
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого  
комітету міської ради 

22.04.2021 р. № 112 
 

Перелік завдань і заходів Програми діяльності старости сіл Плющівка, Новогеоргіївка,Одрадне, Шляхове 

Баштанської міської ради на 2021 рік 

 

№ 

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 

     

Прокопчук В.В., 
староста 

  Інформування 

громади про заходи, 
які будуть 

проводитися на 
території громади 

1.1  Щомісячні плани  
        роботи 

 

      кожного   
   місяця до 25  

 числа 

 

Прокопчук В.В., 

староста 

  Інформованість 
громади про плани 

роботи на 
наступний місяць 

 
1.2  Випуск 

інформаційного 

вісника 

 

кожен місяць Прокопчук В.В., 
староста, 

Заливча В.І., 
спеціаліст 

І категорії 
 

  Інформованість 

громади про події в 
територіальному 

окрузі 
 

1.3  Звіти про суспільно -
політичні та інші 

заходи 

 

   після     

проведення 

        заходів 

 

Прокопчук В.В., 
староста, 

Заливча В.І., 
спеціаліст 

І категорії 
 

  Інформованість 
громади про роботу 

Плющівського 

старостинського 
округу 

  



2   Внесення пропози- 

цій щодо бюджету 
територіальної гро- 

мади в частині фі-
нансування програм, 
що реалізуються на 
території сіл Плю-

щівка, Новогеоргіївка, 
Одрадне, Шляхове 

Пропозиції щодо 
виділення коштів  

для воїнів АТО 
(програма «Тур-

бота») 

 

жовтень    
 

Прокопчук В.В., 
староста 

 

Кошти бюджету 
Баштанської ТГ 

 

у межах 
бюджетних 
призначень 

  Продовольчі набори  

  учасникам АТО/  
  ООС – захисникам  
  Вітчизни 

2.1  Пропозиції щодо 
виділення коштів на 
оздоровлення 
воїнів-учасників 

АТО (Комплексна 

Програма соціально-

го захисту населен-

ня «Турбота») 

  жовтень       Прокопчук В.В., 
староста 

 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

 

у межах 
бюджетних 
призначень 

Забезпечення соці-
альною і матеріаль-

ною допомогою 
осіб, які брали 
участь у проведенні 
АТО/ООС на сході 
України 

2.2  Виділення    коштів  
до  Дня  людей  з 
обмеженими фізич-

ними можливостями 

 

за 2 неділі до 

    проведення 

      заходу 

Прокопчук В.В., 
староста 

 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

 

у межах 
бюджетних 
призначень 

Надання соціальної 
допомоги соціально 

 вразливим верствам 
населення 

2.3  Виділення коштів до 
Дня людей похило- 

   го віку 

за 2 неділі до 

    проведення 

      заходу 

Прокопчук В.В., 
староста 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

у межах 
бюджетних 
призначень 

Надання соціальної 
допомоги вразливим 
верствам населення 

2.4  Виділення коштів  
до  Дня захисту 
дітей 

за 2 неділі до 

    проведення 

      заходу 

Прокопчук В.В., 
староста 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

у межах 
бюджетних 
призначень 

Надання соціальної 
допомоги вразливим 
верствам населення 

2.5  Виділення коштів 
для учасників худож-

ньої самодіяльності в  
святкових  заходах, 

районних і обласних 
конкурсах 

за 2 неділі до 

    проведення 

   заходу 

Прокопчук В.В., 
староста 

Бюджет 
Баштанської  ТГ 

у межах 
бюджетних 
призначень 

Участь  учасників  
художньої самоді-
яльності  у  місцевих  
заходах  та  на  
виїзді 

2.6  Виділення коштів 

воїнам-афганцям до 
Дня виведення вій-

ськ з Афганістану 

    

   лютий  
Прокопчук В.В., 

староста 

 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

 

по 500 грн. на 

1 особу 

Надання соціальної 
допомоги вразливим 
верствам населення 



2.7  Виділення коштів 
для забезпечення 
пільгового проїзду 
мешканців пільгової 
категорії автомобі-
льним транспортом 

 

на рік 

 

Прокопчук В.В., 
староста 

 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

 

у межах 
бюджетних 
призначень 

Надання соціальної 
допомоги соціально 

 вразливим верствам 
населення 

2.8  Виділення коштів на 
проведення заходів 
до свят: Нового року  
Дня  Перемоги, свята 
І.Купала, Дня села 

 

за 2 неділі до 

    проведення 

   заходу 

 

Прокопчук В.В., 
староста 

 

 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

 

у межах 
бюджетних 
призначень 

 Участь  учасників  
художньої самоді-
яльності  у  місцевих  
заходах та прове-

денні свят 

2.9  Виділення коштів на 

ліквідацію несанк-

ціонованих сміттє-

звалищ 

 

 

квітень- 

жовтень 

 

 

 

 

Прокопчук В.В., 
староста 

    

    Бюджет   
    Баштанської ТГ 

 

у межах 
бюджетних 
призначень 

Впорядкування  те-

риторії та забезпе-

чення санітарного 
стану населених 
пунктів 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесення пропозицій 
до виконавчого комі-
тету  міської ради з 
питань діяльності  
Плющівського старо-

стинського округу мі-
ської ради, підпри-

ємств, установ, орга-

нізацій комунальної 
форми власності та їх 
посадових осіб, що зна-

ходяться на його тери-

торії :   
    с.Плющівка 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1  Поточний ремонт 
громадських криниць 
та заміна двох зрубів 

(с.Плющівка – 6 

криниць)  

 

 

протягом року 

Прокопчук В.В., 
староста 

 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

 

 

60 000 

Забезпечення водо-

постачанням меш-

канців села,створе- 

ння безпечних умов 

водозабору 



3.2     Облаштування дороги 
з твердим покриттям 

(щебінь): по 
вул.Набережна, 

420 пог.м 

 

жовтень 

Прокопчук В.В., 
староста, 

дорожній відділ 

 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

 

згідно  з 
проектно-

кошторисною 

вартістю 

Забезпечення ком- 

фортних та безпечних 
умов руху на вулицях 

комунальної влас-

ності 
3.3  Поточний ямковий 

ремонт доріг з асфа-

льтним покриттям 
(вулиці Шкільна, Са-

дова, Степова, Моло-

діжна, Центральна) 
 3 600 кв.м 

 

 

квітень- 

листопад 

Прокопчук В.В., 
староста, 

підсобні робітники 

на громадських 

роботах, техніка ТГ 

 

Бюджет 
Баштанської ТГ, 

інші кошти, не 
заборонені чинним 

законодавством 

 

згідно з 
кошторисною 

вартістю 

Забезпечення ком- 

фортних та безпечних 
умов руху на вулицях 

комунальної влас-

ності 

3.4  Поточний, ямковий 
ремонт  доріг з асфа-

льтним покриттям:  
(частина вул.Центра-

льної та Молодіжної) - 
2 250 кв.м 

квітень- 

листопад 

Прокопчук В.В., 
староста, 

дорожній відділ, 
підсобні робітники 

на громадських  
роботах, техніка ТГ 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

згідно з 
кошторисною 

вартістю 

Забезпечення ком- 

фортних та безпечних 
умов руху на вулицях 

комунальної влас-

ності 

3.5  Відсипка щебнем  
спуску дороги з 

вул.Центральна на 
вул.Набережна – 600 

кв.м 

травень-червень Прокопчук В.В., 

староста, 
дорожній відділ, 

техніка ТГ 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

згідно з 
кошторисною 

вартістю 

Забезпечення ком- 

фортних та безпечних 
умов руху на вулицях 

комунальної влас-

ності 
3.6   Благоустрій центру 

села, укладання 
плитки по вул.Садова, 

Центральна – (80 

кв.м), встановлення 
перебриків - 210 пог.м; 
- в т. ч.заміна плитки 
на нову на єврейській 
братській могилі – 124 

кв.м) та встанолення 
перебриків – 20 пог.м 

 

 

квітень- 

листопад 

Прокопчук В.В., 
староста, 

підсобні робітники 

на громадських  
роботах 

 

Бюджет 
Баштанської ТГ, 
 інші кошти, не 

заборонені чинним 
законодавством 

 

 

97 000 

 

 

 

 

Впорядкування, бла-

гоустрій центру села  
Плющівка 



3.7  Придбання  монітора, 
клавіатури, системнго 
блоку, картриджів, 2-х 
флешок для  працівни-

ків старостинського 
округу та 2-х шаф 

 

липень- 

грудень 

Прокопчук В.В., 
староста 

 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

 

 

згідно з 
кошторисною 

вартістю 

Створення належних 
умов роботи для 

працівників апарату 

3.8  Розширення території 
кладовища, придбан-

ня євроогорожі – 2 500 

пог.м та 

виготовлення про-

ектно- кошторисної 
документації на роз-

ширення кладовища 

жовтень- 

грудень 

Прокопчук В.В., 
староста,  

підсобні робітники  
на громадських   

роботах 

 

Бюджет 
Баштанської ТГ,   
інші кошти, не 

заборонені чинним 
законодавством 

86 000 

 

 

   

          50 000    

Впорядкування, бла-

гоустрій,  розши-

рення території 
сільського кладовища 

в с.Плющівка 

3.9  Заміна 2- х вікон в 
адмінприміщенні  

вересень- 

жовтень 

Прокопчук В.В., 
староста,  

підсобні робітники   
на громадських   

роботах 

 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

24  000 Покращення мате-

ріально-технічної бази 
та утеплення  

адмінприміщення 

3.10  Встановлення  
піднавісу  біля входу 
до адмінприміщення   

серпень- 

жовтень  
Прокопчук В.В., 

староста,  
підсобні робітники  

на громадських  
 роботах 

  

Бюджет 
Баштанської ТГ 

15 000 Забезпечення 
благоустрою 

адмінприміщення, 
створення 

комфортних умов 

3.11  Придбання мотоблоку, 
косарки, фризи, 

причепа до мотоблока 

травень- 

 червень 

Прокопчук В.В., 
староста 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

42 000 Забезпечення 
виконання робіт з 
благоустрою тери-

торій 

3.12  Встановлення  
установки  

для очищення води  
в шахтному колодязі 

Протягом року Прокопчук В.В., 
староста,  

КП «Баштанський 
міськводоканал» 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

120 000  Забезпечення  
жителів якісною 

       питною водою 

з водогону, 

зменшення 

соціальної напруги 



3.13  Виділення коштів на 
оплату праці 
фельдшера в 

Плющівському ФАПі 

квітень Прокопчук В.В., 
староста,  

КНП «Баштанська 
багатопрофільна 

лікарня» 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

згідно штатного 
розпису 

Забезпечення 
мешканців села 

якісним медичним 
обслуговуванням 

3.14  Облаштування 
санвузла в 

Плющівському ФАПі 
та пандуса до 
приміщення 

квітень –  

грудень 

Прокопчук В.В., 
староста,  

підсобні робітники 

 на громадських  
роботах 

 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

згідно з 
кошторисною 

вартістю 

Покращення 
матеріально-технічної 

бази та створення 
комфортних умов 

3.15  Придбання 
приміщення магазину  
п/п «Кодак С.І.» для 
облаштування моло-

діжно-спортивного 
центру в с.Плющівка 

червень Прокопчук В.В., 
староста 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

згідно з 
кошторисною 

вартістю 

Забезпечення  
дозвілля для молоді 

села 

3.16  Виготовлення доку-

ментації на прибе-

режну зону (під пляж) 
на березі  р.Інгул 

червень Прокопчук В.В., 
староста 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

згідно з 
кошторисною 

вартістю 

Створення умов для 
відпочинку в літній 

період для мешканців 
села 

3.17  Завершення  робіт по 
проведенню водогону 

по вул.Набережній 
(1 000 пог.м) 

жовтень Прокопчук В.В., 
староста, 

 КП «Баштанський 
міськводоканал» 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

згідно з 
кошторисною 

вартістю 

Забезпечення водо-

постачанням меш-

канців вулиці та 
зменшення соціальної 

напруги 

3.18  Ремонт ганку Плю-

щівського ФАПу, 
придбання тротуарної 

плитки – 50 кв.м 

вересень-

жовтень 

Прокопчук В.В., 
староста,  

підсобні робітники 

 на громадських  
роботах 

 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

15 000 Покращення 
матеріально-технічної 

бази Плющівського 
ФАПу та створення 
комфортних умов 

3.19  Придбання сміттєвих 
баків в с.Плющівка  

(30 шт.) 

квітень- 

травень 

Прокопчук В.В., 
староста,  

КП «Добробут» 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

згідно з 
кошторисною 

вартістю 

Впорядкування, 
благоустрій 

населеного пункту 



 Плющівська ЗОШ 

І-ІІІ  ст. 
     

 

 

3.20     Капітальний ремонт 
ганку  центрального 

входу до приміщення 

Плющівської ЗОШ  

серпень дирекція 
Плющівської ЗОШ, 
відділ освіти, молоді 

та спорту міської 
ради 

Бюджет 
Баштанської ТГ,  

відділ освіти, молоді 
та спорту міської 

ради 

згідно з 
проектно-

кошторисною 

вартістю 

Створення безпечних 
умов перебування 

дітей в школі, благо-

устрій, створення 
комфортних умов 

3.21  Проведення заміни 
технологічного 

обладнання у шкільній 
їдальні 

серпень дирекція 
Плющівської ЗОШ, 
відділ освіти, молоді 

та спорту міської 
ради 

Бюджет 
Баштанської ТГ, 

відділ освіти, молоді 
та спорту міської 

ради  

 

згідно з 
кошторисною 

вартістю  

Покращення мате-

ріально-технічної бази 
школи. Створення  

безпечних умов для 
харчування учнів 

3.22  Проведення запуску 
системи опалення у 

шкільних майстернях 

жовтень дирекція 
Плющівської ЗОШ, 
відділ освіти, молоді 

та спорту міської 
ради 

Бюджет 
Баштанської ТГ, 

відділ освіти, молоді 
та спорту міської 

ради  

 

згідно з 
кошторисною 

вартістю 

Покращення мате-

ріально-технічної бази 
школи. Створення 
належних умов для 
навчання школярів 

 Плющівський ЗДО 

«Пролісок» 

      

3.23  Розширення дитячого 
ігрового майданчика з 

встановленням 
тіньового навісу  

вересень завідуюча ЗДО 
«Пролісок»,  

відділ освіти, молоді 
та спорту міської 

ради 

Бюджет 
Баштанської ТГ, 

відділ освіти, молоді 
та спорту, 

інші кошти, не 
заборонені чинним 

законодавством 

 

60 000 

 

 

 

Покращення 
матеріально-технічної 

бази Плющівського 
ЗДО, створення 

комфортних умов для 

дошкільнят 

 Плющівський сільський 
Будинок культури 

      

3.24  Виготовлення 
проектно-кошторис-

ної документації на 
заміну покриття даху 

та заміна покриття 
даху 

жовтень-

листопад 

Відділ культури 

 та туризму 

Бюджет 
Баштанської ТГ,  
 відділу культури  

 та туризму 

згідно з 
проектно-

кошторисною 
вартістю 

Покращення 
матеріально-технічної 

бази Плющівського 
СБК 



3.25  Завершення зовнішніх 
ремонтних робіт 

приміщення сільського 
Будинку культури 

вересень-

жовтень 

Відділ культури 

 та туризму 

Бюджет 
Баштанської ТГ,  
відділ культури 

 та туризму 

згідно з 
кошторисною 

вартістю 

Покращення 
матеріально-технічної 

бази Плющівського 
СБК 

  с.Новогеоргіївка       

3.26  Відсипка доріг з 
твердим покриттям на 

вулицях села,  з 
придбанням щебня: 

- вул. Квітнева, 
-вул.Українська, 

560 пог.м 

листопад Прокопчук В.В., 
староста,  

дорожній відділ 

Бюджет 
Баштанської ТГ, 

інші кошти, не 
заборонені чинним 

законодавством 

300 000 Забезпечення 

 комфортних та 
безпечних умов руху 

на вулицях 
комунальної власності 

3.27  Придбання та  
встановлення 

євроогорожі на 
сільське кладовище - 

1 500 пог.м 

жовтень Прокопчук В.В., 
староста, 

 підсобні робітники 
на громадських  

роботах 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

згідно з 
кошторисною 

вартістю 

Впорядкування, 

благоустрій сільського 
кладовища 

3.28  Встановлення 

 автобусної зупинки 

 в центрі  
с.Новогеоргіївка  

для школярів 

серпень Прокопчук В.В., 
староста,  

підсобні робітники  
на громадських  

роботах 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

32 000 Створення зручності 
та безпеки при 

перевезенні дітей  до 
школи 

3.29  Встановлення  

огорожі біля дитячого  
спортивно-ігрового 

майданчика.  
Передача огорожі, 

бувшої у вжитку, на 
благоустрій із балансу  

ЗДО «Пролісок»- 

58 пог.м 

серпень Прокопчук В.В., 
староста, 

 підсобні робітники 
на громадських  

роботах 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

згідно з 
кошторисною 

вартістю 

Забезпечення  
комфортних та 
безпечних умов 

перебування дітей на 
прогулянці 



3.30  Капітальний ремонт  
приміщення 

Новогеоргіївського 
сільського клубу. 

Виготовлення 
кошторисної докумен-

тації. 

протягом року Прокопчук В.В., 
староста,  

відділ культури 

 та туризму 

Бюджет 
Баштанської ТГ,  

відділ культури та 
туризму,  

і інші кошти, не 
заборонені чинним 

законодавством 

Згідно з 
проектно 

кошторисною 

вартістю 

Покращення  
матеріально-технічної 

бази клубу. 
Забезпечення  

належних умов 
культурного відпо-

чинку населення 

3.31  Встановлення  
установки  

для очищення води  
в шахтному колодязі  

протягом року Прокопчук В.В., 
староста,  

КП «Баштанський 
міськводоканал» 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

120 000        Забезпечення  
жителів якісною 

       питною водою 

з водогону. 

зменшення соціальної  
напруги 

 с.Шляхове       

3.32  

 

 

 

 

Поточний, ямочний 
ремонт дороги із 

асфальтним покриттям 

на вул. Вишневій 

протягом року Прокопчук В.В., 
староста, 

 дорожній відділ 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

згідно з 
кошторисною 

вартістю 

Забезпечення ком- 

фортних та безпечних 
умов руху на вулицях 
комунальної власності 

3.33    Заміна зрубів 

 на двох громадських 
криницях  

серпень- 

вересень 

Прокопчук В.В., 
староста, 

підсобні робітники 

 на громадських  
роботах 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

24 000 Благоустрій, 
створення безпечних 

умов водозабору.  

3.34  Проведення водогону 
із с.Плющівка в 

с.Шляхове 

протягом року Прокопчук В.В., 
староста, 

 КП «Баштанський 
міськводоканал» 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

згідно з 
кошторисною 

вартістю 

Забезпечення водо-

постачанням меш-

канців села Шляхове, 
зменшення соціальної 

напруги 

3.35  Відсипка  щебнем 
частини дороги із 

с.Шляхове до 
с.Новогеоргіївка,  

2 000 пог.м 

протягом року Прокопчук В.В., 
староста, 

 дорожній відділ 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

згідно з 
кошторисною 

вартістю 

Забезпечення ком- 

фортних та безпечних 

умов руху на вулицях 
комунальної власності 



3.36  Капітальний ремонт 
дороги із асфальтним 
покриттям на підйомі 

із с.Шляхове до 
с.Плющівка- 1 500 

пог.м 

протягом року Прокопчук В.В., 
староста,  

дорожній відділ 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

згідно з 
кошторисною 

вартістю 

Забезпечення ком- 

фортних та безпечних 
умов руху на дорогах  

 с.Одрадне       

  

3.37  Відсипка  щебнем 
грунтової дороги на 
вул. Інгульська –  

1 000 пог.м  

  протягом року Прокопчук В.В., 
староста, 

дорожній відділ 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

згідно з 
кошторисною 

вартістю 

Благоустрій вулиць 

села, створення без-

печних умов життє-

діяльності мешкан-   

ців села 

 
3.38  Заміна зрубів на 

двох криницях 

протягом року Прокопчук В.В., 
староста, 

підсобні робітники 
на громадських  

роботах 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

   24 000 Благоустрій села, 
створення 

безпечних умов 
водозабору. 

3.39  Придбання авто-

мобіля для старости 
Плющівського 
старостинського 
округу 

протягом року Баштанська міська 
рада, 

Прокопчук В.В., 
староста 

Бюджет 
Баштанської ТГ 

згідно з 
кошторисною 

вартістю 

Створення нале-

жних умов роботи 
для старости в 
Плющівському 

старостаті 

4 Погодження проек- 

тів рішень міської 
ради об'єднаної 
територіальної 
громади, що сто-

сується майна гро-

мади, розташова-

ного на її території 
 

Погоджувати 
проекти рішень, що 
стосуються майна, 

розташованого на 

території старостату 

 

відповідно до 

плану роботи 

 

Прокопчук В.В., 
староста 

  Забезпечення 

інтересів жителів 
старостинського 
округу на рівні 
громади 



5 Моніторинг за 
станом довкілля, 
об'єктів інфра-

структури, гро-

мадського право-

порядку 

Проведення 

моніторингу стану 
довкілля 

на території 
населених пунктів 

постійно Прокопчук В.В., 
     староста 

  Поліпшення  
навколишнього 
середовища, 
довкілля, створення 
безпечних умов 
життєдіяльності 
членів 
територіальної 
громади  

5.1  Проведення 

загальних зборів 
жителів сіл /сходів 
громадян/ з питань 

наведення належно-

го санітарного стану 

за потреби Прокопчук В.В., 
        староста 

  Наведення  
 належ-сного  
санітарного  стану  
на території 
населених пунктів 

5.2  Проведення акції    
«Чистий четвер» 

кожного 
четверга 

Прокопчук В.В., 
староста, 

   керівники закладів, 
установ 

  Наведення   
належного  

санітарного  стану  
на території сіл, в 

закладах, установах, 

на прилеглій території 
до доріг 

5.3  Проведення нарад 

з керівниками 
закладів освіти, 
культури, меди-

цини, щодо вияв-

лених недоліків та 

покращення стану 

об'єктів 

щовівторка 
та/або за 
потреби 

Прокопчук В.В, 

староста 

  Наведення 

належного  
санітарного  стану  в 
закладах, установах, 

та  на прилеглій 
території 



6 Моніторинг за 
дотриманням прав і 
законних інтересів 

жителів села у сфері 
соціального захисту, 
культури, освіти, 
спорту, туризму, 
житлово-комуналь-

ного господарства, 
реалізації права на 
працю, медичну 
допомогу 

Проведення 
особистих прийомів 
громадян з метою 

виявлення недоліків 
в роботі виконавчого 

органу 

щовівторка, 
      щосереди 

     та   
  щочетверга 

Прокопчук В.В., 
староста 

  Покращення                 
відносин та 

  взаєморозуміння 

    між  владою  і    
        людьми 

6.1  Оформлення 

документів  для 
призначення 

 субсидії на ЖКП 
мешканцям 

територіальної 
громади 

постійно Прокопчук В.В., 
староста 

 

  Забезпечення  
отримання  субсидій  
всіма потребуючими 
верствами населення 

6.2  Проведення 

роботи зі 
зверненнями 

громадян 

постійно Прокопчук В.В., 
староста 

  Допомога 

у вирішенні 
проблемних питань 

6.3  Видача всіх видів 
довідок, реєстрація 
місця проживання 

/перебування та 
зняття з місця 

реєстрації фізичних 
осіб 

постійно Заливча В.І., 
спеціаліст 

І категорії 

  Дотримання 
законних прав та 
інтересів жителів 
громади 

6.4  Вчинення 

нотаріальних дій 

постійно Прокопчук В.В., 
староста 

  Дотримання 
законних прав та 
інтересів жителів 
громади 



6.5  Моніторинг  роботи 

культурних та 

освітніх закладів 

 

кожного 
місяця 

Прокопчук В.В., 
староста 

      Допомога 

  у вирішенні 
проблемних питань 

7 Участь  у  пленарних  
засіданнях  міської  
ради територіальної  
громади,  з  правом  
дорадчого  голосу,  а  
також  у  засіданнях  
постійних  комісій 

ради 

 згідно  
    з планом 

     засідань 

Прокопчук В.В., 
староста 

  Володіння  
інформацією  
стосовно  прийня-

тих  рішень  та  
мати  вплив  на  
прийняття рішень  
на  користь  гро-

мади 

8 Участь  у  засіданні  
виконкому  міської  
ради територіальної 
громади 

       згідно  
 з  планом  
засідань 

Прокопчук В.В., 
староста 

  Володіння  
інформацією  
стосовно  прийня-

тих  рішень  та  
мати  вплив  на  
прийняття рішень  
на  користь  гро-

мади 

9 Взаємодія  з  
громадськими  
об’єднаннями,  які  
діють  на  території  
територіальної 
громади, а також  з 

іншими  суб’єктами  
та  інституціями 

Проводити  
тренінги  та  зустрічі  

з  громадськими  
об’єднаннями,  
залучаючи  до  

співбесіди  
активістів  сіл 

громади 

при  потребі Прокопчук В.В., 
староста 

  Залучення  
інвестицій  в  
територіальну 
громаду. 
Дотримання  
конституційних  
прав  жителів  
громади 

10 Інші  напрямки  
роботи,  що  
виконуються  за  
дорученням  голови 
міської ради  та  
виконавчого  
комітету 

Забезпечення  
ведення військового  
обліку  військово-

зобов»язаних 
громадян на  

території  громади 

постійно  Заливча В.І., 
спеціаліст 

І категорії 

  Забезпечення 

взяття на військовий 
облік новоприбув-

ших громадян, 
зняття з військового 

обліку 



10.1  Здійснення  обліку,  
ведення  і  

зберігання  пого- 

сподарських  книг,  
видача  довідок  у  
межах  наданих  
повноважень. 

постійно Заливча В.І., 
спеціаліст 

       І категорії 

  Забезпечення обліку 
домогосподарств та 

членів 
домогосподарств, 
інших даних по 
господарського 

обліку 

10.2  Вчинення  
нотаріальних  дій  з  
питань,  віднесених 
законом до  відання  

виконавчого  
комітету  міської  

ради 

постійно Прокопчук В.В., 
староста 

  Забезпечення 
доступності 
сільського  

населення до 
нотаріальних послуг 

10.3  Посвідчення  
документів  та  

засвідчення вірності 
копій з оригіналу 

документів, вірності 
підпису особи. 
Посвідчення 
довіреностей. 

постійно Прокопчук В.В., 
староста 

  Забезпечення 
доступності 
сільського  

населення до 
нотаріальних послуг 

10.4   Забезпечення   
   особистого 

    прийому громадян 

постійно Прокопчук В.В., 
староста 

  Забезпечення 
дотримання  

конституційних  
прав  жителів 

територіальної 
громади 

10.5  Виконання  всіх  
доручень  міського  

голови  та  
виконавчого  

комітету 

постійно Прокопчук В.В., 
староста, 

 Заливча В.І., 
спеціаліст І 

категорії 
 

   

 

            

          Староста Плющівського старостинського округу                                                                                                                            Віктор ПРОКОПЧУК 

 


