і 
точно продовжимо рухатись в цьому напрямку.

Ще однією яскравою подією цього місяця став 
вже традиційний конкурс «Різдво очима дітей», 
де наші маленькі таланти пізнавали світ, ділились 
своїми фантазіями та проявляли себе через ма-
лювання. Кожен малюнок – яскравий, творчий, 
нестандартний. І я радий, що вже вп’яте можу на-
городити учасників та переможців цього творчо-
го конкурсу! Неймовірно вдячний нашим дітям за 
щирість та яскраві емоції, які вони нам дарують!

Рік лише розпочався, а це значить, що попе-
реду – нові звершення, успіхи, нові завдання та 
випробування. Але я, як і завжди, вірю у нашу 
з вами громаду. Тож, об’єднавши наші зусилля, 
РАЗОМ МИ ЗМОЖЕМО ВСЕ!

Голова Широківської громади  
Денис Коротенко

стор. 7
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«Державний бюджет на 2022 
рік – це бюджет про людей, їхнє 
соціальне забезпечення, освіту, 
здоров’я, якісну інфраструкту-
ру. Ми ще на крок наблизилися 
до країни з гідним рівнем життя 
для усіх», – заявила голова партії 
«Слуга Народу» Олена Шуляк.

Звісно, виходячи з фінансових 
можливостей держави бюджет не 
може задовольнити всі потреби. 
Втім він є збалансованим, спря-
мованим на розвиток держави, 
це бюджет модернізації країни. 
Жоден головний кошторис країни 
за останні 10 років не передбачав 
такий об’єм капітальних видатків 
– 140 млрд грн, або 9,4% від всіх 
видатків. У першу чергу це забез-
печення соціальних потреб та ро-
звиток інфраструктури.

Соціальне 
забезпечення

Майже 11 млрд грн передба-
чено на компенсацію різниці в 
тарифах за комунальні послуги 
завдяки тому, що 4% податку на 
доходи фізичних осіб залишать-
ся у місцевих бюджетах. Субсидії 
у пріоритеті, це захищена стат-
тя видатків – тож всі, хто мають 
право на субсидії, їх обов’язково 
отримають.

Також українців почнуть за-
безпечувати якісною питною во-
дою – на програму «Питна вода 
України» виділили 1 млрд грн.

Програми пільгового креди-
тування, доступної іпотеки для 
всіх українців та забезпечення 
житлом військовослужбовців, які 
захищали Україну – видатки на ці 

ДЕРЖБЮДЖЕТ-2022:  У  ПРІОРИТЕТІ –  
ІНТЕРЕСИ  ГРОМАДЯН 

2 грудня Верховна Рада ухвалила головний кошторис країни на наступний рік. Він відображає основні пріоритети 
команди Президента – соціальне забезпечення, медицина, освіта, оборона, розвиток інфраструктури

статті також забезпечені повною 
мірою.

Медицина
У 2022 році на медицину ви-

тратять близько 200 млрд грн 
– безпрецедентну суму за всю 
історію незалежності. 

Оплата праці лікарів стано-
витиме від 20 тис. грн, а медсе-
стер – від 13,5 тис. грн. Загалом 
на підвищені зарплати медикам 
передбачили 2,1 млрд грн. Ще 2 
млрд спрямують на підвищення 
зарплат працівників медичної 
сфери, які не є лікарями або мед-
сестрами – це лаборанти, біологи 
та інші фахівці у системі охорони 
здоров’я.

Також забезпечене фінан-
сування на розвиток висо-
коспеціалізованої медицини. На-
приклад, Інститут раку додатково 
отримає 300 млн грн. Ще 300 млн 
грн спрямують на закупівлю до-
роговартісних ліків.

Освіта 
Бюджет на освіту складає 172 

млрд грн, це на 18 млрд грн біль-
ше, ніж цьогоріч.

З них 1,6 млрд грн спряму-
ють на реформу освіти – проєкт 
«Нова українська школа». Також 
передбачена субвенція 1 млрд 
грн на опорні школи. З’явилися і 
дві нові субвенції – на протипо-
жежну безпеку та на закупівлю 
харчоблоків для шкіл.

Вперше за чотири роки знач-
но підвищений розмір стипендій, 
на це закладено понад 5 млрд 
грн, а зарплати у сфері освіти у 
2022 році зростуть на 8,5%. 

Культура
Вперше за багато років буде 

повністю задоволена програма 
закупівлі книг у бібліотеки, на це 
передбачено 183 млн грн.

Крім того, з’явиться нова бюд-
жетна програма – субвенції для 
місцевих рад на створення цен-
трів культурних послуг. На пілот-
ний проєкт, що стартує у 2022 
році, спрямовано 100 млн грн. 
Після цього програму планують 
розширити. 

Інфраструктура
Одним з пріоритетів бюджету 

є фінансування інфраструктур-
них проєктів. Зокрема, на модер-
нізацію залізничної інфраструк-
тури спрямовано 4,3 млрд грн, на 

розвиток аеропортів передбачи-
ли 3,4 млрд грн.

Також наступного року три-
ватиме ремонт автошляхів у 
межах програми «Велике будів-
ництво». Серед них завершення 
реконструкції мосту у Запоріжжі, 
ремонт траси Одеса-Меліто-
поль-Новоазовськ, дороги Бори-
спіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріу-
поль та багато інших.

Загалом до 2024 року плану-
ють оновити 24 тис. км доріг, 1400 
мостів у всіх областях України та 
продовжать будувати нові школи, 
дитсадки, ЦНАПи.

Голова Запорізької облас-
ної організації «Слуга Народу» 
Павло Мельник про держав-
ний бюджет-2022: «В бюджеті 

України на 2022 рік передбачено 
суттєві кошти на субвенції регіо-
нам, в тому числі, і для Запорізь-
кої області. 

Зокрема заплановані мас-
штабні роботи з будівництва, ре-
конструкції, ремонту і утримання 
автомобільних доріг загального 
користування місцевого значен-
ня. Дорожня субвенція з держав-
ного бюджету на ці цілі заплано-
вана у розмірі понад 996 млн грн, 
що на 68,9 млн грн більше ніж у 
2021 році.

Таке сприяння з боку держа-
ви необхідно для втілення реаль-
них змін у регіонах на краще. Це 
надважливо - адже розвиток кож-
ної області означає загальний ро-
звиток країни!» 

Вітаємо Широківську грома-
ду з перемогою! Проєкт «БУРимо 
в Широківській громаді» посів 1 
МІСЦЕ у конкурсі на отримання 
гранту від British Council Ukraine 
в рамках програми «Активні гро-
мадяни»!

Тепер наша молодь та мо-
лодь міста Запоріжжя відремон-
тують 3 домівки людям, які зна-
ходяться у складних життєвих 
обставинах. Така співпраця до-
поможе волонтерам з нашої гро-
мади стати членами Молодіжної 
ради Широківської громади, а 
молодь, яка планує навчатись в 
ВНЗ Запоріжжя, матиме підтрим-
ку та друзів серед учасників з 
міста.

Загальний бюджет проєкту – 
42 498 грн. З них 35 000 грн виді-
лить Британська рада.

Реалізація мікро-ремонтів 
проходитиме в декілька етапів:

1.  Інформаційна кам-
панія;

2. Набір волонтерів та про-
фесійні тренінги;

3. Огляд об’єкту, заміри та 
складання кошторису;

4. Планування та підготовка 
до мікро-ремонту;

5. Закупка будматеріалів;
6. Ремонтні роботи;
7. Неформальні зустрічі во-

лонтерів після акції;
8. Аналіз отриманих резуль-

татів та звіт.
Ідея проєкту належить  

ГО «СВОІ – Спільнота Волонтерів 
Об’єднаних Ідеєю» та спільноті 
БУР Запоріжжя. Ініціатива буде 
реалізована в партнерстві з Ши-
роківською громадою.

Перемога у конкурсі проєктів: 
в Широківській громаді 

буде реалізована молодіжна 
волонтерська ініціатива

Народний депутат Украї-
ни Павло Мельник передав на 
баланс Широківської громади 
спеціалізовану автовишку. Вже 
невдовзі новинка допоможе нам 
у заміні світильників та ремонті 
мережі вуличного освітлення, 
роботах з кронування дерев, 

в тому числі і аварійних, і т.д.
Також за сприяння народного 

депутата ми змогли провести ре-
конструкцію вуличного освітлен-
ня на 7 вулицях у селах Зоряне, 
Веселе, Привітне, Надія та Петро-
піль.

«Дякую Павлу за допомогу, 

готовність сприяти розвитку те-
риторіальних громад. Вірю, що і 
в майбутньому в нас буде плідна 
співпраця. Працюємо далі задля 
розвитку Широківської громади 
та всієї Запорізької області!» – за-
явив голова громади Денис Ко-
ротенко.

На початку 2022 року  
автопарк Широківської громади 

знову поповнився
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Перелік новинок включає в себе обладнання для гінекологічного кабінету 
(багафункціональне крісло, кольпоскоп з відео-фіксацією, фетальний монітор), 
багатофункціональний ЛОР-комбайн для проведення різноманітних процедур, 

сучасний автоматичний дефібрилятор

На останній в минулому році 
грудневій сесії Запорізької облра-
ди депутати підтримали ініціати-
ву запорізьких «батьківщинівців» 
щодо виділення коштів на вуличне 
освітлення в 4 селах Широківської 
громади – Петрополі, Червоному 
Яру, Петропавлівці та  Надії. Мон-
тажні роботи було завершено 
менше, ніж за місяць. Керівник 
Запорізької «Батьківщини» Вла-
дислав Куценко разом з головою 
Широківської громали Денисом 
Коротенком особисто перевіри-
ли якість робіт. «Діджиталізація та 
країна в смартфоні – звучить при-
вабливо та красиво. Але більшість 
наших людей живуть не у вірту-
альному, а в реальному світі. І в 
наших реаліях, на жаль, ще є села, 
де й досі немає елементарного – 

вуличних ліхтарів. І ця проблема 
потребує особливої уваги. Неод-
норазово наголошував і наголо-
шую: кожна вулиця Запорізької 
області має бути освітлена. Робота 
в цьому напрямку продовжува-
тиметься», – зазначив Владислав 
Куценко.

Нагадаємо, що спільними зу-
силлями і команди голови гро-
мади, і партнерів та друзів Ши-
роківської громади в 2021 році 
реалізація програми по вулич-
ному освітленню всіх населених 
пунктів була завершена. В планах 
на 2022 рік – проектування та по-
чаток робіт з освітлення населе-
них пунктів Новопетрівського та 
Миколай-Пільського округів (які 
були приєднані до нашої грома-
ди пізніше).

Усі населені пункти 
Широківської громади –  
з вуличним освітленням

Співпраця 
 зі Слобожанською громадою

Голова громади Денис Коротенко підписав меморандум про 
співпрацю з головою Слобожанської громади Іваном Камінським.  

Мета Меморандуму – об’єднати зусилля для розвитку наших 
громад у галузях екології та довкілля, енергозбереження та енер-
гоефективності, комунальної та соціальної інфраструктури, під-
приємництва та бізнесу, креативності, культури, туризму, спорту та 
громадянського суспільства.

Меморандуми про співпрацю є позитивною практикою для ба-
гатьох територіальних громад в Україні та закордоном. Цим доку-
ментом Широківська громада засвідчує свої наміри міжмуніципаль-
ної співпраці, кооперації та обміну досвідом.

Все обладнання було заку-
плено за кошти з депутатських 
фондів членів фракції ОПЗЖ в 
Запорізькій обласній ради. Нашу 
Клініку відвідав Павло Матвієнко. 
Разом з головою громади Дени-
сом Коротенком, керівництвом 
Клініки вони оглянули осна-
щення, кабінети та приміщення 
медичного центру, обговорили 
перспективи розвитку закладу, 
також гість вручив закуплене об-
ладнання.

Зазначимо, що медичний 
заклад громади продовжує роз-
ширювати перелік послуг, які 
доступні для населення, онов-
лює обладнання для підвищення 
їх якості, а також в планах – ре-
монтні роботи у відділеннях, щоб 
мешканцям було комфортніше 
звертатись за медичною допом-
огою.

Також заступниця голови 
ЗОДА Злата Некрасова передала 
на баланс Клініки інноваційний 

Клініка «Сімейний лікар» отримала 
нове сучасне обладнання

лапароскопічний комплекс для 
операційного блоку. Це означає, 
що хірургічне відділення вже від-
новило свою роботу. 

Тепер клієнтам доступний 
великий спектр операцій (ви-
далення каменів, гриж і т.д) та 
урологічні, гінекологічні опера-

ції. Також ця техніка допомогла 
медичному закладу розширити 
спектр послуг. Замість 6 пакетів 
НСЗУ, лікарня уклала 18. 

Дякуємо всім небайдужим 
друзям громади, які долучаються 
до розвитку Клініки та громади! 
Працюємо далі!

Робота внутрішніх маршрутів громади «Сонячне – Відрадне» та «Зеленопілля – Володимирівське» відновлена. 
Автобуси курсують згідно з встановленим раніше графіком та здійснюють по три виїзди на день.

Графік маршрутних таксі:

Роботу внутрішніх маршрутів відновлено

ГРАФІК РУХУ маршруту «Зеленопілля – Володимирівське»
Зеленопілля – Володимирівське Зеленопілля – Володимирівське

Зеленопілля 6:50 12:00 15:40 Володимирівське 8:30 13:50 17:30
Ручаївка 7:00 12:10 15:50 Дніпрельстан 8:40 14:00 17:40
Широке 7:10 12:20 16:00 Малишівка 8:45 14:10 17:50
Сонячне 7:30 12:45 16:25 Лукашеве 8:55 14:20 18:00
Лукашеве 7:45 13:00 16:40 Сонячне 9:15 14:40 18:15
Малишівка 7:55 13:10 16:50 Широке 9:35 15:00 18:35
Дніпрельстан 8:05 13:20 17:00 Ручаївка 9:45 15:10 18:45
Володимирівське 8:15 13:30 17:10 Зеленопілля 9:55 15:20 18:55
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Комплексне надання 
медичних послуг – 
запорука їх високої 

якості
Про те, чому громада була 

зацікавлена в отриманні на 
баланс медичного закладу з 
вторинною ланкою медичної 
допомоги, Ірина Валеріївна 
розповідає, що такий крок до-
зволить забезпечити високий 
рівень якості медичних послуг 
та високу зручність для декла-
рантів.

«Працюючи керівником 
Центру первинної меди-
ко-санітарної допомоги, сімей-
ним лікарем, я розуміла, шо нам 
бракує комплексного характе-
ру надання медичних послугу, 
допомоги людям. Лише маючи у 
складі єдиного закладу і сімей-
них лікарів, і вузькоспеціалізо-
ваних фахівців, ми можемо ком-
плексно супроводити клієнтів 
та слідкувати над тим, що він 
отримає достатню допомогу.

Прийшовши до сімейного 
лікаря, людина може розрахо-
вувати на отримання направ-
лення на додаткову діагности-
ку, консультацію лікарів більш 
вузької спеціалізації (хірург, 
ЛОР, окуліст тощо), і всі послуги 
можна отримати в одній лікар-
ні, яка компактно розташована.

Окрім цього, сімейний лікар 
зможе завжди поспілкуватись 
з іншими лікарями, забезпе-
чується комплексна допомога 
кожній людині. Тому створення 
Клініки на базі Широківської 

Нові послуги та сучасне  
Клініка «Сімейний лікар» 

Ще у 2021 році в Широківській громаді була утворена Клініка «Сімейний лікар». Ця медична установа об’єднала в собі первинну 
ланку медичної допомоги в особі сімейних лікарів, а також послуги вторинної ланки (вузькі спеціалісти та стаціонар).  

Клініка була утворена шляхом з’єднання Центру ПМСД «Сімейний лікар» з колишньою Центральною районною лікарнею.
Якщо повертатись до історії цього питання, то рішення про прийняття на баланс громади Центральної районної лікарні 

було продиктовано бажанням зберегти весь перелік медичних послуг, які були доступні для мешканців  
Широківської громади. Про перспективи розвитку Клініки та наших планів по модернізації її матеріально-технічної бази, 

кадрового наповнення, збереження, а місцями і розширення переліку послуг ми поспілкувались  
з директоркою Клініки Іриною Шкабарнею

Ірина 
Шкабарня

громади – вагомий крок для 
підвищення якості медичних 
послуг для кожного мешкан-
ця громади», – зазначає Ірина 
Шкабарня.

Варто зазначити, що при 
створенні Клініки жодна штатна 
одиниця медичного персона-
лу не була втрачена – навпаки 
штат лікарів збільшився за ра-
хунок того, що медична устано-
ва збільшує перелік послуг.

Співпраця з 
Національної службою 

здоров’я України 
та відкриття нових 

пакетів послуг
Створившись у 2021 році, 

Клініка працювала в межах тих 
пакетів послуг, які були відкриті 
для тоді ще районної лікарні 
на початку року. Нові пакети 
можна було відкривати лише 
на 2022 рік. І це було зробле-
но. Фахівці медичного закладу 
подали на поточний рік замість 
шести, вісімнадцять пакетів по-
слуг, які доступні мешканцям та 
будуть оплачуватись за рахунок 
державного бюджету України.

Відкриття нових пакетів 
послуг стало можливо за раху-
нок збільшення штату лікарні, 
а також переоснащення її за 
рахунок більш сучасного об-
ладнання. За рахунок коштів, 
які були залучені з інших бюд-
жетів, від донорів та партнерів 
громади, всього було закупле-
но нового обладнання на суму 
в 11,5 мільйонів гривень.

Зокрема, було отримано 

нове обладнання для про-
веденні різних обстежень. 
Для прикладу – апарати для 
гастроскопіїі, колоноскопії, 
цистоскопіїі тощо. Надання 
таких діагностичних послуг 
оплачується НСЗУ лише в тому 
випадку, якщо в національну 
базу підвантажуються віде-
о-файли з проведених дослід-

жень. Таким чином державна 
служба перевіряє кількість 
реально проведених обсте-
жень. Виконання цієї умови 
можливо лише за наявності 
відповідного обладнання, яке 
може виконувати цю функцію. 
І на сьогоднішній день нове 
обладнання вже працює, що і 
надало можливість відкрити 

новий пакет послуг та підтвер-
дити його в НСЗУ.

Окрім цього, в новому році 
буде працювати нова мобіль-
на бригада медичної допомо-
ги. Мова йде, насамперед, про 
мобільну бригаду паліатив-
ної допомоги. Наявність такої 
бригади дозволить в разі ви-
никнення потреби, забезпечу-
вати виїзд спеціалістів різних 
спеціальностей до пацієнтів та 
надання комплексної допомо-
ги. Наприклад, виїзд до лежа-
чих хворих і вузькопрофільних 
спеціалістів, які спільно з сімей-
ним лікарем зможуть сформу-
вати план лікування, а також 
психолога, який зможе надати 
психологічну підтримку людині, 
яка має важку хворобу.

Також серед нових по-
слуг – стаціонар для хворих на 
COVID-19, стаціонарна паліа-
тивна медична допомога, вияв-
лення та лікування туберкульо-
зу. Останній пакет передбачає 
оплату з державного бюджету 
лікування людей, у яких сімей-
ний лікар виявив туберкульоз 
та здійснює його супровід, ліку-
вання на дому.

Цікавим є і новий пакет 
послуг «Хірургія одного дня». 
Він передбачає широкий на-
бір хірургічних операцій, які 
не потребують госпіталізації 
та тривалого знаходження 
у стаціонарі. І з поточного 
року ці послуги доступні для 
клієнтів Клініки «Сімейний 
лікар».
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обладнання: як розвивається 
Широківської громади

Нове обладнання 
для більш сучасної 

медичної допомоги
Окрім того, що Клініка 

«Сімейний лікар» змогла роз-
ширити перелік послуг, також 
ми отримали нове обладнан-
ня, яке дозволить покращити 
якість тих послуг, які і раніше 
надавались мешканцям. Зокре-
ма, закуплено та встановлено 
нове обладнання для гінеко-
логічного кабінету та кабінету 
ЛОРа. Відтепер процедури на-
дають вже на новому рівні, який 
дозволяють новітні техноло-
гії. Для прикладу, закуплений 
ЛОР-комбайн дозволяє прохо-
дити цілий комплекс процедур 
для пацієнтів.

«В нас працює високо-
кваліфікований ЛОР, якого 
знають та до якого буквально 
стоїть черга з пацієнтів не лише 
з прилеглих громад, але і з усьо-
го міста Запоріжжя. Цей знаний 
фахівець надає дуже якісну до-
помогу. Проте, раніше не було 
обладнання, на якому він міг 
би працювати. Тепер воно з’я-
вилось, що підвищує і якість 
допомоги для кожного нашого 
клієнта», – підкреслює керівни-
ця Клініки Ірина Шкабарня.

Посиленням для допомо-
ги пацієнтам хірургічного від-
ділення стала придбана лапа-
роскопічна стійка. Раніше ми 
не могли проводити операції з 
проникнення до організму лю-
дини через невеликий проріз. 
Значна частина людей відмо-
влялась від проведення опе-
рацій через те, що треба було 
робити великі надрізи. Нове 
обладнання значно розширює 
наші можливості допомоги 
мешканцям, а також робить 
перелік операцій значно більш 
широким – це і видалення 
грижі, і апендициту і т.д. Також 
закуплений новий сучасний 
дефібрилятор.

«В приміщенні поліклініки 
раніше взагалі не було дефібри-
лятора, а це обладнання – це 
обов’язковий набір для кож-
ного медзакладу. Трапляються 
випадки зупинки серця, і без 
нього надавати першу медичну 
допомогу значно важче. Тепер 
у нас є повністю автоматичний 
апарат, і за певних обставин, 
це – чиєсь врятоване життя«, 
– розповідає головна лікарка 
Клініки.

В новому році значно 
розширились і можливості 
поліклініки. Так, цей пакет по-

слуг існував і раніше, але тепер 
він розширений за рахунок за-
лучення нових спеціалістів. Зо-
крема це – ендокринолог, прок-
толог, судинних хірург, дитячі 
ЛОР, окуліст, невролог, додатко-
во взятий на роботу гінеколог.

Широко практикується 
для мешканців Широківської 
громади виїзди профільних 

Варто зазначити, що пере-
важна більшість з представ-
лених послуг надаються на 
безкоштовній основі, за умов 
наявності направлення від 
сімейного лікаря.

Окрім безкоштовних по-
слуг також надаються і платні 
медичні послуги. Зокрема, при 
виконанніі умов НСЗУ, з якими 

Також серед платних по-
слуг – масажі та фізіотерапія. В 
планах – взяття на роботу пси-
холога, який міг би надавати 
консультації.

Встановлюючи ціни на 
платні послуги, представни-
ки Клініки зазначають, що їх 
вартість буде дещо нижчою, 
ніж середня ринкова ціна в 
інших медичних закладах, 
щоб ці послуги могли бути 
доступними для кожного 
мешканця.

Плани на майбутнє – 
лише розвиток  
та рух вперед

Розширюючи перелік по-
слуг, значна увага приділяєть-
ся тому, щоб ці послуги могли 
надаватись на сучасному рівні, 
а їх якість була високою. Для 
цього здійснюється і підбір 
кваліфікованих спеціалістів, і 
здійснюється робота над пере-
оснащенням Клініки. Також в 
планах – проведення ремонтів 
у відділеннях.

Проте, керівництво Клініки 
зауважує, що в цьому процесі 
використовуються лише залу-
чені від грантів, обласного та 
державного бюджету, різних 
коштів.

«У нашому розвитку ми 
спираємось, в першу чергу, на 
свої сили та партнерів, друзів 
громади. З місцевого бюджету 
ми можемо лише просити до-
помоги в оплаті комунальних 
послуг, а також забезпеченні 
пільговими ліками мешканців 
громади. Я вважаю, що в цьо-
му є логіка, адже громада за-
цікавлена у тому, щоб її меш-
канці могли отримувати ліки 
та медичну допомогу високої 
якості.

Але в інших питаннях ми 
не розраховуємо на кошти 
бюджету громади, працюючи з 
іншими джерелами коштів», – 
розповідає Ірина Шкабарня.

Пріоритетність переосна-
щення різних відділень буде 
визначатись, в залежності від 
того, які послуги є найбільш 
потрібними для мешканців, 
клієнтів Клініки. Зокрема, в пла-
нах – проведення аналізу всіх 
пакетів послуг, кількості людей, 
які ними скористались. На ос-
нові цих даних і будуть сфор-
мовані найбільш популярні та 
пріоритетні послуги, на які бу-
дуть шукатись ресурси в першу 
чергу. Це дасть можливість не 
розпорошувати сили та зро-
бити якісними та сучасними ті 
послуги, які дійсно потрібні лю-
дям.

Також серед планів на май-
бутнє – придбання спеціаль-
ного автомобіля, мобільного 
медичного кабінету, який міг 
би виїжджати і в малі населені 
пункти для проведення діагно-
стик, надання медичних послуг 
(наприклад – проведення ще-
плень, або проведення кардіо-
грами і т.д.) прямо на місці для 
людей 10-20. Поки ще – лише 
мрія, але вже ведеться пошук 
програм, які могли б зробити 
таку мрію реальністю.

ПОСЛУГИ КЛІНІКИ «СІМЕЙНИЙ ЛІКАР» 
доступні для кожного мешканця Широківської громади, а 
також для мешканців міста Запоріжжя, прилеглих громад 
Запорізького району. Тож ви завжди можете звернутись за 
допомогою наших кваліфікованих фахівців.

Запис до лікаря щодня з 8:00 до 20:00 за номером теле-
фону: + 38 (099) 18 88 003.

Цілодобова гаряча лінія: + 38 (099) 18 88 103

спеціалістів на місця для прове-
дення прийомів в амбулаторіях 
і ФАПах. Лікар, який працює в 
старостинському окрузі визна-
чає певну кількість людей, які 
потребують консультації яко-
гось профільного лікаря, і в 
такому разі на декілька годин 
він приїжджає до цього насе-
леного пункту та проводить 
прийом. Таким чином забезпе-
чується доступність послуги 
для мешканців віддалених від 
Запоріжжя сіл та селищ.

ви можете ознайомитись на 
офіційному сайті.

Також платною є стомато-
логічні послуги, адже згідно зі 
встановленими нормами, на-
разі державний бюджет опла-
чує лише ургентну, невідкладну 
допомогу, а також консультацію 
стоматолога. Пломби, протезу-
вання, лікування, інші види по-
слуг надаються вже виключно 
на оплачуваній основі, як і в 
будь-яких інших медичних за-
кладах.
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РІШЕННЯ 21 грудня 2021 року № 26 08523000000 (код бюджету)
Про бюджет Широківської сільської територіальної громади на 2022 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України та пунктом 23 частини 1 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Ши-
роківська сільська рада Запорізького району Запорізької області

ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2022 рік:
1) доходи бюджету Широківської сільської територіальної громади  

(далі – місцевий бюджет) у сумі 164 707 226 гривень, у тому числі доходи 
загального фонду місцевого бюджету – 152 477 481 гривень та доходи 
спеціального фонду місцевого бюджету – 12 229 745 гривень згідно з 
додатком 1 до цього рішення;

2) видатки місцевого бюджету у сумі 164 707 226 гривень, у тому 
числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 151 082 819 гри-
вень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 13 624 407 
гривень;

3) профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 1 394 
662 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

4) дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 1 394 
662 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

5) оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у 
розмірі 30000 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального 
фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам ко-
штів місцевого бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців 

за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додат-

ком 5 до цього рішення.
Відповідно до пунктів 8, 10 статті 23 Бюджетного кодексу України 

делегувати виконавчому комітету Широківської сільської ради повно-
важення у період між сесіями сільської ради збільшувати (зменшувати) 
обсяги дохідної та видаткової частин місцевого бюджету в разі збіль-
шення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного 
бюджету України та місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також 
перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між 
розпорядниками коштів місцевого бюджету та вносити зміни до пе-
реліку об’єктів, видатки на які у 2022 році будуть проводитися за раху-
нок коштів бюджету розвитку, згідно з рішенням виконавчого комітету 
погодженим з постійною комісією сільської ради з питань фінансів та 
бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприєм-
ництва, транспорту та зв’язку, сфери послуг та регуляторної діяльності, 
інвестицій та міжнародного співробітництва з наступним внесенням 
змін до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію 
місцевих (регіональних) програм у сумі 45 311 859 гривень згідно з до-
датком 7 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2022 
рік:

1) до доходів загального фонду місцевого бюджету належать дохо-
ди, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, 
визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є вільний зали-
шок бюджетних коштів, визначений пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюд-
жетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міс-
цевого бюджету на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджет-
ного кодексу України;

2) у частині фінансування є залишок бюджетних коштів, визначений 
пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України, а також ко-
шти, що передаються із загального фонду місцевого бюджету до бюд-
жету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини 1 
статті 71 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального 
фонду місцевого бюджету відповідно до статті 691 Бюджетного кодексу 
України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктом 2 
статті 70 Бюджетного кодексу України. 

8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодек-
су України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загаль-
ного фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ; 

Код Найменування згідно з Класифікацією 
доходів бюджету Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому чис-
лі бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження  103 598 296,00 103 575 534,00 22 762,00 0,00

11000000
Податки на доходи, податки на при-
буток, податки на збільшення рин-
кової вартості  

52 427 527,00 52 427 527,00 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних 
осіб 52 422 527,00 52 422 527,00 0,00 0,00

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, 
із доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати

41 959 977,00 41 959 977,00 0,00 0,00

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з гро-
шового забезпечення, грошових вина-
город та інших виплат, одержаних війсь-
ковослужбовцями та особами рядового 
і начальницького складу, що сплачуєть-
ся податковими агентами

1 355 200,00 1 355 200,00 0,00 0,00

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж 
заробітна плата

6 304 350,00 6 304 350,00 0,00 0,00

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за ре-
зультатами річного декларування

2 803 000,00 2 803 000,00 0,00 0,00

11020000 Податок на прибуток підприємств  5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

11020200
Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної влас-
ності 

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

13000000 Рентна плата та плата за викори-
стання інших природних ресурсів 1 607,00 1 607,00 0,00 0,00

13010000 Рентна плата за спеціальне викори-
стання лісових ресурсів 430,00 430,00 0,00 0,00

13010200

Рентна плата за спеціальне викори-
стання лісових ресурсів (крім рентної 
плати за спеціальне використання лі-
сових ресурсів в частині деревини, за-
готовленої в порядку рубок головного 
користування) 

430,00 430,00 0,00 0,00

13030000 Рентна плата за користування надра-
ми загальнодержавного значення 1 177,00 1 177,00 0,00 0,00

13030100
Рентна плата за користування надрами 
для видобування інших корисних копа-
лин загальнодержавного значення

1 177,00 1 177,00 0,00 0,00

14000000 Внутрішні податки на товари та по-
слуги  18 990 500,00 18 990 500,00 0,00 0,00

14020000
Акцизний податок з вироблених в 
Україні підакцизних товарів (про-
дукції) 

3 984 100,00 3 984 100,00 0,00 0,00

14021900 Пальне 3 984 100,00 3 984 100,00 0,00 0,00

14030000
Акцизний податок з ввезених на 
митну територію України підакциз-
них товарів (продукції) 

13 000 000,00 13 000 000,00 0,00 0,00
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14031900 Пальне 13 000 000,00 13 000 000,00 0,00 0,00

14040000
Акцизний податок з реалізації суб`єк-
тами господарювання роздрібної тор-
гівлі підакцизних товарів 

2 006 400,00 2 006 400,00 0,00 0,00

18000000
Місцеві податки та збори, що спла-
чуються (перераховуються) згідно з 
Податковим кодексом України

32 155 900,00 32 155 900,00 0,00 0,00

18010000 Податок на майно 11 266 600,00 11 266 600,00 0,00 0,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений юри-
дичними особами, які є власниками 
об`єктів житлової нерухомості 

94 200,00 94 200,00 0,00 0,00

18010200

Податок на нерухоме майно, відмін-
не від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками 
об`єктів житлової нерухомості 

1 814 300,00 1 814 300,00 0,00 0,00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмін-
не від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками 
об`єктів нежитлової нерухомості 

289 800,00 289 800,00 0,00 0,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений юри-
дичними особами, які є власниками 
об`єктів нежитлової нерухомості 

1 588 300,00 1 588 300,00 0,00 0,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 1 634 100,00 1 634 100,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 3 737 900,00 3 737 900,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 1 362 700,00 1 362 700,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 745 300,00 745 300,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок  20 889 300,00 20 889 300,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 2 617 100,00 2 617 100,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 11 783 000,00 11 783 000,00 0,00 0,00

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка сільсь-
когосподарського товаровиробництва 
за попередній податковий (звітний) рік 
дорівнює або перевищує 75 відсотків` 

6 489 200,00 6 489 200,00 0,00 0,00

19000000 Інші податки та збори 22 762,00 0,00 22 762,00 0,00
19010000 Екологічний податок 22 762,00 0,00 22 762,00 0,00

19010100

Екологічний податок, який справ-
ляється за викиди в атмосферне 
повітря забруднюючих речовин ста-
ціонарними джерелами забруднення 
(за винятком викидів в атмосферне 
повітря двоокису вуглецю)

18 380,00 0,00 18 380,00 0,00

19010200 Надходження від скидів забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об`єкти 3 970,00 0,00 3 970,00 0,00

19010300

Надходження від розміщення відходів 
у спеціально відведених для цього 
місцях чи на об`єктах, крім розміщен-
ня окремих видів відходів як вторин-
ної сировини 

412,00 0,00 412,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження  5 352 885,00 2 702 885,00 2 650 000,00 0,00

21000000 Доходи від власності та підприєм-
ницької діяльності  16 635,00 16 635,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6

Додаток 1 до рішення сільської ради від 21.12.2021 № 26                                          ДОХОДИ місцевого бюджету на 2022 рік

Фахівці Широківської гро-
мади відкриті до спілкування 
та завжди готові надавати кон-
сультації, відповіді на ваші пи-
тання, зокрема, і в телефонному 
режимі. Тож нижче наводимо 
список корисних контактів на-
ших фахівців. Також нагадуємо, 
що в громаді працює «гаряча 
лінія», куди ви можете зверну-
тись з проблемою, питанням, 
пропозицією, які стосуються 
життя громади, функціонуван-
ня комунальних установ та 
підрозділів апарату громади і 
т.д.

КП «Благводсервіс Ши-
роківської громади» – (061)214-
34-44, (067)612-34-44.

Поліцейські офіцери Ши-
роківської ОТГ: 

Євген Захарченко – (098)746-
17-65;

Єгор Малієнко – (097)994-24-
01. 

Відділ соціального захисту 
населення – (067)322-60-97. 

Відділ «Служба у справах 
дітей» – (095)706-00-39, (068)619-
44-72. 

КУ «Центр соціальних по-
слуг Широківської громади» – 
(096)513-20-30. 

Сімейний лікар Широківсь-
кої громади:

Запис до лікаря щодня з 8:00 
до 20:00 за номером телефону:

+ 38 (099) 18 88 003

Цілодобова гаряча лінія:
+ 38 (099) 18 88 103

Аптеки Широківської гро-
мади: 

Володимирівське Аптека №1 
– (098)813-73-03

Лукашеве філія Аптеки №1 – 
(063)651-50-36

Відрадне філія Аптеки №1 – 
(067)811-09-51

Широке філія Аптеки №1 – 
(096)230-30-81

Петропіль філія Аптеки №1 – 
(097)340-56-34

Августинівська філія Аптеки 
№1 – (063)766-68-67

Миколай-Пільська Аптека №2 
– (066)010-25-94

Новопетрівська Аптека №2 –  
(066)010-25-94

Корисні контакти Широківської громади! 

УВАГА! ОГОЛОШЕННЯ

КУПЛЮ МОЛОКО!
На постійній основі купую коров’яче 
молоко з приватних господарств (до 
300л.на тиждень).

В першу чергу цікавлять такі села: 
Миколай-Поле, Веселе, Петропіль, 
Надія, Червоний Яр. та прилеглі села.

Ціна за домовленістю.

Подробиці  по  тел.  063 456 85 80
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21010000

Частина чистого прибутку (дохо-
ду) державних або комунальних 
унітарних підприємств та їх об`єд-
нань, що вилучається до відповід-
ного бюджету, та дивіденди (дохід), 
нараховані на акції (частки) госпо-
дарських товариств, у статутних 
капіталах яких є державна аб

1 935,00 1 935,00 0,00 0,00

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств 
та їх об`єднань, що вилучається до від-
повідного місцевого бюджету

1 935,00 1 935,00 0,00 0,00

21080000 Інші надходження  14 700,00 14 700,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 14 700,00 14 700,00 0,00 0,00

22000000
Адміністративні збори та платежі, 
доходи від некомерційної госпо-
дарської діяльності 

2 686 250,00 2 686 250,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних 
послуг 2 643 250,00 2 643 250,00 0,00 0,00

22010300

Адміністративний збір за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громад-
ських формувань

4 350,00 4 350,00 0,00 0,00

22012500 Плата за надання інших адміністратив-
них послуг 2 275 700,00 2 275 700,00 0,00 0,00

22012600
Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень 

363 200,00 363 200,00 0,00 0,00

22090000 Державне мито  43 000,00 43 000,00 0,00 0,00

22090100

Державне мито, що сплачується за 
місцем розгляду та оформлення до-
кументів, у тому числі за оформлення 
документів на спадщину і дарування  

38 300,00 38 300,00 0,00 0,00

22090400
Державне мито, пов`язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України  

4 700,00 4 700,00 0,00 0,00

25000000 Власні надходження бюджетних 
установ  2 650 000,00 0,00 2 650 000,00 0,00

25010000
Надходження від плати за послуги, 
що надаються бюджетними устано-
вами згідно із законодавством 

2 650 000,00 0,00 2 650 000,00 0,00

25010100
Плата за послуги, що надаються бюд-
жетними установами згідно з їх основ-
ною діяльністю 

2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 0,00

25010300

Плата за оренду майна бюджетних 
установ, що здійснюється відповідно 
до Закону України `Про оренду дер-
жавного та комунального майна`

150 000,00 0,00 150 000,00 0,00

50000000 Цільові фонди  56 983,00 0,00 56 983,00 0,00

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади  

56 983,00 0,00 56 983,00 0,00

 Усього доходів (без урахування 
міжбюджетних трансфертів) 109 008 164,00 106 278 419,00 2 729 745,00 0,00

Додаток 2 до рішення сільської ради від 21.12.2021 № 26 
ФІНАНСУВАННЯ місцевого бюджету на 2022 рік

08523000000 (код бюджету)                                            (грн)

Код Найменування згідно з Класифікацією 
фінансування бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 
бюджет ро-

звитку
Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -1 394 662,00 1 394 662,00 1 394 662,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залиш-
ків коштів бюджетів 0,00 -1 394 662,00 1 394 662,00 1 394 662,00

208400
Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

0,00 -1 394 662,00 1 394 662,00 1 394 662,00

X Загальне фінансування 0,00 -1 394 662,00 1 394 662,00 1 394 662,00
Фінансування за типом боргового зобов’язання

600000 Фінансування за активними операція-
ми 0,00 -1 394 662,00 1 394 662,00 1 394 662,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -1 394 662,00 1 394 662,00 1 394 662,00

602400
Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

0,00 -1 394 662,00 1 394 662,00 1 394 662,00

X Загальне фінансування 0,00 -1 394 662,00 1 394 662,00 1 394 662,00

Секретар Широківської сільської ради        Олена ПРАВДЮК

40000000 Офіційні трансферти  55 699 062,00 46 199 062,00 9 500 000,00 0,00
41000000 Від органів державного управління  55 699 062,00 46 199 062,00 9 500 000,00 0,00

41030000 Субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам 44 493 700,00 44 493 700,00 0,00 0,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюд-
жету місцевим бюджетам 44 493 700,00 44 493 700,00 0,00 0,00

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 1 042 300,00 1 042 300,00 0,00 0,00

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здій-
снення переданих з державного бюд-
жету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров`я за рахунок 
відповідної додаткової дотації з дер-
жавного бюджету

1 042 300,00 1 042 300,00 0,00 0,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів ін-
шим місцевим бюджетам 10 163 062,00 663 062,00 9 500 000,00 0,00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на на-
дання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з дер-
жавного бюджету

663 062,00 663 062,00 0,00 0,00

41053600 Субвенція з місцевого бюджету на здійс-
нення природоохоронних заходів 9 500 000,00 0,00 9 500 000,00 0,00

X Разом доходів 164 707 226,00 152 477 481,00 12 229 745,00 0,00

Секретар Широківської сільської ради   Олена ПРАВДЮК

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Додаток 1 до рішення сільської ради від 21.12.2021 № 26                                          ДОХОДИ місцевого бюджету на 2022 рік

нарахування на заробітну плату; 
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 
забезпечення продуктами харчування; 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 
соціальне забезпечення;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
оплата енергосервісу.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України на-

дати право виконавчому комітету Широківської сільської ради отри-
мувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на 
покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних 
із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточ-
ного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського 
рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користу-
вання цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточно-
го бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпе-
чити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з 
дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встанов-
лених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних 
програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове викори-
стання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпо-
рядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних 
коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодав-
ства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюд-
жет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення 
щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, вста-
новленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з 
дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань відповідно до статті 48 Бюджет-
ного кодексу України;

5) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці 
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законо-
давством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної 
плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, 
водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, 
комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними 
установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних по-
слуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

11. Відповідно до пунктів 7, 8 та 10 статті 23 Бюджетного кодек-
су України делегувати виконавчому комітету сільської ради повно-
важення у період між сесіями сільської ради, у разі необхідності за 
обґрунтованим поданням розпорядників бюджетних коштів, здійс-
нювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі 
місцевого бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації 
видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюдже-
ту - щодо надання кредитів з бюджету, у межах загального обсягу бюд-
жетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та 
спеціальним фондами місцевого бюджету, а також збільшення видатків 
розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним 
та спеціальним фондами місцевого бюджету), за рішенням виконавчо-

го комітету сільської ради погодженим з постійною комісією сільської 
ради з питань фінансів та бюджету, соціально-економічного розвитку, 
промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, сфери послуг та 
регуляторної діяльності, інвестицій та міжнародного співробітництва з 
наступним затвердженням на сесії сільської ради та внесенням змін до 
цього рішення.

12. Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» та статті 101 Бюджетного кодексу України делегу-
вати сільському голові повноваження в процесі виконання місцевого 
бюджету укладати договори щодо умов надання субвенцій з місцевого 
бюджету та отримання їх з інших бюджетів.

13. Встановити обсяг Громадського бюджету для подачі проєктів у 
2022 році в сумі 500 000 гривень 

14. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 
року.

15. Додатки 1, 2, 3, 5, 7 до цього рішення є його невід’ємною ча-
стиною.

16. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодек-
су України забезпечити опублікування цього рішення в десятиденний 
строк з дня його прийняття.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію сільської ради з питань фінансів та бюджету, соціально-еко-
номічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту та 
зв’язку, сфери послуг та регуляторної діяльності, інвестицій та міжна-
родного співробітництва відповідно до частини 1 статті 114 Бюджетно-
го кодексу України.

Сільський голова Д.КОРОТЕНКО

Відділ АПК, земельних відно-
син, архітектури та містобудування 
Широківської громади нагадує, що 
земельні ділянки, які використову-
ються фізичними та юридичними 
особами повинні бути зареєстро-
вані в системі державного земель-
ного кадастру, а право на них – в 
державному реєстрі речових прав 
на нерухоме майно.

Без виконання цих умов викори-
стання земель є протиправним, крім 
випадків наявності правовстанов-
люючих документів старого зразка 
(державних актів на землю, які також 
потребують внесення до державно-
го земельного кадастру).

Що це означає для землеко-
ристувачів?

Якщо ваше право на землю 
не оформлено належним чином, 

До уваги жителів! Але станом на сьогодні лише 
одна земельна ділянка з усіх була 
оформлена належним чином і пе-
редана у власність громадянам. 
Інші жителі ризикують тим, що 
зволікають з оформленням. Адже 
минуло вже більше року і часу 
було більше, ніж достатньо.

Слід враховувати, що отримати 
дозвіл на розробку проекту від-
ведення на одну і ту саму ділянку 
можуть кілька осіб. Сільська рада 
не має підстав відмовити у наданні 
такого дозволу. І таким чином, фак-
тично працює принцип: хто раніше 
надасть на затвердження сільської 
ради погоджений проект, той і стане 
власником цієї земельної ділянки.

В такому випадку є ризик 
втратити не лише бажану земель-
ну ділянку, а й гроші, витрачені на 
її оформлення.

Не зволікайте з оформлен-
ням земель. Перегляньте до-

кументи, приведіть у відповід-
ність.

Важливо: дозвіл сільської 
ради на виготовлення докумен-
тації із землеустрою не є пра-
вовстановлюючим документом і 
не надає вам право приступати 
до використання земель. Для 
завершення процесу вам необ-
хідно звернутись до землевпо-
рядної організації, замовити 
документацію із землеустрою та 
після її виготовлення та погод-
ження подати на затвердження 
сільської ради. А після прийнят-
тя такого рішення зареєструвати 
право в державному реєстрі ре-
чових прав на нерухоме майно.

Понад 100 земельних діля-
нок, на які були отримані дозволи 
сільради на розробку проектів 
землеустрою, досі не оформлені.

Консультування з земельних 
питань – (061)286-21-31(32,33).

вам необхідно це зробити яко-
мога скоріше. Це забезпечить га-
рантію того, що земельна ділянка 
не буде відведена іншій особі.

А що, таке може бути?
Так, цілком. Тому що, наприклад, 

якщо особа звертається до сільської 
ради з клопотанням про надання 
дозволу на розробку проекту від-
ведення земельної ділянки кому-
нальної власності, ця особа зможе 

отримати дозвіл та оформити право 
на неї, незалежно від наявності фак-
тичного землекористувача.

Якщо ж право землекористу-
вача підтверджено документами, 
то без вашої згоди зробити це не-
можливо.

Наприклад, в селі Широке ба-
гато років тому близько 10 родин 
рішенням тодішньої сільської 
ради отримали в користування 
земельні ділянки для городни-
цтва на в‘їзді до села. Площею від 
20 до 50 соток, які вони впродовж 
цього часу обробляли.

В 2020 році  на підставі прове-
деної роз’яснювальної роботи гро-
мадяни звернулись до Широківсь-
кої сільської ради з клопотаннями 
про надання дозволу на розробку 
проектів землеустрою.
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1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації доходу 
бюджету/Код бюджету

Найменування трансферту/Найменування бюджету-надавача міжбюд-
жетного трансферту Усього

І. Трансферти до загального фонду бюджету
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 44 493 700

99000000000 Державний бюджет України 44 493 700

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з держав-
ного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 
здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного 
бюджету

1 042 300

08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 1 042 300

41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету (видатки споживання)

496 510

08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 496 510

41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету (видатки розвитку)

166 552

08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 166 552
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

41053600 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних 
заходів 9 500 000

08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 9 500 000
Х УСЬОГО за розділами І,ІІ, у тому числі: 55 699 062
Х загальний фонд 46 199 062
Х спеціальний фонд 9 500 000

Додаток 3 до рішення сільської ради від 21.12.2021 № 26
РОЗПОДІЛ видатків місцевого бюджету на 2022 рік

08523000000 (код бюджету)                                                                                               (грн.)
Код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної кла-

сифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету

Код Функціональ-
ної класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету/ відповідаль-

ного виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом

з них з них

усього видатки 
споживання оплата праці

комунальні 
послуги та 

енергоносії

видатки 
розвитку усього

у тому числі 
бюджет 

розвитку

видатки 
спожи-
вання

опла-
та 

праці

комунальні 
послуги та 

енергоносії

видатки 
розвитку

0100000   Широківська сільська рада Запорізького 
району Запорізької області 149 733 165,00 146 067 688,00 73 173 069,00 16 989 284,00 3 665 477,00 13 624 407,00 1 394 662,00 2 650 000,00 0,00 0,00 10 974 407,00 163 357 572,00

0110000   Широківська сільська рада Запорізького 
району Запорізької області 149 733 165,00 146 067 688,00 73 173 069,00 16 989 284,00 3 665 477,00 13 624 407,00 1 394 662,00 2 650 000,00 0,00 0,00 10 974 407,00 163 357 572,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяль-
ності обласної ради, районної ради, район-
ної у місті ради (у разі її створення), міської, 
селищної, сільської рад

25 843 721,00 25 837 721,00 18 535 965,00 1 126 663,00 6 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 25 993 721,00

0111020 1020  Надання загальної середньої освіти за раху-
нок коштів місцевого бюджету 29 172 336,00 29 172 336,00 8 325 987,00 10 063 632,00 0,00 2 793 320,00 293 320,00 2 500 000,00 0,00 0,00 293 320,00 31 965 656,00

0111021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти заклада-
ми загальної середньої освіти 29 172 336,00 29 172 336,00 8 325 987,00 10 063 632,00 0,00 2 793 320,00 293 320,00 2 500 000,00 0,00 0,00 293 320,00 31 965 656,00

0111030 1030  Надання загальної середньої освіти за раху-
нок освітньої субвенції 44 493 700,00 44 493 700,00 36 470 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 493 700,00

0111031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти заклада-
ми загальної середньої освіти 44 493 700,00 44 493 700,00 36 470 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 493 700,00

0111200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з осо-
бливими освітніми потребами

496 510,00 496 510,00 353 270,00 0,00 0,00 166 552,00 166 552,00 0,00 0,00 0,00 166 552,00 663 062,00

0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допо-
мога населенню 6 085 886,00 6 085 886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 085 886,00

0113030 3030  

Надання пільг з оплати послуг зв`язку, інших 
передбачених законодавством пільг окре-
мим категоріям громадян та компенсації за 
пільговий проїзд окремих категорій грома-
дян

39 834,00 39 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 834,00

0113032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян 
з оплати послуг зв`язку 1 434,00 1 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 434,00

0113033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим кате-
горіям громадян

38 400,00 38 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 400,00

0113140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім за-
ходів з оздоровлення дітей, що здійснюються 
за рахунок коштів на оздоровлення грома-
дян, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи)

520 000,00 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520 000,00

0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним осо-
бам, які надають соціальні послуги грома-
дянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторон-
ньої допомоги

133 466,00 133 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 466,00

0113240 3240  Інші заклади та заходи 6 998 566,00 6 998 566,00 4 186 531,00 143 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 998 566,00

0113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері соціального захисту і соціального за-
безпечення

6 427 620,00 6 427 620,00 4 186 531,00 143 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 427 620,00

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і со-
ціального забезпечення 570 946,00 570 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570 946,00

0114080 4080  Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва 9 754 607,00 9 754 607,00 5 301 070,00 513 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 754 607,00

0114081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в 
галузі культури і мистецтва 9 754 607,00 9 754 607,00 5 301 070,00 513 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 754 607,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 17 277 206,00 17 277 206,00 0,00 5 141 410,00 0,00 75 790,00 75 790,00 0,00 0,00 0,00 75 790,00 17 352 996,00

0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00

0117460 7460  Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 000,00 199 000,00 0,00 0,00 0,00 199 000,00 199 000,00

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок ко-
штів місцевого бюджету

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 000,00 199 000,00 0,00 0,00 0,00 199 000,00 199 000,00

0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місце-
вого самоврядування 64 373,00 64 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 373,00

0117690 7690  Інша економічна діяльність 3 659 477,00 0,00 0,00 0,00 3 659 477,00 116 983,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 116 983,00 3 776 460,00

0117691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фон-
дів, утворених Верховною Радою Автоном-
ної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами вико-
навчої влади і фондів, утворених Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, органа-
ми місце

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 983,00 56 983,00

0117693 7693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною діяль-
ністю 3 659 477,00 0,00 0,00 0,00 3 659 477,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 3 719 477,00

0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної 
охорони 5 193 483,00 5 193 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 193 483,00

0118310 8310  Запобігання та ліквідація забруднення 
навколишнього природного середовища 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 522 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 522 762,00 9 522 762,00

0118311 8311 0511 Охорона та раціональне використання при-
родних ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 762,00 22 762,00

0118312 8312 0512 Утилізація відходів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 500 000,00 9 500 000,00

3700000   
Фінансовий відділ Широківської сільської 
ради Запорізького району Запорізької об-
ласті

1 349 654,00 1 349 654,00 1 094 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 349 654,00

3710000   Орган з питань фінансів 1 349 654,00 1 349 654,00 1 094 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 349 654,00

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері 
у містах (місті Києві), селищах, селах, тери-
торіальних громадах

1 349 654,00 1 349 654,00 1 094 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 349 654,00

X X X УСЬОГО 151 082 819,00 147 417 342,00 74 267 539,00 16 989 284,00 3 665 477,00 13 624 407,00 1 394 662,00 2 650 000,00 0,00 0,00 10 974 407,00 164 707 226,00

Секретар Широківської сільської ради Олена ПРАВДЮК
Додаток 5 до рішення сільської ради від 21.12.2021 № 26

Міжбюджетні трансферти на 2022 рік    08523000000 (код бюджету)
2. Показники міжбюджетних трансфертів  іншим бюджетам

Код Програмної кла-
сифікації видатків та 

кредитування місцевого 
бюджету / Код бюджету

Код Типової Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету

Найменування транс-
ферту/Найменування 

бюджету-отримувача між-
бюджетного трансферту

Усього

І. Трансферти до загального фонду бюджету

    

    

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

    

    

Х Х УСЬОГО за розділами І,ІІ, у 
тому числі:

 

Х Х загальний фонд  

Х Х спеціальний фонд  

       

Секретар Широківської сільської ради
Олена ПРАВДЮК
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Додаток 7 до рішення сільської ради від 21.12.2021 № 26 
Розподіл витрат місцевого  бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році

08523000000 (код бюджет)                                                  (грн.)

Код Про-
грамної 

класифікації 
видатків та 

кредитуван-
ня місцевого 

бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Функ-
ціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету/відповідаль-

ного виконавця, найменування бюд-
жетної програми/підпрограми згідно 

з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата і номер 
документа, яким 

затверджено 
місцеву регіональну 

програму

Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

0100000   Широківська сільська рада (головний 
розпорядник)

      

0110000   Широківська сільська рада (від-
повідальний виконавець) 

      

0111021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти за-
кладами загальної середньої освіти

Програма соціально-економічного та культурного ро-
звитку Широківської сільської територіальної громади 
на 2022 рік

рішення сільської 
ради від 21.12.2021 
№ 4

293 320,00 0,00 293 320,00 293 320,00

0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

Програма розвитку та підтримки комунального неко-
мерційного підприємства «Клініка «Сімейний лікар» Ши-
роківської сільської ради Запорізького району Запорізь-
кої області на 2022-2026 роки

рішення сільської 
ради від 21.12.2021 
№ 13

6 085 886,00 6 085 
886,00

0,00 0,00

0113032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям гро-
мадян з оплати послуг зв`язку

Комплекса програма соціального захисту населення Ши-
роківської об’єднаної територіальної громади «Назустріч 
людям» на 2020-2022 роки (зі змінами та доповненнями)

рішення сільської 
ради від 20.12.2019 
№ 9

1 434,00 1 434,00 0,00 0,00

0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий 
проїзд автомобільним транспортом 
окремим категоріям громадян

Комплекса програма соціального захисту населення Ши-
роківської об’єднаної територіальної громади «Назустріч 
людям» на 2020-2022 роки (зі змінами та доповненнями)

рішення сільської 
ради від 20.12.2019 
№ 9

38 400,00 38 400,00 0,00 0,00

0113140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що здійс-
нюються за рахунок коштів на оздоров-
лення громадян, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастрофи)

Цільова програма з оздоровлення та відпочинку дітей 
Широківської територіальної громади Запорізького рай-
ону Запорізької області на 2022-2024 роки 

рішення сільської 
ради від 21.12.2021 
№ 12

520 000,00 520 000,00 0,00 0,00

0113160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним 
особам, які надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку, особам з ін-
валідністю, дітям з інвалідністю, хворим, 
які не здатні до самообслуговування і по-
требують сторонньої допомоги

Комплекса програма соціального захисту населення Ши-
роківської об’єднаної територіальної громади «Назустріч 
людям» на 2020-2022 роки (зі змінами та доповненнями)

рішення сільської 
ради від 20.12.2019 
№ 9

133 466,00 133 466,00 0,00 0,00

0113241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів 
у сфері соціального захисту і соціально-
го забезпечення

Комплекса програма соціального захисту населення Ши-
роківської об’єднаної територіальної громади «Назустріч 
людям» на 2020-2022 роки (зі змінами та доповненнями)

рішення сільської 
ради від 20.12.2019 
№ 9

193 800,00 193 800,00 0,00 0,00

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

Комплекса програма соціального захисту населення Ши-
роківської об’єднаної територіальної громади «Назустріч 
людям» на 2020-2022 роки (зі змінами та доповненнями)

рішення сільської 
ради від 20.12.2019 
№ 9

570 946,00 570 946,00 0,00 0,00

0114081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів 
в галузі культури і мистецтва

Програма розвитку культури, сім’ї, молоді, спорту, ту-
ризму та збереження об’єктів культурної спадщини Ши-
роківської сільської ради на 2021-2025 роки 

рішення сільської 
ради від 24.12.2020 
№ 8

765 529,00 765 529,00 0,00 0,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пун-
ктів

Програма розвитку житлово-комунального господарства 
та благоустрою населених пунктів Широківської сільської 
ради на 2022-2024 роки 

рішення сільської 
ради від 21.12.2021 
№ 5

16 955 
206,00

16 955 
206,00

0,00 0,00

Програма соціально-економічного та культурного ро-
звитку Широківської сільської територіальної громади 
на 2022 рік

рішення сільської 
ради від 21.12.2021 
№ 4

97 790,00 22 000,00 75 790,00 75 790,00

Програма оформлення прав на земельні ділянки кому-
нальної власності Широківської територіальної громади 
Запорізького району Запорізької області на 2022-2026 
роки 

рішення сільської 
ради від 21.12.2021 
№ 8

200 000,00 200 000,00 0,00 0,00

Програма з проведення нормативної грошової оцінки зе-
мель Широківської територіальної громади Запорізького 
району Запорізької області на 2022 – 2026 роки 

рішення сільської 
ради від 21.12.2021 
№ 7

100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забу-
дови територій (містобудівної докумен-
тації)

Програма з просторового планування та комплексного 
містобудівного розвитку території Широківської тери-
торіальної громади Запорізького району Запорізької об-
ласті на 2022-2026 роки 

рішення сільської 
ради від 21.12.2021 
№ 6

600 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00

0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету

Програма розвитку житлово-комунального господарства 
та благоустрою населених пунктів Широківської сільської 
ради на 2022-2024 роки 

рішення сільської 
ради від 21.12.2021 
№ 5

199 000,00 0,00 199 000,00 199 000,00

0117680 7680 0490 Членські  внески до асоціацій органів 
місцевого самоврядування

Цільова програма забезпечення членства Широківської 
сільської ради Запорізького району Запорізької області 
на 2021-2023 роки

рішення сільської 
ради від 24.12.2020 
№ 3

64 373,00 64 373,00 0,00 0,00

0117691 7691 0490 Цільові фонди, утворені Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади 
і фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування

Програма соціально-економічного та культурного ро-
звитку Широківської сільської територіальної громади 
на 2022 рік

рішення сільської 
ради від 21.12.2021 
№ 4

56 983,00 0,00 56 983,00 0,00

0117693 7693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною 
діяльністю

Програма організації підтримки і реалізації стратегічних 
ініціатив та підготовки проектів розвитку Широківської 
територіальної громади Запорізького району Запорізь-
кої області 2022-2026 роки

рішення сільської 
ради від 21.12.2021 
№ 9

3 491 789,00 3 431 
789,00

60 000,00 60 000,00

Програма висвітлення діяльності Широківської сільської 
ради Запорізького району Запорізької області та її вико-
навчих органів друкованими засобами масової інформа-
ції на 2022-2024 роки

рішення сільської 
ради від 21.12.2021 
№ 10

227 688,00 227 688,00 0,00 0,00

0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої по-
жежної охорони

Цільова програма забезпечення діяльності та розвитку 
комунального некомерційного підприємства «Місце-
ва пожежна  охорона Широківської ОТГ» Широківської 
сільська рада Запорізького району Запорізької області, 
захисту населення і території сел, селищ Широківської 
об’єднаної  територіальної громади від пожеж, ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та при-
родного характеру, підвищення рівня протипожежного 
захисту та створення сприятливих умов для реалізації 
державної політики у сфері пожежної безпеки на 2021-
2023 роки 

рішення сільської 
ради від 24.12.2020 
№ 4

5 193 483,00 5 193 
483,00

0,00 0,00

0118311 8311 0511 Охорона та раціональне використання 
природних ресурсів

Програма охорони навколишнього природного середо-
вища Широківської сільської ради Запорізького району 
Запорізької області  на 2021-2023 роки 

рішення сільської 
ради від 24.12.2020 
№ 5

22 762,00 0,00 22 762,00 0,00

0118312 8312 0512 Утилізація відходів Програма охорони навколишнього природного середо-
вища Широківської сільської ради Запорізького району 
Запорізької області  на 2021-2023 роки 

рішення сільської 
ради від 24.12.2020 
№ 5

9 500 000,00 0,00 9 500 
000,00

0,00

Х Х Х УСЬОГО Х Х 45 311 
855,00

34 504 
000,00

10 807 
855,00

1 228 
110,00

Секретар Широківської сільської ради 
Олена ПРАВДЮК
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ЗАЯВА 
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Стратегії сталого розвитку Широківської територіальної громади на 2021-2028 
роки

ЗАЯВА 
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Плану соціально-економічного розвитку Широківської територіальної громади 
на 2021-2028 роки

1. Замовник стратегічної екологічної оцінки: 
Широківська сільська територіальна громада За-
порізького району Запорізької області.

2. Вид та основні цілі документа державного 
планування, його зв’язок з іншими документами 
державного планування: Стратегія сталого розвит-
ку Широківської територіальної громади на 2021-
2028 роки (далі - Стратегія) розроблена в рамках про-
грами «Децентралізація приносить кращі результати 
та ефективність (DOBRE)» і є документом державного 
планування місцевого рівня, відповідно до Закону 
України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Мета Стратегії полягає у вирішенні спільних 
проблем і реалізації спільних завдань щодо ефек-
тивного розвитку продуктивних сил громади, ра-
ціонального використання ресурсного потенціалу, 
створення комфортних умов життя населення, за-
безпечення екологічної безпеки та вдосконалення 
територіальної організації суспільства. У стратегії 
визначені місія, стратегічне бачення, сценарії та 
напрями розвитку, технічні завдання на проєкти 
регіонального розвитку, структуровані за програма-
ми регіонального розвитку, а також систему моніто-
рингу та оцінки результативності реалізації плану 
заходів. Стратегічні цілі: висока якість публічних по-
слуг, адаптована до зростаючих потреб різних груп 
мешканців громади та активна спільнота, яка кори-
стується якісними публічними послугами; конкурен-
тоспроможна та інноваційна місцева економіка на 
основі місцевих ресурсів, традицій та спеціалізацій 
і підприємницьких ініціатив мешканців; високоякіс-
ний спеціалізований туризм регіонального значен-
ня, який розвивається на основі місцевих ресурсів 
та традицій, з бережним ставленням до природи; 
розширення і покращення якості комунальної ін-
фраструктури, яка забезпечує підвищення комфорту 
проживання та посилення охорони життя і здоров’я 
мешканців.

З метою забезпечення цілісності системи плану-
вання регіонального розвитку Стратегія враховува-
тиме положення програмних документів, які діють 
на державному та регіональному рівнях, а саме: 
«Державної стратегії регіонального розвитку на 
2021-2027 роки», затвердженої Постановою Кабіне-
ту Міністрів України №695 від 05.08.2020р.; «Стратегії 
сталого розвитку «Україна - 2030», схваленої Указом 
Президента України №722/2019 від 30.09.2019р.; 
«Стратегія регіонального розвитку Запорізької об-
ласті на період до 2027 року», затвердженої Рішен-
ням Запорізької обласної ради №134 від 12.12.2019р.

3. Те, якою мірою документ державного пла-
нування визначає умови для реалізації видів 
діяльності або об’єктів, щодо яких законодав-
ством передбачено здійснення процедури оцін-
ки впливу на довкілля (у тому числі щодо визна-
чення місцезнаходження, розміру, потужності 
або розміщення ресурсів). 

Методологія розроблення Стратегії розвитку 
міста передбачає розроблення Плану її реалізації. Для 
кожного з визначених напрямів розвитку розробля-
ються стратегічні цілі, на основі яких визначаються 
цілі нижчого порядку - оперативні цілі. Для кожної з 
визначених стратегічних та оперативних цілей Стра-
тегії розробляються завдання та заходи економічно-
го і соціального розвитку. За кожною оперативною 
ціллю розробляється низка заходів і проєктів, серед 
яких можуть бути проєкти, які, підлягатимуть оцінці 
впливу на довкілля. Відповідно до частини першої 
статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’яз-
ковим у процесі прийняття рішень про провадження 
планованої діяльності, визначеної частинами другою 
і третьою статті третьої. Така планована діяльність під-
лягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішен-
ня про провадження планованої діяльності. 

4. Ймовірні наслідки для довкілля. 
У процесі здійснення стратегічної екологічної 

оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалі-
зації Стратегії. Зокрема, мають бути оцінені наслідки 
для таких складових довкілля: атмосферне повітря, 
водні ресурси, відходи, земельні ресурси, ландшафт, 
біорізноманіття та рекреаційні зони, наслідки для 
здоров’я населення, територій з природоохоронним 
статусом - ландшафтні заказники «Балка Хутірська», 
«Балка Гадюча» і «Володимирський заповідник», 
«Балка Малишевська», «Томаківський заповідник» 
і «Балка Ручаївська», «Балка Лукашева». Реалізація 
Стратегії не передбачає транскордонних наслідків 
для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, 
оскільки територія громади знаходиться у значній 
відстані від межі сусідніх держав.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно 
розглянути, у тому числі якщо проєкт Програми 
не буде затверджено. 

Зважаючи на комплексність рішень визначених 
в Стратегії, що обумовлюється необхідністю вико-
нання стратегічних цілей, призначених для різних 
видів промислово-виробничої, соціальної, рекреа-
ційної, комунікаційної діяльності, здійснюється роз-
гляд виправданих альтернатив планованих рішень. 
Базуючись на демографічних тенденціях, аналізі 

соціально-економічної ситуації в області, а також 
прогнозах макроекономічних впливів можна при-
пустити декілька сценаріїв розвитку, в тому числі ну-
льовий, тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації 
у випадку не затвердження зазначеного документа 
державного планування. При впровадженні заходів 
Стратегії, у порівнянні із існуючим станом, очікується 
позитивний вплив на навколишнє природне середо-
вище, у тому числі на здоров’я населення. Найспри-
ятливішим варіантом буде затвердження запропо-
нованих рішень. 

6. Дослідження, які необхідно провести, ме-
тоди і критерії, що використовуватимуться під 
час стратегічної екологічної оцінки. 

Для проведення стратегічної екологічної оцін-
ки буде використана наступна інформація: доповіді 
про стан довкілля; статистична інформація; дані 
моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша 
доступна інформація, яка включена в інші законо-
давчі акти, які мають відношення до проекту. Під 
час проведення стратегічної екологічної оцінки 
будуть застосовані такі аналітичні методи: аналіз 
тенденцій, оцінка ймовірних наслідків відповідно 
до контрольного переліку, SWOT-аналіз, експертний 
аналіз. Також будуть використані такі методи участі 
громадськості, як інформування, консультування, 
опитування, коментування, обговорення. 

7. Заходи, які передбачається розглянути 
для запобігання, зменшення та пом’якшення 
негативних наслідків виконання документа дер-
жавного планування. 

Під час здійснення СЕО передбачається розгля-
нути заходи із запобігання, зменшення та пом’як-
шення негативних наслідків для довкілля, визначені 
законодавством та нормативно-правовими актами. 
Так, Закон України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» визначає загальні вимо-
ги в галузі охорони навколишнього середовища. 
Законом встановлено, що використання природних 
ресурсів громадянами, підприємствами, установа-
ми та організаціями здійснюється з додержанням 
обов’язкових екологічних вимог: раціонального і 
економного використання природних ресурсів на 
основі широкого застосування новітніх технологій; 
здійснення заходів щодо запобігання псуванню, за-
брудненню, виснаженню природних ресурсів, нега-
тивному впливу на стан навколишнього природного 
середовища; здійснення заходів щодо відтворення 
відновлюваних природних ресурсів; застосування 
біологічних, хімічних та інших методів поліпшення 
якості природних ресурсів, які забезпечують охо-
рону навколишнього природного середовища і 
безпеку здоров’я населення; збереження територій 
та об’єктів природно-заповідного фонду, а також 
інших територій, що підлягають особливій охороні; 
здійснення господарської та іншої діяльності без 
порушення екологічних прав інших осіб; здійснення 
заходів щодо збереження і невиснажливого вико-
ристання біологічного різноманіття під час провад-
ження діяльності, пов’язаної з поводженням з гене-
тично модифікованими організмами. У результаті 
здійснення СЕО проекту Стратегії будуть сформовані 
заходи і рекомендації щодо запобігання, зменшення 
та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, у 
тому числі здоров’я населення, які можуть виник-
нути під час реалізації Стратегії. Зазначені заходи і 
рекомендації будуть ґрунтуватися на результатах 
проведених в рамках СЕО дослідженнях, та визнача-
тимуться відповідно до вимог Закону України «Про 
забезпечення санітарного та епідеміологічного бла-
гополуччя населення» і з урахуванням інших чинних 
нормативно-правових актів щодо охорони навко-
лишнього природного середовища та раціонально-
го використання природних ресурсів.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту 
про стратегічну екологічну оцінку. 

Звіт про СЕО складається відповідно до статті 11 
Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і 
містить інформацію про характер проектних рішень 
з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

9. Орган, до якого подаються зауваження і 
пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначен-
ня обсягу стратегічної екологічної оцінки Стратегії 
сталого розвитку Широківської територіальної гро-
мади на 2021-2028 роки просимо надавати у пись-
мовому вигляді до Широківської об’єднаної тери-
торіальної громади за адресою: 69089, Запоріжжя, 
вул. Розенталь, 7. 

Відповідальна особа: Носкова Юлія,  
тел. 096-962-88-21. 

Зауваження та пропозиції також можна подати 
на електронну адресу: shyroke.otg@gmail.com з те-
мою листа «До заяви про визначення обсягу СЕО».

Строк подання зауважень і пропозицій стано-
вить 15 діб з дня опублікування Заяви про визначен-
ня обсягу стратегічної екологічної оцінки Стратегії 
сталого розвитку Широківської територіальної гро-
мади на 2021-2028 роки Пропозиції та зауваження, 
подані після встановленого терміну, не розгляда-
ються.

1. Замовник стратегічної екологічної оцін-
ки: Широківська сільська територіальна громада 
Запорізького району Запорізької області.

2. Вид та основні цілі документа дер-
жавного планування, його зв’язок з іншими 
документами державного планування: План 
соціально-економічного розвитку Широківської 
територіальної громади на 2021-2028 роки (далі 
- План) є документом державного планування міс-
цевого рівня, відповідно до Закону України «Про 
стратегічну екологічну оцінку», яким визначаються 
пріоритетні напрями розвитку задля підвищення 
стандартів життя населення, у тому числі на основі 
створення умов для розвитку конкурентоспро-
можної та інноваційної економіки, модернізації 
соціальної сфери та забезпечення гармонійного 
розвитку громади.

Головною метою Плану є забезпечення ро-
звитку громади шляхом створення необхідних 
умов для структурних зрушень в економіці, забез-
печення узгоджених спільних дій органу місцево-
го самоврядування та суб’єктів господарювання, 
розв’язання соціально-економічних проблем, по-
кращення інвестиційної привабливість, створення 
умов для підвищення рівня конкурентних переваг 
та потенціалу громади, ефективного використання 
внутрішнього природно-ресурсного потенціалу, 
формування позитивного іміджу громади, забез-
печення якості та загальної доступності публічних 
послуг, підвищення добробуту та стимулювання 
гармонійного розвитку населення.

План розроблений відповідно до Законів 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про засади державної регіональної політики», 
«Про державне прогнозування та розроблення 
програм економічного і соціального розвитку 
України», з урахуванням положень програмних до-
кументів, які діють на державному та регіонально-
му рівнях, а саме: «Державної стратегії регіональ-
ного розвитку на 2021-2027 роки», затвердженої 
Постановою Кабінету Міністрів України №695 від 
05.08.2020р.; «Стратегії сталого розвитку «Украї-
на - 2030», схваленої Указом Президента України 
№722/2019 від 30.09.2019р.; «Стратегія регіональ-
ного розвитку Запорізької області на період до 
2027 року», затвердженої Рішенням Запорізької 
обласної ради №134 від 12.12.2019р.

Пріоритетним завданням було визначено, що 
Широківська територіальна громада це: Грома-
да із зручними умовами проживання та якісними 
соціальними та адміністративними послугами; 
Громада з комфортними умовами для ведення біз-
несу та залучення інвестицій; Громада із прозорим 
урядуванням та активними мешканцями; Громада 
спортивних здобутків та здорового способу життя; 
Громада із наданням якісних освітніх послуг та під-
готовка компетентних випускників.

3. Те, якою мірою документ державного 
планування визначає умови для реалізації ви-
дів діяльності або об’єктів, щодо яких законо-
давством передбачено здійснення процедури 
оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо 
визначення місцезнаходження, розміру, по-
тужності або розміщення ресурсів). 

План охоплює такі види господарської діяль-
ності як енергозбереження та енергоефективність, 
житлово-комунальне господарство та комунальну 
інфраструктуру, промисловий комплекс, освіту, 
охорону здоров’я, фізичну культуру та спорт, 
культуру та туризм, охорону навколишнього 
природного середовища. Проєкти екологічного 
спрямування (містобудівна документація, зокре-
ма генеральні плани населених пунктів і. т. п.) від-
повідно до Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля», підлягатимуть процедурі оцінці впливу 
на довкілля до прийняття рішення про проваджен-
ня планованої діяльності.

4. Ймовірні наслідки для довкілля. 
В ході здійснення СЕО мають бути оцінені 

ймовірні наслідки реалізації Плану, зокрема, ма-
ють бути оцінені наслідки для таких складових 
довкілля: атмосферне повітря, водні ресурси, від-
ходи, земельні ресурси, ландшафт, біорізноманіття 
та рекреаційні зони, наслідки для здоров’я насе-
лення, територій з природоохоронним статусом 
- ландшафтні заказники «Балка Хутірська», «Балка 
Гадюча» і «Володимирський заповідник», «Балка 
Малишевська», «Томаківський заповідник» і «Балка 
Ручаївська», «Балка Лукашева». Заходи передба-
чені Планом не матимуть транскордонних наслід-
ків для довкілля, у тому числі для здоров’я насе-
лення, оскільки територія громади знаходиться у 
значній відстані від межі сусідніх держав.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно 
розглянути, у тому числі якщо проєкт Програ-
ми не буде затверджено. 

План соціально-економічного розвитку спря-
мований на дотримання основоположних стан-
дартів. Базуючись на демографічних тенденціях, 
аналізі соціально-економічної ситуації в області, а 
також прогнозах макроекономічних впливів мож-

на припустити декілька сценаріїв розвитку, в тому 
числі нульовий, тобто опис, прогнозування та оцін-
ка ситуації у випадку не затвердження зазначеного 
документа державного планування. При впровад-
женні заходів Плану, у порівнянні із існуючим ста-
ном, очікується позитивний вплив на навколишнє 
природне середовище, у тому числі на здоров’я 
населення. Найсприятливішим варіантом буде за-
твердження запропонованих рішень.

6. Дослідження, які необхідно провести, 
методи і критерії, що використовуватимуться 
під час стратегічної екологічної оцінки. 

Для проведення стратегічної екологічної оцін-
ки буде використана наступна інформація: доповіді 
про стан довкілля; статистична інформація; дані 
моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша 
доступна інформація, яка включена в інші законо-
давчі акти, які мають відношення до проекту. Під час 
проведення стратегічної екологічної оцінки будуть 
застосовані такі аналітичні методи: аналіз тенденцій, 
оцінка ймовірних наслідків відповідно до контроль-
ного переліку, SWOT-аналіз, колективні експертні 
оцінки. Також будуть використані такі методи участі 
громадськості, як інформування, консультування, 
опитування, коментування, обговорення. 

7. Заходи, які передбачається розглянути 
для запобігання, зменшення та пом’якшення 
негативних наслідків виконання документа 
державного планування. 

Під час здійснення СЕО передбачається роз-
глянути заходи із запобігання, зменшення та пом’я-
кшення негативних наслідків для довкілля, визна-
чені законодавством та нормативно-правовими 
актами. Згідно з Законом України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» вста-
новлено, що використання природних ресурсів 
громадянами, підприємствами, установами та ор-
ганізаціями здійснюється з додержанням обов’яз-
кових екологічних вимог: раціонального і економ-
ного використання природних ресурсів на основі 
широкого застосування новітніх технологій; здійс-
нення заходів щодо запобігання псуванню, забруд-
ненню, виснаженню природних ресурсів, негатив-
ному впливу на стан навколишнього природного 
середовища; здійснення заходів щодо відтворення 
відновлюваних природних ресурсів; застосування 
біологічних, хімічних та інших методів поліпшен-
ня якості природних ресурсів, які забезпечують 
охорону навколишнього природного середовища 
і безпеку здоров’я населення; збереження тери-
торій та об’єктів природно-заповідного фонду, а 
також інших територій, що підлягають особливій 
охороні; здійснення господарської та іншої діяль-
ності без порушення екологічних прав інших осіб; 
здійснення заходів щодо збереження і невиснаж-
ливого використання біологічного різноманіття 
під час провадження діяльності, пов’язаної з по-
водженням з генетично модифікованими організ-
мами. У результаті здійснення СЕО будуть сфор-
мовані заходи і рекомендації щодо запобігання, 
зменшення та пом’якшення негативних наслідків 
на довкілля, у тому числі здоров’я населення, які 
можуть виникнути під час реалізації Плану. Зазна-
чені заходи і рекомендації будуть ґрунтуватися 
на результатах проведених в рамках СЕО дослід-
женнях, та визначатимуться відповідно до вимог 
Закону України «Про забезпечення санітарного 
та епідеміологічного благополуччя населення» і з 
урахуванням інших чинних нормативно-правових 
актів щодо охорони навколишнього природного 
середовища та раціонального використання при-
родних ресурсів.

8. Пропозиції щодо структури та змісту 
звіту про стратегічну екологічну оцінку. 

Звіт про СЕО складається відповідно до стат-
ті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну 
оцінку» і містить інформацію про характер проект-
них рішень з урахуванням сучасних знань і методів 
оцінювання.

9. Орган, до якого подаються зауваження і 
пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визна-
чення обсягу стратегічної екологічної оцінки Пла-
ну соціально-економічного розвитку Широківсь-
кої територіальної громади на 2021-2028 роки 
просимо надавати у письмовому вигляді до Ши-
роківської об’єднаної територіальної громади за 
адресою: 69089, Запоріжжя, вул. Розенталь, 7. 

Відповідальна особа: Носкова Юлія,  
тел. 096-962-88-21.

Зауваження та пропозиції також можна пода-
ти на електронну адресу: shyroke.otg@gmail.com 
з темою листа «До заяви про визначення обсягу 
СЕО».

Строк подання зауважень і пропозицій ста-
новить 15 діб з дня опублікування Заяви про 
визначення обсягу стратегічної екологічної оцін-
ки Стратегії сталого розвитку Широківської тери-
торіальної громади на 2021-2028 роки Пропозиції 
та зауваження, подані після встановленого тер-
міну, не розглядаються.



1131 січня  2022 року №1 (39)ГАРЯЧА ЛІНІЯ ГРОМАДИ (061)286-21-21

Інформація
про проведення Широківською сільською радою Запорізького району Запорізької 
області конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для виконання робіт з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ АВТОТРАНСПОРТУ!

РОЗПОРЯДЖЕННЯ сільського голови з основної діяльності 12 січня 2022 року № 09
Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб  

місцевого самоврядування у виконавчому комітеті Широківської сільської ради 
Запорізького району Запорізької області

Широківська сільська рада
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування:

Дата проведення конкурсу: 18.02.2022
Час проведення конкурсу: 10:00
Місце проведення конкурсу: 69089 м. Запоріжжя, вул. 
Розенталь,7

Відомості про об’єкти оцінки
Найменування об’єктів оцінки:
Об’єкт (земельна ділянка): кадастровий номер 

2322181600:02:002:0420
Місцезнаходження об’єктів оцінки: територія 

Широківської сільської територіальної громади 
Запорізького району Запорізької області.

Розмір земельної ділянки: 0,5000 га
Цільове призначення земельної ділянки: код КВ-

ЦПЗ 03.07. для будівництва та обслуговування бу-
дівель торгівлі.

Правовий режим земельних ділянок: землі гро-
мадської забудови

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки стано-
вить 2 845 547,28 грн.

Мета проведення незалежної оцінки (експертної 
грошової оцінки земельної ділянки): визначення ціни 
продажу земельної ділянки комунальної власності

Дата оцінки: дата складання звіту про проведення 
експертної грошової оцінки.

кінцевий термін подання документів: 16.02.2022
строк виконання робіт: не більше 7 календарних 

днів
перелік підтвердних документів, які подають-

ся на розгляд комісії:
- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності за встановленою формою (до-
даток 2 Положення «Про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності», затвердженого рішенням ви-
конавчого комітету Широківської сільської ради від 
13.11.2017 року № 100);

- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які 

працюють у штатному складі і яких буде залучено до про-
ведення оцінки та підписання звіту про оцінку;

- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково 
залучено претендентом до проведення робіт з екс-

пертної грошової оцінки земельної ділянки та підпи-
сання звіту про експертну грошову оцінку земельної 
ділянки, завірені їхніми особистими підписами, а та-
кож копії кваліфікаційних документів оцінювачів (при 
необхідності);

- інформація про претендента (документ, який 
містить відомості про претендента щодо його досві-
ду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи 
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та 
додатково залучаються ним);

вимоги до учасників конкурсу (кваліфікаційні 
вимоги, вимоги щодо практичного досвіду з експерт-
ної грошової оцінки земельних ділянок):

- наявність кваліфікації оцінювачів для виконання 
робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, 
що має підтверджуватися кваліфікаційними докумен-
тами згідно із Законом України «Про оцінку земель»;

- досвіду суб’єкта оціночної діяльності у прове-
денні експертної грошової оцінки земельних ділянок;

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до вико-
нання робіт та підписання звіту про оцінку, та їх особи-
стого досвіду

Претендентам на участь у конкурсі потрібно по-
дати до Широківської сільської ради Запорізького 
району Запорізької області: конкурсну документацію 
за об’єктом оцінки в запечатаному конверті, яка скла-
дається із: підтвердних документів; пропозицій щодо 
ціни виконання робіт з експертної грошової оцінки 
земельної ділянки, а також строку виконання робіт (у 
календарних днях), запечатаних в окремому конверті; 
документів щодо практичного досвіду виконання ана-
логічних робіт з оцінки разом із заповненою інфор-
мацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з експертної гро-
шової оцінки земельної ділянки та підписання звіту 
про оцінку.

Відомості про місцезнаходження комісії, кон-
тактні телефони:

69089, м. Запоріжжя, вул. Розенталь, 7
+38 (061) 286-21-31

Виконавчий комітет Широківської сільської ради 
ОГОЛОШУЄ проведення конкурсу з перевезення паса-
жирів на внутрішньому автобусному маршруті загаль-
ного користування, що не виходить за межі території 
Широківської сільської ради Запорізького району За-
порізької області від 18 січня 2022 року

1. Конкурси на перевезення пасажирів на автобус-
них маршрутах загального користування проводяться 
відповідно до ст. 43-45 Закону України «Про автомобіль-
ний транспорт», Порядку проведення конкурсу з пере-
везення пасажирів на автобусному маршруті загально-
го користування, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.12.2008 №1081 із змінами та 
даних Умов.

Об’єкт конкурсу
Маршрут:

2. Комфортність автобусів визначається відповід-
но до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України 
від 12.04.2007 №285 «Про затвердження Порядку визна-
чення класу комфортності автобусів, сфери їхнього ви-
користання за видами сполучень та режимами руху» зі 
змінами.

Для роботи на автобусних маршрутах загального 
користування, на яких передбачено використання ав-
тобусів місткістю понад 22 пасажири, крім водія, транс-
портні засоби мають відповідати наступним вимогам:

- є новими або бувшими у використанні, технічно 
справні:

кл. І - автобуси, призначені для перевезення си-
дячих і стоячих пасажирів, конструкція яких дає змогу 
пасажирам безперешкодно переміщуватись по салону; 

кл. ІІ - автобуси, призначені для перевезення го-
ловним чином сидячих пасажирів, а також стоячих па-
сажирів у проході проміж рядами та (або) на площадці 
для стоячих пасажирів, розмір якої не перевищує 1,5 м2;

- мають сучасний дизайн;
- відповідають екологічному стандарту не нижче 

ЄВРО-2.
Для роботи на внутрішніх автобусних маршрутах 

загального користування, на яких передбачено вико-
ристання автобусів місткістю не більше 22 пасажирів, 
крім водія, транспортні засоби мають відповідати на-
ступним вимогам:

- є новими або бувшими у використанні, технічно 
справні:

 кл. А – автобуси, призначені для перевезення си-
дячих пасажирів та мають місця для стоячих пасажирів;

- мають сучасний дизайн;
- відповідають екологічному стандарту не нижче 

ЄВРО-2.
У конкурсі можуть брати участь автомобільні 

перевізники, які мають ліцензію на надання послуг з 
внутрішніх перевезень пасажирів автобусами, на за-
конних підставах використовують у достатній кількості 
сертифіковані автобуси відповідного класу, відповіда-
ють вимогам, викладеним у ст.34 Закону України «Про 
автомобільний транспорт». 

Договір з переможцем конкурсу у разі відсутності 
в нього автобусів, що відповідають умовам конкурсу, 
органи виконавчої влади та органи місцевого самовря-
дування укладають (або надають) на один рік із укла-
данням інвестиційного договору, додається. 

Транспортні засоби, які претендент пропонує залу-
чити до перевезень на території Широківської сільської 
ради, повинні відповідати вимогам безпеки, охорони 
праці, державним стандартам, мати сертифікат від-
повідності, протокол перевірки технічного стану транс-
портного засобу та протокол випробування вимірюван-
ня димності відпрацьованих газів дизеля (газодизеля) 
автомобіля, затвердженого ДСТУ 4276:2004 або про-
токол випробування вимірювання вмісту оксиду ву-
глецю і вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобіля, 
затвердженого ДСТУ 4277:2004, бути зареєстрованими 
відповідно до чинного законодавства, перебувати в на-
лежному технічному і санітарному стані.

Забороняється використання перевізниками ав-
тобусів, переобладнаних з вантажних транспортних 
засобів.

Водії, які залучаються до перевезень пасажирів, 
повинні мати у посвідченні відкриту категорію «Д» або 
«ДЕ», бути застраховані згідно з чинним законодав-
ством.

Перевізник-претендент зобов’язаний забезпечити 
роботу на внутрішньому автобусному маршруті загаль-
ного користування транспортних засобів, пристосова-
них для перевезення осіб з інвалідністю та інших мало-
мобільних груп населення, в кількості до 35% загальної 
кількості автобусів.

Беручи участь в конкурсі претенденти погоджу-
ються на додаткові умови конкурсу:

- під час виконання перевезення водій повинен 
бути охайно одягненим, чемно поводитися з пасажи-
рами. Знаходження водія на робочому місці без взуття 
(або у взутті з відкритою п’яткою) та у одязі, який супе-
речить вимогам суспільної моралі, а також загальним 
правилам етики (наприклад, у шортах та майках) не 
допускається; 

- не пізніше, ніж за два тижні до початку роботи на 
маршруті відповідно до договору на перевезення паса-
жирів, обладнати автобуси трафаретами, а також забез-
печити згідно вимог законодавства їх підсвітку, належну 
експлуатацію, оновлення, заміну, тощо;

- забезпечити під час роботи на маршруті оголо-
шення зупинок та інформування пасажирів щодо мож-
ливих пересадок на інші маршрути транспорту; 

- забезпечувати дотримання визначеного режиму 
праці та відпочинку водіїв відповідно до Положення 
про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транс-
портних засобів, затверджених Наказом Міністерства 
транспорту та зв’язку України від 07.06.2010 №340;

- забезпечувати виготовлення для всіх водіїв іден-
тифікаторів (за формою, погодженою з Замовником), які 
є обов’язковими при роботі водія на маршруті;

- забезпечувати проведення стажування та ін-
структажу водіїв у порядку, визначеному центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику у сфері транспорту, а 
також підвищення кваліфікації водіїв, діяльність яких 

пов’язана з наданням послуг автомобільного транс-
порту;

- забезпечувати водіїв відповідною документацією 
на перевезення пасажирів;

- для перевезення пасажирів використовувати 
транспортні засоби, що відповідають вимогам безпеки, 
а також класу, пасажиромісткості та комфортності, від-
повідно до умов конкурсу; 

- утримувати транспортні засоби в належному 
санітарному стані;

- не допускати стоянки або відстою автобусів в міс-
цях, які не визначені як місця для розвороту та коротко-
строкової стоянки автобусів;

- надавати Замовнику на його письмову вимогу, 
у 10-ти денний термін з дня отримання такої вимоги 
або повідомлення, письмове пояснення, документи, ін-
формацію, відеозаписи та інше, в тому числі пояснення 
при надходженні скарг від пасажирів, актів складених 
відповідними контролюючими службами про виявлені 
правопорушення або скерованої Замовником інфор-
мації про порушення умов Договору, Правил надання 
послуг пасажирським автомобільним транспортом.

Повідомлення (інформація, запити, акти, вимоги, 
листи, документи, договори, додаткові угоди, рішення, 
накази, звернення, тощо) вважаються наданими належ-
ним чином, якщо вони відправлені будь-яким способом 
обраним Стороною: листом (поштовим відправленням), 
електронним листом на електронну пошту, факсиміль-
ним зв’язком, телефонограмою, вручені особисто, та 
іншими способами, за реквізитами, зазначеними в до-
говорі;

- у разі дорожньо-транспортної події Перевізник 
повинен протягом 30-ти (тридцяти) хвилин інформу-
вати Замовника в особі заступника сільського голови 
згідно розподілу обов’язків про факт ДТП, причини та 
ймовірні наслідки; 

- забезпечувати безперешкодне перевезення 
пасажирів всіх без винятку пільгових категорій згідно 
чинного законодавства;

- забезпечувати прибирання місць відстою та ро-
звороту транспортних засобів на кінцевих зупинках 
міського пасажирського транспорту та прилеглих до 
них територій, у радіусі 15 метрів, за допомогою сто-
ронніх організацій чи осіб на умовах, передбачених 
чинним законодавством;

- відсутність неоплачених штрафів в повному об-
сязі по всім порушенням договірних зобов’язань\умов 
договорів надання послуг з перевезення пасажирів на 
внутрішніх автобусних маршрутах загального користу-
вання на підставі вимог про сплату штрафу, не менш ніж 
за 10 робочих днів до дати проведення конкурсу (зазна-
ченої в оголошенні) на внутрішньому автобусному 
маршруті загального користування, (за виключенням 
тих штрафів, актів, вимог тощо, які оскаржуються та роз-
глядаються в судовому порядку на момент проведення 
зазначеного конкурсу).

3. Для участі у конкурсі перевізник-претендент по-
дає окремо щодо кожного об’єкта конкурсу документи, 
визначені статтею 46 Закону України «Про автомобіль-
ний транспорт», за формою згідно з додатками 1 - 4 да-
них умов, а саме:

- заяву на участь у конкурсі з перевезення паса-
жирів на автобусному маршруті загального користу-
вання;

- анкету про участь у конкурсі;
- відомості про автобуси, які будуть використову-

ватися на маршруті, разом з копіями сертифікатів від-
повідності та екологічності;

- відомості про додаткові умови обслуговування 
маршруту;

- копію податкового розрахунку сум доходу, нара-
хованого (сплаченого) на користь платників податку, і 
сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за остан-
ній квартал.

Перевірка поданих документів на відповідність 
обов’язковим і додатковим (за наявності) умовам кон-
курсу та наявності усіх документів, передбачених цим 
Порядком, проводиться відповідно до постанови Кабі-
нету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 із змінами.

4. Документи, подані перевізником-претендентом 
для участі в конкурсі, пронумеровуються, прошнурову-
ються, підписуються автомобільним перевізником або 
уповноваженою особою автомобільного перевізника 
із зазначенням кількості сторінок цифрами і словами. 

Документи для участі в конкурсі подаються пе-
ревізником-претендентом у двох закритих конвертах 
(пакетах). 

Конверт (пакет) з позначкою «N1», який містить 
документи для участі в конкурсі, відкривається наступ-
ного дня після закінчення строку їх прийняття. 

Конверт (пакет) з позначкою «N2», який містить до-
кументи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу 
подає документи перевізник-претендент, відкриваєть-
ся під час засідання конкурсного комітету. 

Всі інші питання, не оговорені даними Умовами, 
регулюються відповідно до Порядку проведення кон-
курсу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 03.12.2008 №1081 із змінами та діючого за-
конодавства.

5. Організатор укладає з переможцем конкурсу 
договір згідно з умовами визначеного конкурсу за фор-
мою, що додається.

Строк дії договору укладається на п’ять років або 
на інший термін, передбачений чинним законодав-
ством та може бути розірваний достроково за умов, 
визначених у відповідному розділі Договору.

6. Скарги за результатами конкурсу можуть пода-
ватися протягом 10 днів з дати його проведення та роз-
глядатися організатором протягом 30 днів з дня надход-
ження скарги від перевізника-претендента. 

7. Неврегульовані організатором спори розв’язу-
ються в установленому законодавством порядку. 

8. Повну інформацію щодо об’єкту та процедури 
проведення конкурсу можна одержати за адресою: 
69089, м. Запоріжжя, вул. Резенталь, 7.

Термін подачі документів до 15-00 «10» березня 
2022 року, за адресою: 69089, м. Запоріжжя, вул. Резен-
таль, 7.

 Бланки документів на конкурси можна одержати 
з 14-00 до 16-00 години в робочі дні, починаючи з «30» 
січня 2022 року за адресою: 69089, м. Запоріжжя, вул. 
Резенталь, 7.

 Конкурс відбудеться «12» квітня 2022 року о 12-00 
годині в будівлі Широківської сільської ради Запорізь-
кого району Запорізької області за адресою: 69089, м. 
Запоріжжя, вул. Резенталь, 7.

Плата за конкурс не справляється.
Телефони для довідок (095) 859-48-65, (050) 579-

92-68, (061) 286-21-22.
Інформацію про процедуру проведення кон-

курсів та перелік документів можна отримати на сайті 
https://shyroke.org.ua/

Відповідно до статей 42,59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» , статті 10 Закону 
України «Про службу в органах місцевого самовря-
дування», статті 45 Закону України «Про запобігання 
корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 
15.02.2020 року №169 «Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 
державних службовців», наказу Головного управління 
державної служби України від 08.07.2011 року №164 
«Про затвердження Загального порядку проведення 
іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад дер-
жавних службовців», враховуючи наявність вакансій 
та з метою залучення на службу в органах місцевого 
самоврядування висококваліфікованих спеціалістів

ЗОБОВЯЗУЮ:
1.Оголосити конкурс для проведення відбору кан-

дидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб 
місцевого самоврядування виконавчого комітету Ши-
роківської сільської ради:

 головного спеціаліста відділу «Служба у спра-
вах дітей» - 1 особа;

 головного спеціаліста- інспектора з контролю 
за використанням та охороною земель відділу кон-
тролю та інспектування, взаємодії з правоохоронними 
органами, цивільного захисту та військового обліку – 1 
особа.

2. Доручити головному спеціалісту загального 
відділу Широківської сільської ради Черкашиній Л. 
здійснити оприлюднення оголошення про проведен-
ня конкурсу на заміщення вакантних посад посадових 
осіб органів місцевого самоврядування виконавчого 
комітету Широківської сільської ради (додається).

3.Конкурсній комісії провести конкурс на замі-
щення вакантних посад згідно Порядку проведення 
конкурсу на заміщення вакантних посад посадових та 
службових осіб місцевого самоврядування у виконав-
чому комітеті Широківської сільської ради Запорізько-
го району Запорізької області.

4.Контроль за виконанням цього розпорядження 
покласти на керуючого справами виконавчого коміте-
ту Широківської сільської ради Головань Л.
Сільський голова Денис КОРОТЕНКО
ПОГОДЖЕНО:
керуючий справами 
виконавчого комітету 
Широківської сільської ради 
Л. ГОЛОВАНЬ
начальник юридичного відділу
Широківської сільської ради 
Ж. ЛИТВИНЕНКО
З розпорядженням ознайомлена:
Черкашина Л.

 головного спеціаліста відділу «Служба у спра-
вах дітей» - 1 особа;

 головного спеціаліста інспектора з контролю за 
використанням та охороною земель відділу контролю 
та інспектування, взаємодії з правоохоронними ор-
ганами, цивільного захисту та військового обліку – 1 
особа.

Вимоги до кандидатів:
 вища освіта відповідного професійного спря-

мування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче 
ступеня бакалавра ; 

 вільне володіння державною мовою;
 стаж роботи на службі в органах місцевого са-

моврядування, на посадах державної служби або до-
свід роботи на посадах підприємств, установ та органі-
зацій незалежно від форми власності не менше 1 року;

 володіння комп’ютером.
 Для участі у конкурсі подаються документи:

 заява про участь у конкурсі;
 особова картка форми П2-ДС з додатком 1 та 

автобіографією;
 копія (-ї) диплома (-ів) з додатком (-ами), інших 

документів про освіту, перепідготовку, підвищення 
кваліфікації;

 документ про повну загальну середню освіту 
за умови, що такий документ підтверджує вивчення 
української мови, як навчального предмету (дисци-

пліни);
 електронна декларація особи, уповноваже-

ної на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, за минулий рік, за встановленою 
формою, що визначається Національним агентством 
з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) шляхом 
її заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК за адре-
сою www.nazk.gov.ua та роздрукована з офіційного 
веб-сайту, у паперовому вигляді; 

 копії паспорта та реєстраційного номера об-
лікової картки платника податків;

 копія військового квитка (у разі наявності);
 копія трудової книжки;
 одну фотокартку розміром 3х4 см.

Додаткова інформація:
 Конкурс та відбір кандидата на заміщення зазна-

ченої вакантної посади буде проводитись конкурсною 
комісією Широківської сільської ради за адресою: мі-
сто Запоріжжя, вулиця Розенталь, буд. 7.

Додаткова інформація щодо документів, які не-
обхідно подати для участі в конкурсі, основних функ-
ціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці 
надається Широківською радою за тел. № 286 21 26.

 Термін прийняття документів - протягом 30 ка-
лендарних днів з дня публікації повідомлення про ого-
лошення конкурсу.
Сільський голова Денис КОРОТЕНКО

Назва 
марш-
руту

Кіль-
кість 
авто-
бусів, 

од.

Ре-
жим 
руху

Інтервал та 
особли-

вості періо-
дичності 

здійснення 
перевезень

Клас 
авто-
бусів

Паса-
жи-

роміст-
кість

№2 «Зе-
л е н о -
пілля - 
Володи-
мирівсь-
ке»

1 з в и -
ч а й -
ний

згідно з 
паспортом 
маршруту

А , В , 
І,ІІ, ІІІ

від 22 
п а с а -
жирів 
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Підбиваючи підсумки минулого, 2021 року, ми не могли не поділитись першими яскравими подіями, з яких розпочався вже 2022 рік

Вже п’ятий рік поспіль в закладах освіти та дитячих садочках Широківської громади 
проходив конкурс «Різдво очима дітей». Загалом у 2022 році в конкурсі взяло участь 683 
учня та вихованців.

Сам конкурс проводився в 3 етапи:
 школярі здають свої малюнки вчителям;
 комісія визначає переможців;
 нагородження авторів найкращих малюнків;

Найбільше дітей намалювали свої ідеї в Петропільській опорній школі. Загальна кіль-
кість їх малюнків – 140 шт.

В середині січня голова громади зустрівся зі всіма учасниками конкурсу. Завдяки ГО 
«Міський центр допомоги» та особисто Дмитру Матюхіну подарував різноманітні пода-
рунки дітям. 

«Передивившись всі ваші малюнки, впевнено кажу – діти Широківської грома-
ди найталановитіші. Найбільше здивувала Петропільська школа. В ній 140 ді-
тей намалювали свої ідеї. Ви дійсно круті та на вас варто рівнятись!» – запевнив 
голова громади Денис Коротенко.

Вітаємо переможців!

Конкурс  «Різдво  очима  дітей»

Збирайте купони для участі  
у лотереї до Дня громади-2022!

У кожному випуску газети «Широківська громада інформує» 
буде надруковано новий купон, вирізайте і збирайте усі, щоб на 
святі обміняти комплект купонів на квиток участі у лотереї, де 
розігруватимуться цінні призи.

І місце – Дусіна Е., вихованка 
Петропільського закладу освіти;

ІІ місце – Берегело А., вихова-
нець Лукашівського НВК;

ІІІ місце – Калашник К., ви-
хованка Широківського закладу 
освіти.

ДИТЯЧІЙ САДОЧОК:

І місце – Шичков А., учень Відрад-
нівського закладу освіти;

ІІ місце – Шейко Є., учень Ши-
роківського закладу освіти; 

ІІІ місце – Ганжа Д., учень Мико-
лай-Пільського заклади освіти.

СЕРЕД УЧНІВ 1-4 КЛАСІВ:

І місце – Федорченко В., учень Володимирівського закладу освіти «Успіх»;
ІІ місце – Гейн І., учениця Миколай-Пільського закладу освіти;
ІІІ місце – Давидюк А., учениця Широківського закладу освіти;
ІІІ місце – Малинка В., учениця Лукашівського НВК.

СЕРЕД УЧНІВ 5-11 КЛАСІВ:


