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ВІСНИК СТАНІСЛАВСЬКОЇ ГРОМАДИ 

Станіслав Широка Балка Софіївка 

ЗАКОН І ПОРЯДОК В СТАНІСЛАВСЬКІЙ ОТГ ОХОРОНЯТИМЕ 

НОВЕ ФОРМУВАННЯ 
Уже в жовтні  в Станіславській ОТГ почне працювати нове правоохоронне громадське формування 

Станіславська громада – одна з тих, що бурхливо розвиваються завдяки децентралізації. Залучаються гранти для розвитку, працюють 
над покращанням добробуту. Але і тут чимало проблем: підпали, розкрадання металу, підліткова злочинність, побутове сміття, недбале 
використання природних ресурсів гостями та місцевими тощо. Спроби навести порядок не завжди з розумінням і підтримкою 
сприймаються односельцями. Тому активна частина місцевих жителів вирішила не стояти осторонь, а взятися до роботи з охорони 
правопорядку. Скоро допомагати захищати права, свободи і цінності вийде нове громадське формування «Громадська безпека».  Ми 

задали декіька питань організатору Громадського формування Волошину Ф.Є 
 - Які завдання перед собою ставите? - Метою громадського формування є забезпечення порядку на території сільради (а це 

Станіслав, Широка Балка, Софіївка), захист підприємств, установ, організацій та громадян від правопорушень та правопорушників. Ще 
- допомога органам правопорядку, запобігання кримінальним і адміністративним правопорушенням, вчасне інформування про них, 
сприяння національній поліції у виявленні порушень закону, розшуку злочинців. Наступний напрям – захист інтересів держави, участь 
у забезпеченні дорожнього руху. І ще один – протидія дитячій бездоглядності, бо діти – наше майбутнє, а дитячий алкоголізм і наркоманія 
зараз є проблемою нашої невеликої молодої громади, яка тільки розвивається. 

- Хто, як і на яких засадах (волонтери чи на зарплаті) приступить до роботи? 
- Передбачено три оперативні групи по дві людини, плюс керівник. Всього семеро людей. Утворилося формування на добровільних 

засадах – нам просто не байдужа доля рідного населеного пункту. Але нам пообіцяли підтримку в Станіславський сільській раді, щоб 
якось мотивувати учасників формування. Сподіваємося і на підтримку небайдужих 
громадян, бо це – для спільного блага робиться. 
Важливий момент: без правової підготовки та інструктажу люди не вийдуть на вулиці 
працювати. Скоро з нами попрацюють правоохоронці, вони нададуть нам правову 
підготовку. Без цього ми не маємо права  займатися правоохоронною діяльністю. 
- Як вас можна буде відрізнити на вулиці від активістів чи людей з нездоровою 

активністю? 
- У нас статутом і загальними зборами уже визначений вигляд майбутньої форми 

та шевронів. Будуть посвідчення усталеного законного зразка. В експлуатацію 
введений буде телефон, за яким можна буде зв’язатися з керівництвом громадського 
формування. Територіально ми будемо розташовуватися на поліцейській станції.  

«Хотілося б, щоб усі зрозуміли: рано чи пізно будь яким злочинам буде покладений край Сподіваємося, що порядку в 
Станіславській ОТГ стане більше. 

РАДІО ГОЛОС 

ГРОМАДИ 
Перший, пілотний вихід в ефір 

28 вересня  вперше в с Станіслав запрацювало 

місцеве радіо. Ініціативною групою в  рамках 
проекту «Голос громади у місцевому 

самоврядуванні», який впроваджується у рамках 
програми «Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність» (DOBRE) було реалізовано проект 

«Радіо голос громади.». 
В рамках проекту закуплено спец обладнання, відремонтовано 

та облаштовано радіостудію, ініціативна група пройшла 

навчання. Разом з тренерами Маляренко Оленою та Тільняк 

Іриною записали матеріал для першої передачі "Закон і 
порядок", розробили заглавний джингл одягу станції.  
Тож тепер від суботи на базарній площі з 08 до 10 ранку в с 
Станіслав  щосуботи,  та в с. Широка Балка щосереди 

відбуватиметься інформування жителів. Працюватиме 4 

рубрики «Закон і порядок»,  «Інтерв’ю»,  «Новини за тиждень», 

«Поздоровлення на замовлення».  
Свої пропозиції, запитання, поздоровлення можна відправити у 

вайбер групу за номером 0667008580,  або  залишити на сторінці  
Голос громади у  мережі Фейсбук,  також  в приміщенні с/ради 

працює скринька радіо.  
Реалізація проекту проходить за фінансової підтримки в 
завдяки щирій підтримці американського народу, наданій 

через Агенство США з міжнародного розвитку (USAID). 

Переїздний флюорограф 

16-17.10 в с. Широка Балка 

18, 21-23.10 с Станіслав 

24-25 с Олександрівка 

Запрошуєм Вас для щорічного ФГ- 

обстеження легень 

Дорогі вчителі нашої громади! 
 

Прийміть щирі вітання з професійним святом, з Днем 
вчителя! 

Нехай ваша нелегка, але така важлива справа цінується, 
шанується і щедро винагороджується. Нехай крупиці знань, з 
яких формується повноцінний розумовий багаж, міцно осідають 

в головах ваших здібних дітей. Нехай ваше 
дозвілля буде не тільки перевіркою зошитів 
та написанням методик, але й особистим, 

насиченим життям. Відмінного 

самопочуття і простого людського 
щастя, доброго здоров'я, сімейного 

благополуччя  та успіхів у всіх 

справах і починаннях!  

З повагою Жителі громади 



 

БЮДЖЕТ 

ДЛЯ ГРОМАДЯН 

Станіславська громада впроваджує новий 
інструмент -  бюджет для громадян, цей інструмент для 

того, щоб  наші жителі  отримали повну інформацію про 

бюджет у доступній формі.  Інформація  викладена 

зрозумілою формою,  пояснює звідки кошти 

потрапляють до  бюджету,  чому саме профінансовані   
роботи є пріоритетними. 

Які видатки є обов’язковими і чому. 

Говорити про бюджет почали з молоддю.  

Також, учасники на практичних прикладах 

з'ясували, які галузі життя громади в бюджеті є 
пріоритетними, звідки на них беруться кошти, і як 

витрачаються. 

Старшокласникам презентували новий для 

Станіславської громади документ, Бюджет для 

громадян. Вони ознайомились з його структурою та 

змістом, а також отримали можливість першими 

надати свої пропозиції до бюджету 2020. 

26 вересня з учнями 

Станіславської та Широкобалківської 
шкіл спілкувались експерт 

Громадського партнерства Олександр 

Мошнягул та представник ГО "Нова 

Генерація" Наталія Дорофєєва 

Громадська 

зацікавленість та 

контроль сприяє 
зростанню 

ефективності 
бюджетних витрат. 

28 вересня, під час концертних 

програм до Дня людей похилого віку, в 

с. Станіслав та в с. Широка Балка 

працювали інформаційні центри для 

жителів громади . Кожен охочий  міг 
отримати інформацію про бюджет 

В простій ігровій формі вони пояснили 

старшокласникам, що таке бюджет громади. За рахунок 

чого він наповнюється, і куди витрачається. 

Під час практичних завдань діти мали зрозуміти, а 

що бюджет може дати їм особисто і спробували 

визначити свої очікування. Серед пріоритетів: 

створення молодіжного центру, будівництво басейну 

та кінотеатру, фінансування програми розвитку 

молодіжного підприємництва та заходів з безпеки 

пішоходів. 

Станіславської громади, які існують видатки та 

надходження до нього,  задати питання та 

познайомитися  з новим документом  Бюджетом для 
громадян. Також мали можливість надати свої 
пропозиції,  щодо планування бюджету на  2020 рік 

*Нагадуємо,  інформаційні кампанії проводятья в рамках 

проекту Доброчесні нромади, які реалізуються 

партнерством "За прозорі місцеві бюджети" в рамка 

підтримки  програми "Децентралізація приносить кращі 
результати"  за сприяння програми DOBRE 

Нагадуємо водіям автомобілів, що згідно з п. 9.8 Правил дорожнього руху з 1 

жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними 

пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в 

конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар. 

 Це правило діє цілодобово, тобто і в світлу частину доби. Мета вимоги про 

увімкнення вогнів - додатково позначати транспортний засіб в умовах 
недостатньої видимості в осінньо-зимовий період і запобігати тим самим 

виникненню ДТП 

Кожного 1-4 числа місяця в  Станіславській 
сільській раді в КУ «Надання соціальних  

послуг» 

 можна подавати показники  лічильників 

Електропостачання 

 

СУБСИДІЇ НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 2019 
Напередодні опалювального сезону перед українцями 

знову постане актуальне питання – як сплачувати рахунки 
за житлово-комунальні послуги. Громадяни, яким бракує 
коштів на оплату ЖКП, можуть скористатися державною 

допомогою – субсидією. 

До уваги жителів громади 

 в Станіславській сільській раді почався прийом 
документів на оформлення субсидії,   

відкрито запис на прийом  

 щоб подати заяву на субсидії потрібно мати при собі  
оригінали та ксерокопії наступних документів: 

-паспорт, 

- індифікаційний код, 

- свідоцтва про народження(діти) 

всіх зареєстрованих у житловому 
будинку. 

-номери рахунків лічильників(газ, 
світло, вода). 

В разі якщо особи прописані але 

фактично не проживають то потрібен 
Акт від депутата вулиці про це. Якщо людина проживає та 

не прописана за адресою, також Акт від депутата вулиці. 
Особливо діючий мобільний номер телефону.  

Хто може отримати субсидію, та всю детальну 

інформацію можна отримати за посилання нижче, або 

через сканування QR коду 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-2019-%D0%BF 
.  

Засновником листівки є Станіславська сільська рада, 

затверджено рішенням сільської ради від 11.04.2011року 
№ 101. Виготовлена на комп’ютерній техніці засновника. 

Наклад 1000екз. Тел. 53148, факс 53451,     e-mail: 

stanislav_sr@meta.uа 
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