
                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                             

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення  виконавчого  комітету 

22. 04.2021 р. № ______ 

 

                            Перелік  завдань і  заходів  Програми  діяльності старости  села  Добре  Баштанської  міської  ради  
                                                                                                  на   2021 рік. 

 

№ 

п/п 

 

Назва напряму  
діяльності 

(пріоритетні  
завдання) 

 

перелік  
заходів     

Програми 

 

 

строки  
виконан- 

ня    
заходу 

 

 

виконавці 
 

 

джерела 

фінансу- 

вання 

 

 

орієнтовні  
обсяги  

фінансових 
ресурсів 
тис.грн.у 

тому  числі  
за роками 

очікувані  
результа- 

ти 

  1 Підготовка  
документів,  що  
подаються  до  
органів  місцевого  
самоврядування. 

 

 

- щотижневі  
плани роботи 

 

кожної   
пятниці 
 

Шелест Н.В.- 
спеціалст  І 
категорії, 
помічник  
старости 

 

 

 

------------ 

 

 

--------------- 

 

Інформування  

громади  про  
заходи, які 
будуть 
проводитися  
на  території 
територіаль-

ного органу 

1.1  - щомісячні  
плани  роботи 

щомісячно, до 
25 числа  

Шелест Н.В.- 
спеціалст  І 
категорії, 
помічник  
старости 

 

------------ 

 

 

----------------- 

 

Інформування  

громади  про  
плани роботи 
на наступний 
місяць 

1.2   -щомісячний  
випуск  
інформаційно-го 
вісника 
«Добренський  
вісник» 

щомісяця Шелест Н.В.- 
спеціаліст  І 
категорії, 
помічник  
старости 

   

------------ 

 

 

 --------------- 

Інформування 

громади про 
події в 
територіаль-

ному окрузі   



1.3  -передача  
інформації  про  
заходи  та  події,  
що  відбуваються  
на  території села, 
висвітлення  
інформації  на  
сайті 

після 
проведення 

заходів 

Сокол Н.С.- 
староста; 
Шелест Н.В.- 
спеціаліст  І 
категорії, 
помічник  
старости 

 

 

---------- 

 

--------------- 

Інформування 

громади  про  
роботу 
старостинсько
го округу 

 

 2 Внесення  пропозицій  щодо  бюджету   територіальної громади  в  частині  фінансування програм, що 
реалізуються на території села Добре в 2021 році 

2.1  -виділення коштів 

щодо  придбання  
та  виконання  
робіт по 
розплануванню 

доріжок в 
сільському парку  
(придбати  пісок 

та дрібний 
щебінь); 
встановити 
паркові лавки, 

провести 
освітлення 

червень-

серпень 

Сокол Н.С.- 
староста, 
Шелест Н.В.- 
спеціаліст  І 
категорії, 
помічник  
старости, 
депутат 
міської ради, 
КП 
«Добробут» 
Баштанської 
міської ради, 
підсобні 
робітники на 
громадських 
роботах 

бюджет 
Баштансь-

кої ОТГ, 

інші 
кошти, не 
заборонені 
чинним 
законодав-

ством 

350000,00 

 

 

покроковий  
розвиток  
території; 
впорядкована  
територія  в  

сільському 

парку  

2.2  -вирішення 
питання щодо  
виділення  
одноразової 
допомоги   на  
оздоровлення  
воїнів - учасників  
АТО/ООС, які 
отримали 
поранення, 
контузію та 
захворювання   

в разі 
необхідності 

Сокол Н.С.- 
староста, 
Шелест Н.В.- 
спеціаліст  І 
категорії, 
помічник  
старости, 
Вагін Л.В.-
фахівець 
соціальної 
роботи без 
категорії 

кошти  під 
програму  
«Турбота» 
згідно  з 
бюджет- 
ним  
планом 

Баштансь-

кої ОТГ 

по 5000 грн 

на 1 особу 

Забезпечення  

соціальною  і  
матеріальною  
допомогою  
осіб,  які  
брали  участь  
у  АТО/ООС  

на  сході 
України  



2.3  -вирішення 
питання щодо 
ремонту 

доріг  в с.Добре 

вул.Степова,  
Набережна  від 
№2-№58, 

Командовського 

травень - 
жовтень 

Сокол Н.С.- 
староста, 
Шелест Н.В.- 
спеціаліст  І 
категорії, 
помічник  
старости, 
депутат 
міської ради 

бюджет 
Баштансь-

кої ОТГ 

800000,00 краща  якість  
доріг – це 
один із 
реальних  
заходів  
покращення  
життя  
громади в 
цілому 

 

2.4  надання 
одноразової 
матеріальної 
допомоги 
інвалідам І групи, 
інвалідам по зору 

та дітям-інвалідам 
до Дня інвалідів 

листопад 

місяць, за  2  
неділі  до  
проведення 

заходу 

Сокол Н.С.- 
староста 

 

бюджет 
Баштансь-

кої 
ОТГ 

5000,00 надання 
матеріальної 
допомоги  
соціально-  

вразливим  
верствам  
населення   

2.5  надання 
одноразової 
матеріальної 
допомоги до  Дня  
людей  похилого  
віку 

вересень 

місяць, за  2  
неділі до 
проведення 

заходу 

Сокол Н.С.- 
староста 

 

бюджет 
Баштансь-

кої 
ОТГ 

9600,00 надання 
матеріальної 
допомоги  
людям 
похилого віку 

2.6  виділення коштів 
до Дня захисту 
дітей 

( 6 багатодітних 
сімей) 

травень 
місяць, за 2 
неділі до 
проведення 
заходу 

Сокол Н.С.- 
староста 

 

бюджет 
Баштансь-

кої 
ОТГ 

7000,00 надання 
соціальної 
допомоги 
вразливим 
верствам 
населення 

2.7  надання 
одноразової 
матеріальної 
допомоги до Дня 
захисника 
України 

учасникам АТО 

до 14 жовтня Сокол Н.С.- 
староста 

 

бюджет 
Баштансь-

кої 
ОТГ 

7000,00 видача 
продовольчих 
наборів 
учасникам 
АТО/ООС, 
захисникам 
Вітчизни 

2.8  надання 
матеріальної 
допомоги на 

за потребою 
осіб 

Сокол Н.С.- 
староста 

 

бюджет 
Баштансь-

кої 

5000,00 надання 
матеріальної 
допомоги 



поховання 
одиноких, 
одиноко 
проживаючих 
громадян та 
громадян без 
постійного місця 
проживання 

ОТГ соціально-

вразливим 
верствам 
населення 

2.9  надання 
матеріальної 
допомоги особам, 
які перебувають у 
складних 
життєвих 
обставинах 

за потребою 
осіб 

Сокол Н.С.- 
староста 

 

бюджет 
Баштансь-

кої 
ОТГ 

3000,00 надання 
матеріальної 
допомоги 
соціально-

вразливим 
верствам 
населення 

2.10  -виділення  

коштів  для  
учасників 
художньої  
самодіяльності, 
що приймають 
участь у  
святкових  
заходах,  
районних  та  
обласних  
конкурсах 

за  2  неділі до  
заходу 

Сокол Н.С.- 
староста, 
Дуракова Н.В. 
директор 
сільського 
клубу 

 

бюджет 
Баштансь-

кої 
ОТГ 

5000,00 участь  
учасників  
художньої  
самодіяльності  
у проведенні   
місцевих  
заходів  та  на  
виїздних 
міроприємст-
вах 

 

2.11  відповідно  до  
програми  
«Розвитку  
земельних  
відносин»: 
-сприяти  
забезпеченню   
земельними  
ділянками  
учасників  АТО 

при необхідно 

сті  протягом  
року 

Сокол Н.С.- 
староста 

 

бюджет 
Баштансь-

кої  
ОТГ 

 

15000,00 забезпечення 
учасників АТО 
земельними 
ділянками для 
ОСГ 

2.12  відповідно  до  
програми  
«Розвитку  

протягом  
року  згідно  з 
графіком 

Сокол Н.С.- 
староста 

 

бюджет 
Баштансь-

кої 

6000,00 прийняття 
участі у 
проведенні 



фізичної  
культури  і  
спорту» виділення  
коштів  
учасникам  
спортивних  
змагань  

ОТГ 

 

спортивних 
змагань 

 

2.13  відповідно до 
Програми  

«Запобігання  та  
реагування  на  
надзвичайні  
ситуації  
техногенного  та  
природного  
характеру» 
виділення коштів 
громадянам, які 
потрапили в 
складну ситуацію 

за потреби Сокол Н.С.- 
староста 

 

бюджет 
Баштансь-

кої 
ОТГ 

 

10 000,00 надання 
допомоги  

громадянам,  

що  потрапили  
в  складну  
ситуацію 

2.14  виділення коштів 
на проведення 
Дня села 

за 2 неділі до 
проведення 
заходу до 
09.10.2021 р 

Сокол Н.С.- 
староста 

Дуракова Н.В. 
– директор 
сільського 
клубу 

бюджет 
Баштансь-

кої 
ОТГ 

 

20 000,00 Організація 
свята для 
жителів села. 
Забезпечення 
гарного 
відпочинку, 
згадки історії 
села, видатних 
людей, героїв 
праці та війни, 
які жили та 
живуть на 
території 
с.Добре 

3 Внесення  пропозицій  до  виконавчого  комітету  міської  ради  з  питань  діяльності  на  території  села Добре  
виконавчого  органу  міської  ради,  підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб 
села Добре 

3.1  проведення робіт 
по наведенню 
належного 

протягом  
року 

Сокол Н.С.- 
староста; 
Шелест Н.В.- 

бюджет 
Баштансь-

кої ОТГ та 

350000,00 наведення 
належного 
санітарного 



санітарного стану 
на території села: 
здійснювати 
покос трави на 
обочинах доріг, 
території 
паркових зон, 
прилегла 
територія 
адмінприміщення, 
дитячий 
майданчик, 
кладовище, 
стадіон - тричі за 
весняно-літній 
період загальною 
площею 130,0 

тис.м2
 ; 

-прибирання 
сміття; 
-озеленення 
території; 
-внести  

пропозицію  щодо  
організації роботи  
з  благоустрою  
села (в селі  
необхідно мати  
щонайменше  два 
працівника) на 
весняно-осінній 
період 

спеціаліст  І 
категорії, 
помічник  
старости, 
депутат 
міської ради, 
КП 
«Добробут» 
Баштанської 
міської ради, 
підсобні 
робітники на 
громадських 
роботах 

КП 

«Добробут» 

Баштансь-

кої міської 
ради 

стану на 
території села 

3.2  проведення 
поточного 

ремонту  ЗДО  
«Лелеченя» 
с.Добре 

до 
01.08.2021р. 

Сокол Н.С.- 
староста; 
Локатир О.П.- 
директор 
ЗДО«Леле-
чення» 

бюджет 
Баштансь-

кої ОТГ, 
інші 
кошти, не 
заборонені 
чинним 
законодав-

50000,00 

впорядку- 

вання  тери- 

торії   та 
приміщення  
ЗДО «Лелечен-

ня» 



ством 

3.3  -виділення  
коштів  на 
упорядкування 
санкціонованого 
сміттєзвалища 
гусеничним 
бульдозером  
площею 4,7 га та  
ліквідацію  
несанкціонова-
них  сміттєзвалищ  

до 01.06.2021, 

протягом 
року 

Сокол Н.С.- 
староста; 
відділ ЖКГ; 
КП 
«Добробут» 
Баштанської 
міської ради. 

бюджет 
Баштансь-

кої 
ОТГ 

 

250000,00 

 

 

 

впорядкування                   

території  та 
забезпечення  
санітарного  
стану 

населеного 
пункту 

 

3.4  відновлення  
вуличного  
освітлення: 
придбання 
електричних 
лампочок для 
мережі 
зовнішнього 
освітлення, 
поточний ремонт 
вуличного 
освітлення  та  
продовження 
робіт по 
освітленню 
вулиць Степова, 
Привокзальна, 
Лісова,  
І Провулок 

Набережна №2-

№58(заміна 
провода) 

до 01.10.2021 
року, 
протягом 
року 

Сокол Н.С.- 
староста; 
депутат місь- 

кої ради, 
ПАТ «Мико- 

лаївобленерго 

 

бюджет 
Баштансь-

кої ОТГ та 
ПАТ 
«Миколаїв 

обленерго», 
інші кошти, 
не 
заборонені 
чинним 
законодавс
твом 

 

 

 

 

 

 

600000,00 

 

 

 

створення 

зручності  та  
безпеки  пе- 
реміщення 

населення 

та транспорту 
по території  
села та у 
місцях 
проведення 
масових 
заходів 

3.5  проведення 
поточного  

ремонту  
громадської 

до 01.06.2021 

року 

Сокол Н.С.- 
староста; 
активісти   
вулиці; 

бюджет 
Баштансь-

кої 
ОТГ 

2000,00 

 

 

забезпечен- 

ня  водопос- 
тачання  
жителів 



криниці по вул. 
Центральна  

підсобні 
робітники на 
громадських 
роботах 

 

 

 

 

села(при 

непередбачува
них ситуаціях) 

3.6  проведення 
капітального 
ремонту мережі 
водопостачання в 
с. Добре 

протягом 
2021 року 

Сокол Н.С.- 
староста; 
депутат місь- 

кої ради, 
КП «Міськ-

водоканал» 

бюджет 
Баштансь-

кої ОТГ та  
КП «Міськ-

водоканал» 

 

згідно з 
проектно-

кошторис-
ною вартістю 

 

забезпечення 
водопостачан-

ня населення  
с. Добре 

3.7  проведення 
поточного  

ремонту 
дорожного 
покриття  в с. 
Добре по вул. 
Командовсько- 

го (з № 2- по № 

37) 

до 

01.08. 

2021 року 

Сокол Н.С.- 
староста; 
депутат місь- 

кої ради, 
КП 
«Добробут» 
Баштанської 
міської ради, 
активісти   
вулиці 

бюджет 
Баштансь-

кої  
ОТГ, інші 
кошти, не 
заборонені 
чинним 
законодавст
вом 

 

800000,00 

 

 

 

створення 

зручності  та  
безпеки  пере- 
міщення 

населення на 
дорогах 
комунальної 
власності 
 

 

3.8  проведення 
капітального 
ремонту 

дорожного 
покриття 

вул.Центральна в 
с. Добре 

(ПКД є в 
наявності) 

до 01.11.2021 
року 

Сокол Н.С.- 
староста; 
депутат місь- 

кої ради, 

дорожний 
відділ 

 

бюджет 
Баштансь-

кої ОТГ, 

кошти 
субвенції, 
інші кошти, 
не 
заборонені 
чинним 
законодавст
вом 

згідно з 
проектно-

кошторис-
ною вартістю 

 

забезпечен- 

ня  комфорт- 
них  умов  
руху 

 

 

3.9  проведення 
капітального 
ремонту 
Добренської ЗОШ 
(заміна даху) з 
утепленням (ПКД 
не виготовлена) 

до 01.09.2021 

року 

Сокол Н.С.- 
староста; 
депутат місь- 

кої ради, 
Бородін В.А.-
директор 
школи 

бюджет 
Баштансь-

кої ОТГ, 

інвестиційні 
кошти, інші 
кошти, не 
заборонені 
чинним 
законодавст

згідно з 
проектно-

кошторис-
ною вартістю 

покращення 
матеріально-

технічної бази 
Добренської 
ЗОШ 



вом 

3.10  проведення робіт 
по заміні  даху  з 
утепленням ( ПКД 
не виготовлена) в 
Добренському 
сільському клубі, 
штукатурці стін  
та наведення 
належного стану 
ззовні  
приміщення. 
Вирішення 
питання 
водовідведення та 
облаштування 
туалету в 
приміщенні 
клубу. 

до 

01.11.2021 

року 

Сокол Н.С.- 
староста; 
депутат місь- 

кої ради, 
Дуракова 
Н.В.- 
директор 
сільського 
клубу 

бюджет 
Баштансь- 

кої ОТГ, 

інвестиційні 
кошти, інші 
кошти, не 
заборонені 
чинним 
законодавст
вом 

 

 

 

згідно з 
проектно-

кошторис-
ною вартістю 

 

 

 

 

 

 

 

 

60000,00 

покращення 
матеріально-

технічної бази 
Добренського 
сільського 
клубу 

3.11  проведення робіт 
по закінченню 
ремонту 
Добренського 
ФАПу, а саме: 
здійснити кос-
метичний ремонт 
(побілити стіни та 
стелю, 
пофарбувати 
стіни, підлогу, 
покласти біля 
рукомийника 
плитку, заміна 
двох 
міжкімнатних 
дверей та ін); 

вирішити питання 
заміни 

протягом 
року 

Сокол Н.С.- 
староста; 
Шелест Н.В.- 
спеціаліст  І 
категорії, 
помічник  
старости, 
депутат місь- 

кої ради, КНП 
ЦПМДС 
Баштанської 
міської ради, 
мед. 
працівники 
ФАПу 

кошти 
Баштансь- 

кої ОТГ, 

інші кошти, 
не 
заборонені 
чинним 
законодавст
вом 

 

згідно з 
проектно-

кошторис-
ною вартістю 

покращення 
матеріально-

технічної бази 
Добренського 
ФАПу 



ел.лічильника на 
потужніший (у 
ФАПі електричне 
опалення+бойлер 
для підігріву 
води); встановити 
грати на вікна 
(ПКД є в 
наявності) 

3.12  проведення робіт 
по 
впорядкуванню 
території 
сільського парку, 
а саме: 
-ремонт 
пам ятника 
визволителям в 
праку; 
-ремонт качель, 
тренажерів, 
паркових лавочок 

протягом 
року 

Сокол Н.С.- 
староста; 
Шелест Н.В.- 
спеціаліст  І 
категорії, 
помічник  
старости, КП 
«Добробут» 
Баштанської 
міської ради, 
працівники по 
благоустрою 

кошти 
Баштансь- 

кої ОТГ, 

інші кошти, 
не 
заборонені 
чинним 
законодавст
вом 

 

50000,00 благоустрій 
сільського 
парку 

3.13  впорядкування  
кладовища (покос 
трави, ліквідація 
несанкціоновано-

го сміттєзвалища, 
завезення піску та 

впорядкування 
стелли) 

до  01.05.2021 
року 

та  протягом 

літнього  
періоду 

Сокол Н.С.- 
староста; 
підсобні 
робітники на 
громадських 
роботах 

кошти 
Баштансь-

кої ОТГ та 
бюджет КП 
«Добробут», 

інші кошти, 
не 
заборонені 
чинним 
законодавст
вом 

25000,00 благоустрій 

сільського 

кладовища 

3.14  капітальний 
ремонт  
адмінприміщення 
Добренського 

старостинського 
округу: 

-ремонт даху з 

до 01.10. 
2021 року 

Сокол Н.С.- 
староста; 
Шелест Н.В.-
спеціаліст  І 
категорії, 
помічник  
старости 

кошти 

Баштансь-

кої ОТГ, 

інші кошти, 
не 
заборонені 
чинним 

згідно з 
проектно-

кошторис-
ною вартістю 

 

покращення  
матеріально-

технічної бази 
адмінпримі- 
щення 
старостинсь- 

кого округу 



утепленням; 

-утеплення стін, 
цоколя; 
-викладення 120 
м2

 тротуару біля 
адмінприміщення 

(ПКД не 
виготовлена) 

законодавст
вом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15  встановлення в 
Добренському 
ДНЗ «Лелечення» 
пункту доочистки 
води 

до 01.09.2021 
року 

Сокол Н.С.- 
староста, 
зав.дитсадком 
Локатир О.П. 

кошти 
Баштансь-

кої ОТГ, 

інші кошти, 
не 
заборонені 
чинним 
законодавст
вом 

180000,00 очистка 
проточної 
води, 
насичення  
корисними для 
організму 
мінералами та 
використання 
її в якості 
питної води, а 
також 
приготування 
їжі та напоїв з 
метою  
покращення 
стану здоров’я 
дітей-

вихованців 
садочка 

3.16  проведення робіт 
щодо 
впорядкування 
в’їздного знаку на 
межі Баштанка-
Добре 

І півріччя 
2021 року 

Сокол Н.С.- 
староста 

кошти 
Баштансь-

кої ОТГ, 

інші кошти, 
не 
заборонені 
чинним 
законодавст
вом 

5000,00 благоустрій 
території 

3.17  проведення робіт 
по встановленню 
огорожі в 
сільському та 

протягом 
року 

Сокол Н.С.- 
староста 

кошти 
Баштансь-

кої ОТГ, 

інші кошти, 

500000,00 впорядкування 
та благоустрій 
території в 
центрі села 



дитячому парках не 
заборонені 
чинним 
законодавст
вом 

4 Погодження  проектів  
рішень  міської  ради  
об’єднаної  громади,  що  
стосуються  майна  
громади,  розташованого  
на  її території 

-погоджувати  

проекти  рішень,  

що  стосуються  
майна,  
розташованого  на  
території 

відповідно до 
плану роботи 

Сокол Н.С.- 
староста 

   

 5 Моніторинг  за  станом  
довкілля,  об’єктів  
інфраструктури,  
громадського  
правопорядку 

проведення  
моніторингу 

стану  довкілля  

на  території  
населеного 
пункту 

 постійно Сокол Н.С.- 
староста; 
Шелест Н.В.- 
спеціаліст  І 
категорії, 
помічник  
старости 

 

 

 

 

поліпшення 
навколишньо-

го середовища 
довкілля, 
створення 
безпечних 
умов життє- 
діяльності 
мешканців 
села Добре 

5.1  проведення      

нарад з 
керівниками 
закладів освіти, 
культури, 
медицини, з 
мешканцями 
громади щодо  
виявлення  
недоліків  та 
наведення 
належного 
санітарного стану 

об єктів,  

продовжувати  
організовану  
акцію «Де   
народились  та  
живемо – самі   

постійно Сокол Н.С.- 
староста;  
Шелест Н.В.- 
спеціаліст  І 
категорії, 
помічник  
старости, 

керівники 
закладів 
освіти, 
культури, 
медицини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наведення 
належного 
санітарного 
стану на 
території 
населеного 
пункту 

 



порядок  
наведемо» 

5.2  проводити  сходи 
громадян, 
зустрічі з  
очільниками  
вуличних  
комітетів з  метою  
наведення 

належного  

санітарного  стану  
на  території   
села 

за потреби Сокол Н.С.- 
староста; 
Шелест Н.В.-
спеціаліст  І 
категорії, 
помічник  
старости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидке 
розповсюджен- 

ня  потрібної  
інформації 
та реагування 

на потребу 

щодо  чистоти  
в селі 

5.3  проведення акцій 
«Чистий четвер» 

 щочетверга Сокол Н.С.- 
староста; 
Шелест Н.В.-
спеціаліст  І 
категорії, 
помічник  
старости, 

мешканці 
села 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наведення 
належного 
санітарного 
стану 

 

 6 Моніторинг  за  
дотриманням  прав  і  
законних  інтересів  
жителів  села  у  сфері  
соціального  захисту, 
культури, освіти, спорту, 
туризму, житлово-

комунального  
господарства, реалізації  
права  на  працю, 
медичну  допомогу 

проведення 
систематичного  

моніторингу  за  
дотриманням  
прав  і  законних  
інтересів  
громадян  через  
зустрічі  з  
жителями села та 
через  особистий  
прийом громадян 

вівторок, 
середа та 
четвер  

Сокол Н.С.- 
староста; 
Шелест Н.В. -
спеціаліст  І 
категорії, 
помічник  
старости, 

Вагін Л.В.-
фахівець з 
соціальної 
роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

покращення 

відносин та 
взаєморозумін-

ня між  владою 

та людьми 

6.1  надання допомоги 
в оформленні 
документів для 
призначення 
субсидій 

постійно Сокол Н.С.- 
староста; 
Шелест Н.В. -
спеціаліст  І 
категорії, 

  забезпечення 
отримання 
субсидії всіма 
потребуючими 
верствами 



мешканцям 
територіальної 
громади 

помічник  
старости, 
Вагін Л.В.-
фахівець з 
соціальної 
роботи 

населення 

6.2  проведення  
роботи  із   
зверненнями  
громадян 

постійно Сокол Н.С.- 
староста 

  допомога у  
вирішенні  
проблемних  
питань 

6.3  надання  
допомоги  в  
оформленні  
документів  для  
призначення  
соціальних  
виплат  
мешканцям  
територіальної  
громади 

постійно Сокол Н.С.- 
староста, 
Шелест Н.В. -
спеціаліст  І 
категорії, 
помічник  
старости, 
Вагін Л.В.-
фахівець з 
соціальної 
роботи 

  забезпечення  
отримання  
соціальних 
виплат всіма  
потребуючими  
верствами  
населення 

6.4  видача  всіх  видів  
довідок,  
реєстрація  місця  
проживання 
(перебування)  та  
зняття  з  місця  
реєстрації  
фізичних  осіб 

постійно Сокол Н.С.- 
староста; 
Шелест Н.В. -
спеціаліст  І 
категорії, 
помічник  
старости 

  дотримання  
законних  прав  
та  інтересів  
жителів  
громади 

6.5  вчинення  

нотаріальних  дій 

постійно Сокол Н.С.- 
староста 

  дотримання  
законних  прав  
та  інтересів  
жителів  
громади 

6.6  моніторинг  
роботи  
культурних  та  
освітніх  закладів 

кожного 
місяця 

Сокол Н.С.- 
староста; 
Шелест Н.В. -
спеціаліст  І 
категорії, 
помічник  

  дотримання  
законних  прав  
та  інтересів  
жителів  
громади 



старости 

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

 згідно  з 
планом 

засідань 

Сокол Н.С.- 
староста; 
Шелест Н.В. -
спеціаліст  І 
категорії, 
помічник  
старости 

  володіння   
інформацією 

та впливати  на  
прийняття  
рішень  на  
користь  
громади 

8 Участь  у  засіданні  
виконкому  міської  ради  
об’єднаної  громади 

 згідно  з 
планом 

засідань 

Сокол Н.С.- 
староста 

 

  володіння   
інформацією 
стосовно 
прийнятих 
рішень та мати 
вплив  на  
прийняття  
рішень  на  
користь  
громади 

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

проводити  
зустрічі та 
тренінги  з 
громадськими 
об єднаннями, 
залучаючи  до  
цього  активних  
громадян  села 

при потребі Сокол Н.С.- 
староста; 
Шелест Н.В. -
спеціаліст  І 
категорії, 
помічник  
старости 

 

  залучення  
інвестицій  в  
територіаль 

ну  громаду,    
дотримання  
конституцій- 

них прав  та  
інтересів  
жителів  
громади 

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

забезпечення  
ведення  
військового  
обліку  
військовозобов яза
них  гомадян  на  
території  громади 

 постійно Бесяда Я.С.- 
інспектор 

  забезпечення  

взяття  на 
військовий  
облік  
новоприбулих  
громадян,  

зняття  з  
військового  
обліку 



10.1  здійснення  
обліку,  ведення  і  
зберігання  
погосподарських  
книг,   видача  
довідок  у межах 
наданих  
повноважень 

постійно Сокол Н.С.- 
староста; 
Шелест  Н.В.- 
спеціаліст  І 
категорії, 
помічник  
старости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

забезпечення 

обліку  

домогосподарст
в  та  членів  
домогоспо-

дарств  
інших  даних  
погосподарсь-

кого обліку 

10.2  вчинення  
нотаріальних  дій  
з  питань,  
віднесених  до  
відання   
виконавчого  
комітету  міської  
ради 

постійно Сокол Н.С.- 
староста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доступності  
сільського 
населення  до  
нотаріальних  
послуг 

10.3  забезпечення  
особистого  
прийому  
громадян 

постійно Сокол Н.С.- 
староста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дотримання  
конституційних  
прав  жителів  
територіальної  
громади 

10.4  виконання  
доручень  
міського  голови   

постійно Сокол Н.С.- 
староста; 
Шелест  Н.В.- 
спеціаліст  І 
категорії, 
помічник  
старости 

   

 

 

 

 

 

Староста Добренського старостинського округу                                                                                 Наталія СОКОЛ 


