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Так, співпрацюючи з органами державної влади та 
місцевого самоврядування, громадська спілка про-

довжувала надавати безоплатну кваліфіковану правову 
допомогу усім, хто звертався та її реально потребував, 
фінансово та матеріально допомагала тим, хто потрапив 
у важкі життєві обставини, представляла інтереси таких 
людей при вирішенні їх проблем, підтримувала шляхом 
співфінансування соціально спрямовані заходи.

Отримавши в установленому законодавством поряд-
ку офіційний дозвіл на використання радіочастот, спілка, 
орієнтуючись на забезпечення дозвілля молоді,  безо-
платно надавала послуги Інтернет Wi-Fi  зв’язку, вдвічі 
розширивши межу покриття в центральній частині смт 
Романова.

Впродовж звітного періоду наша громадська органі-
зація в  цілодобовому режимі онлайн підтримувала робо-
ту встановленої у центрі селища Романів камери  відео- 
спостереження.

У 2018 році розмір благодійної допомоги, яку на-
дала ГО «Порядок і справедливість» окремим грома-
дянам, установам та організаціям району склав 222 
тисячі гривень.

Зокрема:
 на  лікування 17-ти громадянам виділено кошти 

в сумі 66,5 тис. грн;
 на придбання  меблів у пологове відділення  Ро-

манівської ЦРЛ – 9,3 тис. грн; 
 на ремонт приміщення та облаштування класів 

меблями опорному навчальному закладу «Романівсь-
ка гімназія» надано фінансову допомогу в розмірі  86,5 
тис. грн;

 на ремонт даху приміщення Романівського район- 
ного відділення поліції виділено 12,4 тис.  грн;

 на придбання спортивної форми учням районної 
спортивної школи виділено 7,1 тис. грн;

 на придбання оргтехніки  та сценічних костюмів 
закладам соціального захисту та культури Миро-
пільської ОТГ виділено кошти в сумі 8  тис. грн;

 на придбання музичного центру дошкільному на-
вчальному закладу «Сонечко» виділено кошти в сумі 
7,7 тис. грн;

 на облаштування вуличного освітлення в смт 
Романів (вулиці Путиліна , Макаренка та Полуботка) 
виділено кошти в сумі 17,5  тис. грн.

 з ініціативи спілки було організовано та про-
фінансовано навчання випускниці Романівської ЗОШ 

№ 2 з багатодітної родини.
В січні 2018 року громад-

ська спілка виступила з іні-
ціативою відновлення відзна-
чення  у смт Романів одного із 
найстаріших свят слов’янських 
народів – Масляної. Ініціатива 
була підтримана Романівсь-
кою районною державною ад-

міністрацією та практично усіма територіальни-
ми громадами району, а 18 лютого це дивовижно 
красиве свято відбулося, продемонструвавши не 
тільки нашу небайдужість до історії – на Масниці, 
яка передбачала конкурс млинця, зібрані кошти 
в сумі 8 638 гривень передали матерям загиблих 
героїв АТО з Романівського району.

У травні 2018 року в Мирополі, на  спільно-
му святі всієї об’єднаної територіальної громади, 
громадська спілка «Порядок і справедливість»,  
облаштувавши польову кухню, ініціювала збір 
коштів учениці 10 класу  Романівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Аліні Савчук, котрій життєво необхідна  
трансплантація донорської нирки. Біля павіль- 
йонів, де смажилися смачні млинці та деруни, 
спілчанці поставили 
благодійні  скринь-
ки. Вони та всі  ми-
лосердні люди, яких  
об’єднала сила до-
бра і згуртованості, 
довели, що чужої 
біди не буває. Того 
дня на порятунок 
дівчинки зібрали 9 
тисяч 808  гривень.

В жовтні 2018 
року перший спіль-
ний урок патріо-
тичного виховання 
учнівської молоді 
громадська спілка 
«Порядок і справед-
ливість» провела з 
роєм «Воля» опор-
ного навчального за-
кладу «Романівська 
гімназія». Саме тоді 
діти, котрих урочи-
сто прийняли в козачата, 
висадили придбані на кошти 
спілки  25 кущів троянд біля 
пам’ятника «Борцям за волю 
України».

Реалізуючи статутні цілі 
та завдання, спілка  

впродовж звітного періо-
ду  надіслала 9 звернень 
до органів місцевого са-
моврядування та державної 
виконавчої влади з питань 
відновлення цивільних, зе-
мельних, трудових та пенсій-
них прав громадян.

Внесено 6 пропозицій 
до органів влади та міс-
цевого самоврядування з 
метою наведення порядку 
у сфері будівництва, до-
рожнього господарства, 
екології, лісокористуван-
ня та організації дозвіл-
ля.

Надано безоплатну пра-
вову допомогу 58  жителям 
району, в тому числі 7 гро-
мадянам шляхом представництва їх інтересів у судах.

Учасники спілки взяли участь у прийнятті 10 рішень 
органами місцевого самоврядування з питань, що стосу-
ються реалізації статутних завдань громадського об’єд-
нання.

Окрім того, наше громадське об’єднання  забезпечу-
вало постійне  сприяння учасникам спілки в отриманні 
медичної допомоги, освіти, в працевлаштуванні, покра-
щенні матеріальних, житлових та побутових умов.

У звітному періоді вдвічі збільшився кількісний склад 
учасників громадської спілки.

Більш детально проведена громадською спілкою ро-
бота з цих та інших питань  у 2018 р. висвітлювалась на 
сторінках районної газети «Романівський вісник» та на 
власній веб-сторінці.

Критично оцінюю-
чи зроблене, наше  

громадське об’єднання   
налаштоване на активну 
громадську діяльність у 
2019 р. з метою залучення  
до вирішення статутних  
завдань однодумців, на-
лагодження тісних зв’яз-
ків, обміну досвідом та 
різноманітними формами 
співпраці з іншими  гро-
мадськими організаціями 
в галузі охорони навко-
лишнього середовища 

і охорони здоров’я населення, підвищення життєвого 
рівня людей, втілення ідеї ефективного, раціонального, 
здорового способу життя, створення умов для всебічної 
реалізації жителями територіальних громад, особливо 
молодими людьми, своїх інтересів, здібностей, прав та 
свобод на засадах загальнолюдських цінностей, надання 
необхідної підтримки у сфері праці та  зайнятості.

Як і в попередні звітні періоди, сподіваємося на ро-
зуміння та підтримку з боку органів влади, самовряду-
вання, освітянської, медичної спільнот, правоохоронних 
органів, громадських формувань та небайдужих грома-
дян.

Аудрюс  РАШКАУСКАС, 
голова Громадської спілки

«Порядок і справедливість»                           

ЗВІТ  про діяльність
громадської спілки «Порядок 
і справедливість» у 2018 році

 У Мирополі, на спільному святі всієї об’єднаної територіальної громади, громад-
ська спілка «Порядок і справедливість», облаштувавши польову кухню, ініціювала збір 
коштів учениці 10 класу Романівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Аліні Савчук, котрій життєво 
необхідна трансплантація донорської нирки.

 У день Святого 
Миколая дітвору Ро-
манівського садочка «Со-
нечко» чекав приємний 
подарунок – сучасний му-
зичний центр.

 145,5 квадратних метрів керамічної плитки прид-
бала спілка «Порядок і справедливість» для покриття 
підлоги у фойє ОНЗ «Романівська гімназія». Тож до ново-
го навчального року успішно справилися з ремонтними 
роботами. 

Людина, її добробут, повага до її гідності за-
лишалися в центрі уваги громадської спіл-

ки «Порядок і справедливість» і впродовж 2018 року. Започаткувавши 
свою діяльність у липні 2016 р., наше громадське об’єднання у звітному 
періоді конкретними справами доводило, що чимало існуючих у нас про-
блем побутового, екологічного, соціального характеру можна і потріб-
но вирішувати спільними зусиллями жителів територіальних громад.


