
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету  
міської ради 

22.04.2021 р. № 112  

 

Перелік завдань і заходів Програми діяльності старости 

сіл Новопавлівка та Зелений Клин Баштанської міської ради 

на 2021 р.*  

 

№  Назва напряму 
діяльності 
(пріоритетні 
завдання) 

Перелік 

заходів 

Програми 

Строки 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 
фінансування 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансових 
ресурсів, 

тис. грн, у 
тому числі 
за роками 

Очікувані 
результати 

 

1 

Підготовка 
докумен 

тів, що 
подаються 

до органів 
місцевого 

самоврядування 

 

щотижневі заходи 

 

кожної 
п’ятниці 

 

Кравченко Т 

староста 

  Інформування  
громади  про захо 
ди, які будуть 
проводитися на 
території громади 

2   

щомісячні плани роботи 

кожного 
місяця до 25 

числа 

 

Кравченко Т.М. 
староста 

  Інформованість 
громади про 
плани роботи на 
наступний місяць 

3  Випуск інформаційного 
вісника  

 

кожен місяць 

Кравченко Т.М. 
староста; 

Моцаченко Н.В. 

спеціаліст І 

  Інформованість 
громади про події  
в  
територіальному 



категорії  окрузі 
   

Звіти про суспільно 

- політичні та інші 
заходи 

 

після 
проведення 

заходів 

Кравченко Т.М. 
староста; 

Моцаченко Н.В. 
спеціаліст І 

категорії  

   

Інформованість 
громади про 
роботу 
Новопавлівського 
старостату 

4 Внесення пропози 

- 

цій щодо 
бюджету 

територіальної 
гро мади в 
частині фі- 
нансування  прог- 
рам, що реалізу- 

ються на 

території сіл 
Явкине та 
Червоний Став 

 

 

Пропозиції щодо  
виділення  коштів  для 
воїнів АТО (програма 
Турбота) 

 

 

жовтень 

 

 

Кравченко Т.М. 
староста 

 

 

кошти бюджету 

Баштанської ТГ 

 

 У межах 
бюджетних 
призначень 

 

 

Продовольчі 
пайки  учасникам 
АТО/ ООС - 

захисникам 
Вітчизни 

5  Пропозиції  щодо  
виділення коштів на 
оздоровлення воїнів-

учасників АТО ( 
Комплексна  програма 
соціально 

го захисту населен- 

ня «Турбота» ) 

 

 

жовтень   

 

 

Кравченко Т.М. 

староста 

 

 

бюджет 

 Баштанської ТГ 

 

 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Забезпечення 
соціальною і 
матері альною 
допомогою осіб, 
які брали участь 
у проведенні 
АТО/ООС на 
сході України 

  Виділення  коштів до 
Дня людей з 
обмеженими фізич- 

ними  можливостя - 

ми 

за 2 неділі до 
проведення 

заходу 

 

Кравченко Т.М. 

староста 

 

 

бюджет 
Баштанської ТГ 

У межах 
бюджетних 
призначень  

Надання  
соціальної 
допомоги 
соціально 
вразливим 
верствам 



населення 

6  Виділення  коштів до 
Дня людей похи 

лого віку 

за 2 неділі до 
проведення  

заходу 

 

Кравченко Т.М. 

 староста 

 

бюджет 
Баштанської ТГ 

 

 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Надання  
соціальної 
допомоги 
вразливим 
верстав 
населення 

7  Виділення коштів до 
Дня захисту дітей ( 4 

сім’ї ) 

за 2 неділі до 
проведення  

заходу 

 

Кравченко Т.М. 

староста 

 

бюджет 
Баштанської ТГ 

 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Надання  
соціальної 
допомоги 
вразливим 
верстав 
населення 

8  Виділення  коштів для  
учасників художньої 
само дія- 

льності в святкових 
заходах 

 

за 2 неділі до 
проведення  

заходу 

 

Кравченко Т.М. 

староста 

 

бюджет 
Баштанської ТГ 

 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Участь  учасників 
художньої самоді 
яльності у 
місцевих заходах 
та на виїзді 

9  Виділення  коштів на 
ліквідацію 
несанкціонованих 
сміттєзвалищ 

 

жовтень 

 

КРАВЧЕНКО 
т.м.. 

староста 

 

бюджет 
Баштанської ТГ 

 

У межах 
бюджетних 
призначень 

Впорядкування  
території та 
забезпе чення 
санітарного стану 
населених 
пунктів 

10  Виділення коштів 

воїнам-афганцям до Дня 
виведення вій- 

ськ з Афганістану 

 

 

лютий 

 

КРАВЧЕНКО 
Т.М. 

староста 

 

бюджет 
Баштанської ТГ 

 

 по 500 грн. 
на 1 особу 

Надання  
соціальної 
допомоги 
вразливим 
верстав 
населення 

11 Внесення 
пропози- 

цій до 
виконавчого 
комітету  

      



міської ради з 
питань діяль- 

ності 
Новопавлівського 
старостинського 
округу міської 
ради, 
підприємств, 
установ, 
організацій 
комунальної 
форми власності 
та їх посадових 
осіб, що 
знаходяться на 
його території 

 

 

12 

  

Заміна ліхтарів по вул. 
Шкільній та 

встановлення нових по 

провулку  

між Шкільною та 
Ювілейною, 

с.Новопавлівка 

продовження індиві 
дуального підклю- 

чення,є 

 

 

протягом 
року 

 

 

Кравченко Т.М.  

староста 

 

 

бюджет 
Баштанської ТГ та 

ПАТ «Миколаїв 

обленерго», інші 
кошти, не 

заборонені чинним 
законодавством 

 

 

 

Створення 
зручності та 
безпеки 
переміщен- 

ня населення та 
транспорту по 
території 
населених 
пунктів та у 
місцях 
проведення 
масових заходів 

 

13 

 Прокладання мере- 

жі водопроводу по селі 
Новопавлівка 

 

березень-

жовтень 

 

КП 
«Міськводоканал» 

бюджет 
Баштанської ТГ та 

КП 
«Міськводоканал», 

інші кошти, не 
заборонені чинним 

законодавством 

 

згідно з 
кошторисною 

вартістю 

 

Забезпечення 
водопостачанням 
мешканців села 

та зменшення 
соціальної 
напруги 



        

 

14 

 Підключення до 
водогону:  
-адмінбудівля  

 Новопавлівського 

старостату  

-ФАПу 

-дитячого садка 

-школа 

 

 

березень-

жовтень 

 

КП 
«Міськводоканал» 

бюджет 
Баштанської ТГ та 

КП 
«Міськводоканал» 

згідно з 
кошторисною 

вартістю 

Забезпечення 
водопостачанням 
об’єктів 
бюджетної сфери 

 

 

15 

 Поточний ямковий 
ремонт дороги кому 

нальної власності 
між с. Новопавлівка та 
Зелений Клин 

 

 

квітень-

листопад 

Кравченко Т.М. 
староста,  
 підсобні 

робітники на 
громадських 

роботах, техніка 
ОТГ 

 

бюджет 
Баштанської ТГ, 

інші кошти, не 
заборонені чинним 

законодавством 

 

 

згідно з 
кошторисною 

вартістю 

Забезпечення 
комфортних та 
безпечних умов 
руху на дорогах 
комунальної 
власності 

 

 

16 

 Покращення роботи з 
благоустрою сіл.Один 
раз на місяць надання 
послуги стаціонарною 
косілкою 

Травень-

серпень 

КП»Добробут» 

Кошти бюджету 

 Впорядкування, 

 

17 

 Поточний ремонт  
громадських 
криницькриниць 

травень Кравченко Т.М. Кошти бюджету  Впорядкування, 

 

 

18 

 Встановлення  
зовнішнього відео 
спостереження в центрі 
с. Новопавлівка, 

адміністративної будівлі 
( 4 точки ) 

 

січень-

червень 

 

Кравченко Т.М. 
староста 

 

бюджет 
Баштанської ТГ 

інші кошти, не 
заборонені чинним 

законодавством 

 

згідно з 
проектно-

кошторисною  
вартістю 

 

Впорядкування, 
благоустрій 
центру села 

 

19 

 Встановлення огорожі 
біля адмінприміщення 
Новопавлівського 

старостату  

 

 

квітень 

- жовтень 

 

Кравченко Т.М.. 
староста 

 

бюджет 
Баштанської ТГ, 

інші кошти, не 
заборонені чинним 

 

40000 

Впорядкування, 
благоустрій 
центру села 



законодавством 

 

 

       

 

20 

 Капітальний ремонт 
адмінбудівлі 
НОВОПАВЛІВСЬКОГО 

старостату  

 

квітень- 

жовтень 

 

КРАВЧЕНКО 
Т.М.. 

староста 

 

бюджет 
Баштанської ТГ, 

інші кошти, не 
заборонені чинним 

законодавством 

 

згідно з 
кошторисною 

вартістю 

Покращення  
матеріально-

технічної  бази та 
створення 
комфортних умов  

21  Облаштування території 
ля ринкової торгівлі 

Протягом 
року 

Кравченко Т.М. бюджет 
Баштанської ТГ, 
інші кошти, не 

заборонені чинним 
законодавством 

Згідно 
кошторису 

Впорядкування, 
благоустрій 
території 
старостату 

22 Новопавлівський 
Будинок  
культури 

Ремонт криші ганку 

будинку культури 

Протягом 
року 

Кравченко 
Т.М.директор БК 

бюджет 
Баштанської ТГ, 
інші кошти, не 

заборонені чинним 
законодавством 

Згідно 
кошторису 

Покращення  
матеріально-

технічної  бази та 
створення 
комфортних умов 

23  Капітальний ремонт по 
укріпленню стіни 

Протягом 
року 

Директор БК бюджет 
Баштанської ТГ, 
інші кошти, не 

заборонені чинним 
законодавством 

Згідно 
кошторису 

Покращення  
матеріально-

технічної  бази та 
створення 
комфортних умов 

24  Заміна 4 дверей на 
запасних виходах 

Протягом 
року 

Директор БК бюджет 
Баштанської ТГ, 
інші кошти, не 

заборонені чинним 
законодавством 

Згідно 
кошторису 

Покращення  
матеріально-

технічної  бази та 
створення 
комфортних умов 

25  Встановлення опалення 
в будинку культури 

Протягом 
року 

Директор БК бюджет 
Баштанської ТГ, 
інші кошти, не 

заборонені чинним 
законодавством 

Згідно 
кошторису 

Покращення  
матеріально-

технічної  бази та 
створення 
комфортних умов 

26  Улаштування тротуарів 
у паркових зонах 

протягом 
року 

КРАВЧЕНКО  
староста 

бюджет 
Баштанської ТГ, 

45000 Впорядкування, 
благоустрій 



 інші кошти, не 
заборонені чинним 

законодавством 

території 
старостату 

27  Встановлення огорожі 
біля будинку культури 

 

  

протягом 
року 

Кравченко Т.М. 
староста 

бюджет 
Баштанської ТГ, 

інші кошти, не 
заборонені чинним 

законодавством 

120000 Впорядкування, 
благоустрій 
території 
старостату 

28  Облаштування під»їзду 
до центрального 
колодязя 

Протягом 
року 

Кравченко 
Т.М.староста 

Бюджет 
Баштанської ТГ 
інші кошти не 
забороненні 

чинним 
законодавством 

Згідно 
кошторису 

Впорядкування, 
благоустрій 
території 
старостату 

29  Загортання стихійних 
сміттєзвалищ 

  

протягом 
року 

Кравченко Т.М. 
староста 

 

бюджет 
Баштанської ТГ, 

інші кошти, не 
заборонені чинним 

законодавством 

20000 Впорядкування, 
благоустрій 
території  
старостату 

30  Облаштування клумби в 
центрі села 

  

протягом 
року 

Кравченко Т.М. 
староста 

 

бюджет 
Баштанської ТГ, 

інші кошти, не 
заборонені чинним 

законодавством 

3500 Впорядкування, 
благоустрій 
території 
старостату 

31  Озеленення території с. 
Новопавлівка Зелений 
Клин 

 протягом 
року 

Кравченко Т.М. 
староста 

 

бюджет 
Баштанської ТГ, 

інші кошти, не 
заборонені чинним 

законодавством 

50000 Впорядкування, 
благоустрій 
територій  
старостату 

 кл 

32 

   

Зелений 

Клин будинок 

культури 

Заміна 4 вікон на 
пластикові 

Протягом 
року 

Зав.клубом бюджет 
Баштанської ТГ, 
інші кошти, не 

заборонені чинним 
законодавством 

У межах 
бюджетних 
асигнувань 

Покращення  
матеріально-

технічної  бази та 
створення 
комфортних умов 

        



  

 

33 

Школа 1-2 

ступенів 

Влаштування вуличного 
освітлення на території  
ЗОШ 

  

протягом 
року 

Дирекція  ЗОШ, 
відділ освіти ТГ  
Кравченко Т.М.,  

староста 

 

бюджет 
Баштанської ТГ, 

відділ освіти, 

молоді та спорту 

У межах 
бюджетних 
асигнувань  

Створення 
зручнос- ті та 
безпеки пере- 

міщення 
населення та 
транспорту по 
території школи 

   встановлення пункту 
доочистки води 

 

січень -
вересень 

Дирекція ЗОШ, 
відділ освіти, 

молоді та спорту, 

КП 
«Міськводоканал»  

бюджет 
Баштанської ОТГ, 

відділ освіти, 
молоді та спорту,  

КП 
«Міськводоканал» 

У межах 
бюджетних 
асигнувань  

Забезпечення 
дітей якісною та 

безпечною водою 

 

 

 

 Ремонт та 
реконструкція 
ганку(порогу) 

 

протягом 
року 

Дирекція  ЗОШ, 
відділ освіти, 

молоді та спорту, 

КП «Добробут»,  

Коврига О.Ю.  
староста  

бюджет 
Баштанської ТГ, 

відділ освіти, 
молоді та спорту,  
КП «Добробут» 

 

У межах 
бюджетних 
асигнувань 

 

Впорядкування, 
благоустрій  
ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 

36  Ремонт та 
реконструкція 
Харчоблоку 

 

протягом 
року 

Дирекція  ЗОШ, 
відділ освіти, 

молоді та спорту,   
 

бюджет 
Баштанської ТГ, 

відділ освіти, 
молоді та спорту, 

інвестиційні 
кошти 

 

У межах 
бюджетних 
асигнувань 

 

Створення 
безпечних умов 
для харчування 

учнів   ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 

  

Новопавлівський 
ФАП 

      

37   

Підключення до 
водогону 

 

травень-

вересень 

 

КНП ЦПМДС 

Баштанської 
міської ради 

 

бюджет 
Баштанської ТГ, 

інші кошти, не 
заборонені чинним 

 

згідно з 
кошторисом 

Покращення  
матеріально-

технічної  бази та 
створення 
комфортних умов  



законодавством 

 

36 

 Облаштування 
санвузла,виведення 
каналізації 

  

протягом 
року 

КНП ЦПМДС 
Баштанської 
міської ради 

бюджет 
Баштанської ТГ, 

інвестиційні 
кошти, інші 
кошти, не 

заборонені чинним 
законодавством 

 

 

згідно з 
кошторисом 

Покращення  
матеріально-

технічної  бази та 
створення 
комфортних умов  

 

39 

 Заміна дверей та вікна в 
котельні 

  

протягом 
року 

КНП ЦПМДС 
Баштанської 
міської ради 

бюджет 
Баштанської ОТГ, 

інвестиційні 
кошти, інші 
кошти, не 

заборонені чинним 
законодавством 

 

 

згідно з 
кошторисом 

Покращення  
матеріально-

технічної  бази та 
створення 
комфортних умов  

 

4 

  

Ремонт кабінету 
фельшера 

  

протягом 
року 

КНП ЦПМДС 
Баштанської 
міської ради 

бюджет 
Баштанської ТГ, 

інвестиційні 
кошти, інші 
кошти, не 

заборонені чинним 
законодавством 

 

згідно з 
кошторисом 

Покращення  
матеріально-

технічної  бази та 
створення 
комфортних умов  

41 Новопавлівський 
дитячий садочок 

Укріплення стіни та 
утеплення стін в 

харчоблокі 

Серпень –
жовтень 

Кравчина 
А.Г.зав.садочком 

бюджет 
Баштанської ТГ, 

інвестиційні 
кошти, інші 
кошти, не 

заборонені чинним 
законодавством 

згідно з 
кошторисом 

 

Покращення  
матеріально-

технічної  бази та 
створення 

комфортних умов 

 

 

42 

 Капітальний внутрішній 
ремонт другого крила 
дитячого садочка 

Протягом 
року 

Кравчина 
А.Г.зав.садочком 

Кравченко Т.М. 
староста 

бюджет 
Баштанської ТГ, 

інвестиційні 
кошти, інші 
кошти, не 

заборонені чинним 

згідно з 
кошторисом 

 

Покращення  
матеріально-

технічної  бази та 
створення 

комфортних умов 



законодавством 

 

43 

Погодження 
проек- 

тів рішень 
міської ради 
об'єднаної 
територіальної 
громади, що 
стосу 

ються майна 
грома 

ди, 
розташованого 
на її території 

 

Погоджувати  про- 

єкти  рішень, що  
стосуються майна, 
розташованого на  
території старостату 

 

відповідно 
до плану 
роботи 

 

Кравченко Т.М. 
староста 

бюджет 
Баштанської ТГ, 

інвестиційні 
кошти, інші 
кошти, не 

заборонені чинним 
законодавством 

згідно з 
кошторисом 

Забезпечення 
інтересів жителів 
старостинського 
округу на рівні 

громади 

 

44 

Моніторинг за 
станом довкілля, 
об'єктів 

інфраструктури, 
громадського 
правопорядку 

 

Проведення 
моніторингу стану 
довкілля на терито- 

рії  населених пунктів 

 

 

постійно 

 

 

Кравченко Т.М.. 
староста 

  Поліпшення 
навколишнього 
середовища, 
довкілля, 
створення 
безпечних умов 
життєдіяльності 
членів територі- 
альної громади 

 

 

45 

 Проведення  загаль 

них зборів жителів сіл 
громадян з  пи- 

тань наведення  на- 

лежного санітарно- 

го стану 

 

 

за потреби 

 

Кравченко Т.М. 
староста 

  Наведення 
належного 
санітарного стану 
на території 
населених 
пунктів 

 

46 

  

Проводити акцію 
«Чистий четвер» 

 

щочетверга 

Кравченко Т.М. 
староста, 
керівники 

закладів, установ 

  Наведення  
належного 
санітарного стану 
в закладах, 
установах, на 
прилеглій 



території 
 

47 

47 

 Проводити наради з 
керівниками  закладів 
освіти, культури, 
медици- 

ни, щодо виявлених 

недоліків та 
покращення стану 
об’єктів 

 

 

щовівторка 

 

 

Кравченко Т.М. 
староста 

   

Наведення  
належного 
санітарного стану 
в закладах, 
установах на 
прилеглій 
території. 

 

 

48 

48 

Моніторинг за 
дот- 

риманням прав і 
за- 

конних інтересів 
жителів села у 
сфе- 

рі соціального 
захи- 

сту, культури, 
осві- 
ти, спорту, 
туриз- 

му, житлово-

кому- 

нального 

господарс- 

тва, реалізації 
пра- 

ва на працю, 
медич- 

ну допомогу 

 

Проведення  особи 

стих прийомів гро- 

мадян з метою вия- 

влення недоліків в 
роботі виконавчого 
органу 

 

 

щовівторка, 
щосереди, 

щоп’ятниці 

 

 

Кравченко Т.М.. 
староста 

. 

   

Покращення  
відносин та 
взаєморозуміння 
між владою і 
людьми 

 

49 

49 

 Надання  допомоги в 
оформленні доку- 

ментів для призна- 

чення субсидії на ЖКП  

 

 

постійно 

Кравченко Т.М.. 
староста, 

Моцаченко Н.В..  
спеціаліст І 

   

Забезпечення  
отримання 
субсидій всіма 



мешканцям 
територіальної гро- 

мади 

категорії потребуючи- 

ми верствами 
населення 

 

50 

  

Проведення  робо 

ти зі  зверненнями 
громадян 

 

постійно  
Кравченко Т.М. 

староста,  
Моцаченко Н.В.  

спеціаліст І 
категорії  

  Допомога у 
вирішенні 
проблемних 
питань  

 

51 

6.3 

 Видача всіх видів 
довідок, реєстрація 
місця проживання 
(перебування та зняття з 
місця реє- 

страції фізичних осіб) 

 

 

постійно 

 

 

Моцаченко Н.В..  
спеціаліст І 

категорії 

   

Дотримання 
законних прав та 
інтересів жителів 
громади 

 

 

52 

  

Вчинення нотаріальних 
дій 

 

постійно 

 

Кравченко Т.М.. 
староста 

  Дотримання 
законних прав та 
інтересів жителів 
громади 

 

53 

 Моніторинг роботи 
культурних та осві 
тніх закладів 

 

щомісяця 

Кравченко Т.М. 
староста 

   

 

 

54 

Участь у пленар- 

них засіданнях 
місь- 

кої ради 
об'єднаної 
територіальної 
громади, з правом 
дорадчого голосу, 
а також  у 
засідан- 

нях постійних 
комі 
сій  ради 

  

 

згідно з  
планом 
засідань 

 

 

Кравченко Т.М.. 
староста 

  Володіти  
інформацією 
стосовно 
прийнятих 

рішень та мати 
вплив на 
прийняття рішень 
на користь 
громади 

 Участь у      Володіти  



55 засіданні 
виконкому 
міської ради 
об'єднаної 
територіальної 
громади 

згідно з 
планом 
засідань 

Кравченко Т.М. 
староста 

інформацією 
стосовно 

прийнятих 

рішень та мати 
вплив на 

прийняття рішень 
на користь 

громади 

 

 

56 

Взаємодія з 
громад- 

ськими 
об'єднання- 

ми, які діють на 
території 
терито- 

ріальної громади, 
а також  іншими 
суб'єктами  та 
інституціями 

Проводити  тренін- 

ги та зустрічі з 
громадськими 
об’єднаннями, залучати 
до співне- 

сіди активістів сіл 
громади 

 

 

 

 

 

при потребі 

 

 

 

 

 

Кравченко Т.М.. 
староста 

   

Залучення  
інвестицій в 
територіальну 
громаду. 
Дотримання 
конституційних 
прав жителів 
громади 

 

 

 

57 

Інші  напрямки  
ро- 

боти, що 
виконую- 

ться за 
дорученням 
голови  міської  
ра- 

ди та 
виконавчого 
комітету 

Забезпечення  веде- 

ння військового обліку 
військово- 

зобов’язаних грома 

дян на території 
громади 

 

 

постійно 

 

Моцаченко Н.В.  
спеціаліст І 

категорії 

  Забезпечення  
взяття на 
військовий облік 
новоприбувших 
громадян, зняття 
з військового 
обліку. 

 

 

58 

  

Здійснення  обліку  
ведення і зберіган- 

ня погосподарсь- 

ких книг, видача до 

 

 

 

постійно 

 

Моцаченко Н.В. 
спеціаліст І 

категорії 

  Забезпечення  
обліку 
домогосподарств 
та членів 
домогосподарств, 



відок  у межах нада 

них повноважень 

інші даних по 
господарського 
обліку. 

 

 

59 

 Вчинення дій по 
програмі «Соціальна 
громада» 

постійно Кравченко Т.М. 
староста 

  Дотримання 
законних прав та 
інтересів жителів 
громади 

 

 

60 

  

 

Забезпечення  осо- 

бистого  прийому  
громадян. 

 

 

постійно 

Кравченко Т.М. 
Староста, 

Моцаченко Н.В. 
спеціаліст І 

категорії   
 

  Забезпечення 
дотри 

мання  
конституцій 

них прав жителів  
територіальної 
громади 

 

61 

  

Виконання всіх 
доручень міського 
голови та виконав- 

чого комітету. 

 

 

постійно 

Кравченко Т.М. 
Староста, 

Моцаченко Н.В. 
спеціаліст І 

категорії   
. 
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