
Звіт про роботу старости  
Новоіванівського старостинського округу  

за І півріччя 2021 року 

Керуючись Конституцією та законами України, актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Статутом Баштанської міської ради, 

Положенням про старосту села та іншими нормативно-правовими актами, що 

визначають порядок його діяльності, звітую про роботу старости 

Новоіванівського старостинського округу: сіл Новоіванівка, 
Старосолдатське, Київське за І півріччя 2021 року. 

Чисельність населення в селах Новоіванівського старостинського 

округу станом на 01.01.2021 року складає 512 чол. 

Соціальний захист населення 

На території сіл проживають: 
- 6 багатодітних сімей, в яких виховується 24 дітей; 

- 1 дитини під опікою;  
- 1 дитина – прийомна сім’я; 

- 1 напівсирота; 
- 7 учасників АТО ; 

- 2 учасника бойових дій на території іноземних держав; 
- 1 – учасник війни; 
- 1- чорнобилець; 

- субсидію  на ЖКП отримують 65 сімей; 
- субсидію на тверде паливо – 5 сімей 

Відповідно до покладених на мене повноважень: 
- беру участь у засіданнях виконавчого комітету Баштанської міської 

ради; 

- виконую доручення міської ради, її виконавчого комітету, міського 

голови, інформую їх про виконання доручень; 

- тричі на тиждень з 8.00 до 17.00 здійснюю особистий прийом 

громадян, які звертаються з проблемами різного характеру. Надаю 

рекомендації та консультації.  

- протягом звітного періоду до старости Новоіванівського 

старостинського округу на особистий прийом звернулося 34 особи ( 32 

запити усні і 2 письмові). Усім громадянам, які звернулись, надано необхідну 

інформацію та допомогу у вирішенні їх проблем. 

- здійснюю контроль за дотриманням на території сіл Новоіванівського 

старостинського округу громадського порядку; 

- здійснюється облік, ведення, зберігання господарських книг, 
видаються довідки у межах наданих повноважень: видано – 83 довідки, 



надаються характеристики з місця проживання громадянам  для 

представлення до різних організацій, вчинено 14 нотаріальних дій. 

- за програмою «Соціальна громада» прийнято пакети документів та 

оформлено19  видів допомог, в т. ч. − 11 видів соціальної допомоги та 8 

субсидій. 

Протягом І півріччя 2021 року, відповідно до затвердженої Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку, на території сіл 

Новоіванівського старостинського округу було виконано наступні заходи: 

- підтримувався задовільний санітарний стан на території населених 

пунктів; 

-  в належному стані підтримувались прилеглі території біля дитячого 
майданчика; 

- проводилася весняна толока по впорядкуванню території сіл 

Новоіванівського старостинського округу; 

- відремонтовано пандус біля адмінбудівлі;  

- побілено 2  автобусні зупинки; 

- вивезено сміття яке роками накопичувалося біля кладовища; 

- засипано старим асфальтом великі ями по центральній вулиці; 

- здійснювався покіс трави на стадіоні та на території прилеглій до 
Пагорба Слави; 

- здійснено профілювання частини вулиці Садової та грунтової дороги 
в напрямку Старосолдатського; 

- каштанова алея утримується в задовільному стані; 

- за підтримки депутата Баштанської міської ради Назарова В.Д. 
здійснено грейдарування причіпним грейдером основних ґрунтових доріг в 
Новоіванівці та між Новоіванівкою і Київським; 

- завдяки Григоренку Григорію Карповичу здійснено грейдарування 
доріг в с. Київське; 

- завезено пісок на кладовище, дитячий садок і школу; 

- проведено зустріч з воїнами-афганцями, вручено їм пам’ятні 
подарунки та здійснено покладання квітів на могили померлих ; 



- надана допомога Езау Анастасії в отриманні повторного свідоцтва 
про народження та паспорта; 

- організовано святковий захід до Дня вишиванки;  

- проведено покладання квітів до Дня Перемоги та Примирення; 

- до Дня захисту дітей була проведена цікава пізнавально-розважальна 
програма після якої було організовано для дітей солодкий стіл. Також я 
зранку відвідав дошкільнят і школярів та вручив їм солодкі подарунки; 

- проведено свято до 25 річниці Конституції України; 

- проведено розважальну програму та дискотеку до Дня молоді; 

- проводилось обслуговування вуличного освітлення в селах громади, 
своєчасно замінювались лампи та ліхтарі; 

Я, як староста села, співпрацюю з одноосібниками, ФОПами та 

фермерами з приводу наповнення бюджету та законного оформлення 

найманих працівників. Хочу висловити слова вдячності всім, хто не стоїть 

осторонь проблем старостинського округу, хто підставляє своє плече, хто 

розуміє сьогоднішню складну ситуацію та завжди готовий прийти на 

допомогу. 

Староста                                                 Олег ОСАДЧИЙ 


