
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету  

міської ради 

22.04.2021 р. №____ 
 

Програма діяльності старости Христофорівського  старостинського  органу 

Баштанської міської ради на 2021 рік 

 

№ 

з/п 
Назва напряму 

діяльності 
(пріоритетні завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Строки 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні 
обсяги 
фінансових 

   ресурсів, 
     тис. грн. у т. 

числі за роками 

Очікувані 
результати 

1. Підготовка 
документів, що 
подаються до органів 
місцевого 
самоврядування 

Щотижневі     
заходи 

Що- 

п»ятниці 
     

Хруставка 
Л..В., староста 

  Інформованість 

громади про захо-

ди, які будуть 
проводитися на 
території терито-

ріального органу 

1.1  Щомісячні плани 
роботи 

 

   Щомісяця,  
 до 25  
 числа 
 

Хруставка 
Л.В., староста 

  Інформованість 
громади про плани 
роботи на наступний 
місяць 

 

1.2   Випуск інформа-цій  

про  життя  
Христофорівської  
громади 

 

Щомісяця Хруставка 
Л.В., староста 
, Бугай Н.А., 

спеціаліст  
І категорії  
 

  Інформованість 
громади про події в 
старостинському  
округі 

 



1.3  Звіти про суспільно – 

політичні та інші заходи 

 

Після 
проведення 
заходів 

 

Хруставка 
Л.В., староста, 

Бугай Н.А., 

спеціаліст  
І категорії  
 

 

  Інформованість 
громади про роботу 
Христофорівського  
старостинського  
окрузі 

  

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

      

2.1  Пропозиції щодо 
виділення коштів на 
оздоровлення воїнів-

учасників АТО, 
захисників Вітчизни,  
програ-ма соціального 
захисту населення 
«Турбота» на період до 
2021 р.) 

 

Жовтень      
2021 

Хруставка Л.В., 
староста 

Бюджет 
Баштансь-

кої  ОТГ 

10 000      Забезпечення 
соціальною і 
матеріальною 
допомогою осіб, 
які брали участь 
у проведенні 
АТО на сході 
України 



2.2  Виділення коштів до 
відзначення річниці 
виведення військ з Афга-

ністану 

Лютий 2021 Хруставка Л.В., 
староста 

Бюджет 
Баштансь-

кої  ОТГ 

 1000 Забезпечення 
соціальною і 
матеріальною 
допомогою осіб, 
які брали участь 
у бойових діях  

2.3  Виділення коштів до 
відзначення  Дня 
Перемоги, придбання 
продо-вольчих наборів 
ветеранам війни 

За 2 тижні до 

проведення 

заходу 

Хруставка ЛВ., 
староста 

Бюджет 
Баштансь-

кої  ОТГ 

  500 Забезпечення 
соціальною і 
матеріальною 
допомогою 
ветеранів війни, 
проведення 
урочистостей 2.4  Виділення коштів на 

відзначення  Дня захисту 
дітей 

За 2 тижні до 

проведення 

заходу 

Хруставка Л.В., 

староста 

Бюджет 
Баштансь-

кої  ОТГ 

  1000 Забезпечення 
проведення 
заходів до Дня 
захисту дітей 

2.5  Виділення    коштів  
до  Дня  людей з 
обмеженими фізич-

ними можливос-

тями 

За 2 тижні до 

проведення 

заходу 

Хруставка Л.В., 
староста 

Бюджет 
Баштансь-

кої  ОТГ 

   2 000  Надання соціаль- ної 
допомоги соціально 

 вразливим верствам 
населення 

2.6  Виділення коштів 
до Дня людей 

   похилого віку 

За 2 тижні до 

проведення 

заходу 

Хруставка Л.В., 
староста 

Бюджет 
Баштансь-

кої  ОТГ 

  9000  Надання соціаль- 

ної допомоги 
соціально 

 вразливим вер-

ствам населення 



2.7  Виділення коштів 
для учасників 
художньої самодія-

льності в  святкових  
заходах, районних і 
обласних конкурсах 

За 2 тижні до 

проведення 

заходу 

Хруставка Л.В., 
староста, Рожко 
М.В.,  

т.в.о.директора 

Христофорівсько
го  СБК 

 

Бюджет 
Баштансь-

кої  ОТГ 

10 000  Забезпечити 
участь  учасни-

ків  художньої 
самодіяльності  у  
місцевих  заходах  
та  на  виїзді 

2.8  Виділення коштів 
на проведення за-

ходів до свят: 
Нового року, 8 Бе-

резня, Дня Перемо-

ги, свята І.Купала, 
Дня села 

За 2 тижні до 

проведення 

заходу 

Хруставка Л.В., 
староста, Рожко 
М.В , т.в.о., 
директора 
Христофорівського 

СБК 

 

Бюджет 
Баштансь-

кої  ОТГ, 
інші 
джерела 

6 000 Забезпечити 
участь  учасни-

ків  художньої 
самодіяльності  у  
місцевих  заходах 
та проведення 
свят 

2.9  Виділення коштів на 
ліквідацію 
несанкціонованих 
сміттєзвалищ 

 

квітень 

 2021 

 

 Травень 

 2021 

 

 

 

Хруставка Л.В., 
староста 

   Бюджет 

Баштанської 
       ОТГ 

8 000  

 

 

12 000 

Впорядкування  
території та за-

безпечення са-

нітарного стану 
населених пунк-

тів 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесення пропозицій до 
виконавчого комітету  
міської ради з питань 
діяльності на території 
Христофорівського 
старостинського  округу 

міської ради, підприємств, 
установ, організацій 
комунальної форми 
власності та їх посадових 
осіб  

с.Христофорівка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1  Поточний ремонт 
громадських криниць 
та заміна двох зрубів: 
с.Христофорівка – 12 

шт.  

 

 

01.09.2021 

Хруставка Л.В , 
староста, підсобні 

робітники  з 
благоустрою 

 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ 

 

 

10000 

Забезпечення водо-

постачанням меш-

канців села 

3.2     Облаштування 
дороги з твердим 

покриттям (щебінь): -
вул.Першого  Травня, 

800 пог.м 

01.11.2021 Хруставка Л.В., 
староста, 

дорожній відділ, 
підсобні робітники  

з благоустрою 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ 

Згідно 
проектно-

кошторисної 
документації 

Забезпечення ком- 

фортних та безпечних 
умов руху на вулицях 

комунальної влас-

ності 



3.3  Поточний ямочний 

ремонт доріг з 
асфальтним покриттям 

( вулиці 
Приінгульська,Лесі  
Українки, Першого  

Травня) 

6 600 кв.м 

 

 

 

01.10.2022 

ХРУСТАВКА Л.В., 
староста, 

дорожній відділ, 
підсобні робітники  з 

благоустрою 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ 

 

Згідно 
проектно-

кошторисної 
документації 

Забезпечення ком- 

фортних та безпечних 
умов руху на вулицях 

комунальної влас-

ності 

3.4   Благоустрій центру села, 
укладання плитки по 
вул.Приінгульська – від 
адмін.приміщення  до  
школи,встановлення 
перебриків – 210 пог.м.; 

в тому  числі заміна 
плитки  на  нов (80 кв.м), 
встановлення перебриків 
- 210 пог.м; 
- в т. ч.покласти  доріжку  
до Братської  могили 

01.09.2021 Хруставка Л.В., 
староста, підсобні 

робітники  з 
благоустрою 

 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ 

  

 

60 000 

 

 

 

Благоустрій села та 
забезпечення ком- 

фортних та безпечних 
умов руху на вулицях 
комунальної власності 

3.5  Придбання  картриджів, 
2-х фле-шок для  
працівників ТОВК та 

 2-х шаф 

01.07.2021 Хруставка Л.В., 
староста 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ 

 

Згідно 
заявки 

Створення 
належних умов 

роботи для 
працівників 

апарату 



3.6  Ремонт  муру  на  
центральному  

кладовищі, придбання  
та  встановлення  

огорожі придбання 
євроогорожі – 2 500 

пог.м та 

 

01.12.2021 Хруставка Л.В., 
староста, члени 
територіальної 

громади 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ,   
інші джерела 

26 000 

 

 

   

    80 000    

Забезпечення бла-

гоустрою, впоряд-

кування, розши-рення 
території сільського 

кладо-вища 

3.7  Заміна 2- х вікон в 
адмінприміщенні та 

ремонт  котельні 

01.10.2021 Хруставка Л.В, 

староста, підсобні 
робітники  з бла-

гоустрою 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ 

34  000 Покращення мате-

ріально-технічної 
бази та утеплення  
адмінприміщення 

3.8  Ремонт  сходів  , 
доріжки, пандуса біля 

входу до 
адмінприміщення   

серпень 2021 Хруставка Л.В., 
староста, підсобні 
робітники  з бла-

гоустрою 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ 

35 000 Забезпечення 
благоустрою 

адмінприміщення 

3.9  Придбання запчастин до  
косарки  та фризи, до  

Бензопилки- цепки. 

01.05.2021 Хруставка Л.В.В., 
староста 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ 

4000 Забезпечення 
виконання робіт з 
благоустрою тери-

торій 

3.10  Поточний, ямочний 
ремонт  доріг з асфа-

льтним покриттям:  
частина 

вул.Приінгульської та 
вул.Першого  Травня) 

2 250 кв.м 

01.11.2021 Хруставка Л.В., 
староста, дорож-ній 

відділ, підсоб-ні 
робітники з 

благоустрою 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ 

Згідно 
проектно-

кошторис-

ної 
документації 

Забезпечення ком- 

фортних та безпечних 
умов руху на вулицях 
комунальної власності 



3.11  Підсипка щебнем  
спуску дороги з 
вул.Ювілейна на 

вул.Приінгульська – 

500 кв.м. 

01.05.2021 Хруставка Л.В., 

староста, дорож-

ній відділ, підсоб-

ні робітники з 
благоустрою 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ 

Згідно 
проектно-

кошторис-

ної 
документації 

Забезпечення ком- 

фортних та безпечних 
умов руху на вулицях 
комунальної власності 

3.12  Вирішення питання 
покращення якості води 
у водогоні, встановлення 

уста-новки для 
очищення води  

Протягом 
року 

Хруставка Л.В., 
староста, КП 

«Баштанський 
міськводоканал» 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ 

8 000  Забезпечення 
якісною водою 
мешканців села 

3.13  Виділення коштів на 
оплату праці 

медичної сестри в 
Христофорівському 

ФАПі 

01.06.2021 Хруставка Л.В., 
староста, 

Баштанська ЦРЛ 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ 

Згідно 
штатного 
розпису 

Забезпечення 
мешканців села 

якісним медичним 
обслуговуванням 

3.14  Ремонт приміщення по 
вул.Приінгульська 110, 
облаштування кімнат  

для  відпочинку 
(екскурсії). 

01.06.2021 Хруставка Л..В., 
староста 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ 

Згідно 
проектно-

кошторис-

ної 
документації 

Забезпечення дозвілля 
для молоді села 

3.15  Виготовлення доку-

ментації на прибе-

режну зону (під 
пляж) на березі  

р.Інгул 

01.06.2021 Хруставка Л.В., 
староста 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ 

Згідно 
проектно-

кошторис-

ної 
документації 

Забезпечення умов 
для відпочинку в 
літній період для 
мешканців села 



3.16  Завершення  робіт по 
заміні водо-гону на  межі  
вулиць Лесі  Українки та 

вул.Приінгульська (1 000 

пог.м) 

01.10.2021 Хруставка.В., 
староста, КП 

«Баштанський 
міськводоканал» 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ 

Згідно 
проектно-

кошторис-

ної 
документації 

Забезпечення водо-

постачанням меш-

канців села 

3.17  Ремонт 
Христофорівськогось

кого ФАПу, 
придбання плитки – 

50 кв.м 

01.10.2021 Хруставка Л.В, 

староста, 
працівники з 
благоустрою 

 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ 

25 000 Покращення 
матеріально-технічної 

бази 
Христофорівського 

ФАПу 

 Христофорівська 

ЗОШ 

І-ІІІ ст. 

     

 

 

3.18     Капітальний ремонт 
цоколю та  відмостки 

приміщення 

Христофорівської 
ЗОШ  

01.08.2021 Відділ освіти ОТГ, 
дирекція 

Христофорівської 
ЗОШ 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ,  
відділу 

освіти ОТГ 

Згідно 
проектно-

кошторис-

ної 
документації 

Створення 
безпечних умов 

перебування дітей 
в школі 

3.19  Проведення заміни 
вікон на другому  

поверсі та 

обладнання у 
шкільній їдальні 

01.08.2021 Відділ освіти ОТГ, 
дирекція 

Христофорівської
ЗОШ 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ,  
відділу 

освіти ОТГ 

35000 Покращення мате-

ріально-технічної бази 
школи. Ство-рення  

умов для швидкого і 
якіс-ного 

приготування їжі 
школярам 



3.20  Зовнішній  ремонт  
другого  поверху   

01.10.2021 Відділ освіти ОТГ, 
дирекція 

Христофорівської 
ЗОШ 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ,  
відділу 

освіти ОТГ 

20 000 Покращення мате-

ріально-технічної 
бази школи. Ство-

рення належних 
умов для навчання 

школярів 
 Христофорівський 

ДНЗ  № 14 «Веселка» 

      

3.21  1.Капіт. Ремонт даху. 
2.Розширення дитя-чого 
ігрового майда-нчика з 

встановле-нням 

тіньового навісу та 
огорожі навколо нього 

3.Заміна мийок  у  
столові 

01.09.2021 Відділ освіти ОТГ, 
завідуюча ЗДО 

«Веселка» 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ,  
відділу освіти 

ОТГ, 
спонсорська 

допомога 

100 000 

 

 

 

Покращення 
матеріально-

технічної бази 
Христофорівського 

ЗДО 

 Христофорівський 
сільський Будинок 
культури 

      

3.22  Виготовлення проектно-

кошто-рисної 
документації на ремонт 
будівлі  сільського БК 

01.12.2021 Відділ культури Бюджет 
Баштанської 

ОТГ,  
відділу 

культури ОТГ 

Згідно 
проекту 

кошторисної 
документації 

Покращення 
матеріально-

технічної бази 
Христофорівського 

СБК 



3.23  Завершення внутрішніх 

ремонтних робіт 
приміщення сільського 

Будинку культури 

01.11.2021 Відділ культури Бюджет 
Баштанської 

ОТГ,  
відділу 

культури 
ОТГ 

Згідно 
проекту 

кошторисн
ої 

документа
ції 

Покращення 
матеріально-

технічної бази 
Христофорівського 

СБК 

3.24   Забезпечення прид-

бання крісел для сидіння 
глядачів у глядацькій 
залі -150 шт. 

01.12.2021 Відділ культури Бюджет 
Баштанської 

ОТГ,   відділу 
культури ОТГ 

40 000 

(ремонт 
цемент) 

Покращення 
матеріально-

технічної бази 
Христофорівського 

СБК 

3.25  Музей історії  та  
образотворчого  
мистецтва 

1.Ремонт порогу. 
2.Заміна  вікон  у  

виставкових  залах. 
3.Поповнення  музею  
новими  реквізитами.. 

01.11.2021 Хруставка Л.В., 
староста, 

Цимбалюк Т.В., 
завідуюча  Музеєм 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ 

47 000 Забезпечення ком- 

фортних та безпеч-

них умов для 
відпочинку 

жителів села 

3.26  Придбання євроого-

рожі для  паркової  
зони біля СБК -1500 

пог.м 

01.10.2021 Хруставка Л.В., 
староста 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ 

Згідно 
проекту 

кошторисної 
документації 

Забезпечення 
благоустрою, 

впорядкування  
паркової  зони 



3.27  Встановлення авто-

бусної зупинки в центрі  
села  Христофорівки  та  
в  районі  БАЛАЦКОВЕ, 
для  школярів  та  
жителів  села 

29.08.2021 Хруставка Л.В., 
староста, 

працівники з 
благоустрою 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ 

16 000 Створення зручно-

сті та безпеки при-

перевезенні дітей  
до школи 

3.28  Огородження дитя-

чого спортивно-ігро-

вого майданчика.  

01.09.2021 Хруставка Л.В., 
староста, 

працівники з 
благоустрою 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ 

10000 Забезпечення ком- 

фортних та безпеч-

них умов перебу-

вання дітей на 
прогулянці 

3.29  Проведення капіта-

льного ремонту  при-

міщення 
Христофорівського 

сільського клубу.  
Виготовлення 
кошторисної 
документації. 

Протягом 
року. 

Хруставка Л.В., 
староста, відділ 

культури 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ,  
відділу 

культури ОТГ,  
і інші джерела 

Згідно 
проекту 

кошторисної 
документації 

Покращення мате-

ріально-технічної бази 
клубу. Забезпечення  

належних умов 
культурного відпо-

чинку населення 



3.30  Вирішення питання 
покращення якості 
води у водогоні,  
очищення   
свердловиниводи 

Протягом 
року. 

Хруставка Л.В, 

староста, КП 
«Баштанський 

міськводоканал» 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ 

8400 Забезпечення 
якісною водою 
мешканців села 

3.31  

 

 

 

 

Поточний, ямочний 
ремонт дороги із 
асфальтним покрит-

тям вул.Першого  
Травня 

Протягом 
року. 

Хруставка Л.В., 
староста, 

дорожній відділ 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ 

Згідно 
проекту 

кошторисн
ої 

документа
ції 

Забезпечення ком- 

фортних та безпеч-

них умов руху на 
вулицях комуналь-

ної власності 

3.32    Провести заміну 
зрубів на 

громадських 
криницях – 2 шт. 

01.09.2021 Хруставка Л.В., 
 працівники з 
благоустрою 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ 

6400 Забезпечення 
належних умов 
користування 
громадськими 

криницями 

3.33  Провести очистку  
свердловин 

Протягом 
року. 

Хруставка Л..В., 
староста, КП 

«Баштанський 
міськводоканал» 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ 

Згідно 
проекту 

кошторисн
ої 

документа
ції 

Забезпечення водо-

постачанням меш-

канців села 



3.34  Провести відсипку  
щебнем частину 

дороги по 
вул.ПРиінгульська, 2 

000 пог.м 
ПОСЕЛЯНКА 

Протягом 
року. 

Хруставка Л.В., 
староста, 

дорожній відділ 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ 

Згідно 
проекту 

кошторисн
ої 

документа
ції 

Забезпечення ком- 

фортних та безпеч-

них умов руху на 
вулицях комуналь-

ної власності 

3.35  Провести ямковий 

ремонт дороги із 
асфальтним покри-

ттям на підйомі із 
с.Христофорівки до 

С.Пісок – 6,5пог.м 

 

Протягом 
року. 

ХРУСТАВКА 
Л.В., староста, 

дорожній відділ 

Бюджет 
Баштанської 

ОТГ 

Згідно 
проекту 

кошторисн
ої 

документа
ції 

Забезпечення ком- 

фортних та безпеч-

них умов руху на 
вулицях комуналь-

ної власності 

  

3.36  Провести відсипку  
щебнем грунтової 
дороги на вул. 
Приінгульська – 3 

000 пог.м  

Протягом 
року. 

Хруставка Л.В., 
староста, 
дорожній відділ 

Бюджет 
Баштансь-

кої ОТГ 

Згідно 
проекту 
кошторис
ної 
документ
ації 

Благоустрій села, 

створення безпеч-

них умов життєді-
яльності членів 
територіальної 
громади 

 3.37  Провести ремонт 

зрубів на чотирьох 

криницях 

Протягом 
року. 

Хруставка Л.В., 
староста, 

працівники з 
благоустрою 

Бюджет 
Баштансь-

кої ОТГ 

6400 Благоустрій села, 

створення безпеч-

них умов життєді-
яльності членів 
територіальної 
громади 

 



3.38  Провести  ямковий 

ремонт дороги із 
асфальтним пок-

риттям від 
с.Христофорівки до 
с.Піски – 6,5 км 

Протягом 
року. 

Хруставка Л.В., 
староста, 
дорожній відділ 

Бюджет 
Баштанськ
ої ОТГ 

Згідно 
проекту 
кошторис
ної 
документ
ації 

Забезпечення 
комфортних та 
безпечних умов 
руху на вулицях 
комунальної 
власності 
 

3.39  Придбання авто-

мобіля для старо-

сти 

Христофорівського  
старостинського  

округу ТОВК 

Відповідно до 
плану роботи 

 

Хруставка Л.В, 

староста, 
Баштанська 
міська рада 

Бюджет 
Баштансь-

кої ОТГ 

 Створення нале-

жних умов роботи 
для старости в 
Христофорівсько
му старостаті 

4 Погодження проектів рішень 
міської ради об'єднаної 
громади, що стосується 
майна громади, розташова-

ного на її території 
 

Погоджувати проекти 
рішень, що стосується 
майна, розташова-ного 
на території громади 

 

Відповідно до 
плану роботи 

 

Хруставка Л.В., 
староста 

   



5 Моніторинг за 
станом довкілля, 
об'єктів інфраструк-

тури, громадського 
правопорядку 

Проведення моні-
торингу стану 
довкілля на тери-

торії населених 
пунктів 

Постійно Хруставка Л.В., 
староста 

  Поліпшення  нав-

колишнього сере-

довища, довкілля, 
створення безпеч-

них умов життєді-
яльності членів 
територіальної 
громади населе- 

них пунктів тери-

торіальної гро-

мади 

5.1  Проведення 

загальних зборів 
жителів сіл /сходів 
громадян/ з питань 

наведення належ-

ного санітарного 

стану  

За потреби Хруставка Л.В., 
староста 

  Наведення  нале-

жного  санітар -
ного  стану  на 
території насе-

лених пунктів 

5.2  Проведення акції 
«Чистий четвер» 

Що-  четверга Хруставка Л.В., 
староста, 

керівники 
закладів, установ 

  Наведення  належ-

ного  санітарного  
стану на території 
села, закладів, уста-

нов, на прилеглій 
території до доріг 



5.3  Проведення нарад 

 з керівниками 
закладів освіти, 
культури, медици-

ни, щодо виявлених 

недоліків та покра-

щення стану об'єк-

тів. 

Щовівторка  Хруставка Л.В., 
староста 

  Наведення  належ- 

ного  санітарного  
стану  в закладах, 
установах, на 
прилеглій території 

6 Моніторинг за 
дотриманням прав і 
законних інтересів 

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

лово-комунального 
господарства, реалі-
зації права на працю, 
медичну допомогу 

Проведення 
особистих прийо-

мів громадян з 
метою виявлення 

недоліків в роботі 
виконавчого органу 

   Що-

вівторка, 
щосереди  

    та 
щочетверга 

Хруставка Л.В., 
староста 

  Покращення    
відносин та взає-

морозуміння  між  
владою  і  людьми 

6.1  Надання допомоги 

в оформленні доку-

ментів  для призна-

чення субсидії на 
ЖКП мешканцям 
територіальної 
громади 

Постійно Хруставка Л.В., 
староста, 

   Бугай Н.А.,   
   спеціаліст І  
   категорії 

  Забезпечення  отри-

мання  субсидій  
всіма потребуючи-

ми верствами на-

селення   

6.2  Проведення роботи 

зі зверненнями 
громадян 

Постійно Хруставка Л.В., 

староста 

  Допомога у вирі-
шенні проблем-

них питань  



6.3  Видача всіх видів 
довідок, реєстрація 
місця проживання 

/перебування та 
зняття з місця реєс-

трації фізичних 
осіб 

Постійно Хруставка Л.В., 
староста, Бугай 
Н.А.,  

   спеціаліст 

   І категорії 

  Дотримання 
законних прав та 
інтересів жителів 
громади 

6.4  Вчинення 
нотаріальних дій 

Постійно  Хруставка Л..В., 
староста 

  Дотримання 
законних прав та 
інтересів жителів 
громади 

6.5    Моніторинг  роботи 
культурних та освітніх 
закла -дів 

 

Щомісячно Хруставка Л.В., 
староста 

  Дотримання 
законних прав та 
інтересів жителів 
громади 

7 Участь  у  пленарних  
засіданнях  міської  
ради  об’єднаної  тери-

торіальної  громади,  з  
правом  дорадчого  
голосу,  а  також  у  
засіданнях  постійних  
комісій 

 Згідно  з  
планом  засідань 

Хруставка Л.В, 

староста 

  Володіння  
інформацією  
стосовно  прий-

нятих  рішень  та  
мати  вплив  на  
прийняття рішень  
на  користь  
громади. 

8 Участь  у  засіданні  
виконкому  міської  
ради 

 Згідно  з  
планом  засідань 

Хруставка Л.В., 

староста 

   



9 Взаємодія  з  
громадськими  
об’єднаннями,  які  
діють  на  території  
громади,  також  
іншими  суб’єктами  та  
інституціями. 

Проводити  
тренінги  та  
зустрічі  з  громад-

ськими  об’єднан-

нями,  залучаючи  
до  співбесіди  
активістів  сіл 

При  потребі Хруставка Л.В., 
староста 

  Залучення  
інвестицій  в  
територіальну 
громаду. 
Дотримання  
конституційних  
прав  жителів  
громади. 

10 Інші  напрямки  
роботи,  що  виконую-

ться  за  дорученням  
голови міської ради  та  
виконавчого  комітету 

Забезпечення  
ведення військо-

вого  обліку  війсь-

ковозобов»язаних 

громадян на  
території  громади 

Постійно  Бугай Н.А.,  
спеціаліст 

 І категорії 

  Забезпечення взят-

тя на військовий 
облік ново прибув-

ших громадян, 
зняття з військово-

го обліку 

10.1  Здійснення  
обліку,  ведення  і  
зберігання  погос-

подарських  книг,  
видача  довідок  у  
межах  наданих  
повноважень. 

Постійно Хруставка Л.В., 

староста, Бугай 
Н.А.,  

   спеціаліст 

І категорії 

      Забезпечення 
обліку домогоспо-

дарств та членів 
домогосподарств, 
інших даних по 
господарського 
обліку 

10.2  Вчинення  
нотаріальних  дій  з  
питань,  віднесених 
до  відання  вико-

навчого  комітету  
міської  ради. 

Постійно Хруставка Л.В, 

староста 

  Забезпечення 
доступності 
сільського  
населення до 
нотаріальних 
послуг 



10.3  Посвідчення  доку-

ментів  та  засвідче-

ння вірності копій з 
оригіналу докумен-

тів, вірності підпи-

су особи. 
Посвідчення 
довіреностей. 

Постійно Хруставка Л.В, 

староста 

  Забезпечення 
доступності 
сільського  
населення до 
нотаріальних 
послуг  

10.4  Забезпечення   
особистого  при-

йому громадян. 

Постійно Хруставка Л.В., 

староста 

  Забезпечення 
дотримання  
конституційних  
прав  жителів 
територіальної 
громади 

10.5  Виконання  всіх  
доручень  міського  
голови  та  вико-

навчого  комітету. 

Постійно Хруставка Л.В.- 
староста, Бугай 
Н.А., спеціаліст І 
категорії,  
Броніцька Т.П., 
землевпорядник  
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