ЗА СІЧЕНЬ 2019 РОКУ
ПО НОВОЄГОРІВСЬКОМУ
ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ОРГАНУ
********************************************************************************

ЗВІТ
старости Новоєгорівського територіального органу
виконавчого комітету Баштанської міської ради
про проведену роботу за 2018 рік
Згідно Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне
об’єднання територіальних громад» та Регламенту роботи міської ради, я староста
Новоєгорівського територіального органу виконавчого комітету Баштанської міської ради
села Новоєгорівки що входе до складу Баштанської об’єднаної територіальної громади
Відповідно до Положення про старосту села Баштанської об’єднаної територіальної
громади, затвердженого на ХІІ сесії сьомого скликання Баштанської міської ради від
07.07.2017 року № 2, беру участь у підготовкі проекту бюджету територіальної
громади, вношу пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності
на території громади, забезпечую виконання рішень органів місцевого самоврядування,
беру участь у засіданнях виконавчого комітету та постійної комісії міської ради, , сесіях,
робочих групах. Сприяю виконанню на території Новоєгорівського територіального
органу програм соціально – економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням
міської ради ,представляю інтереси жителів територіальної громади та сприяю у
підготовці документів, що подаються до Баштанської міської ради та виконавчого органу.
Беру участь в організації виконання рішень міської ради , її виконавчого комітету ,
розпоряджень міського голови та у здійсненні контролю за їх виконанням на території
Новоєгорівського територіального органу.
Веду особистий прийом громадян не менше, як три дні на тиждень
( щовівторка, щосереди, щоп’ятниці ) , здійснюю моніторинг стану дотримання їх прав і
законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури і спорту,
житлово – комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу.
Приймаю заяви, адресовані органам місцевого самоврядування, передаю їх за призначенням
, а також виконую поточні доручення міської ради та її виконавчого комітету , міського
голови та звітую про їх виконання.
Здійснюю контроль за станом благоустрою в населеному пункті Новоєгорівського
територіального органу та вживаю заходи для його підтримання в належному стані ,
інформую міського голову , виконавчі органи міської ради про його результати.
Приймаю від членів внутрішньої громади заяви , адресовані органам місцевого
самоврядування Баштанської об’єднаної територіальної громади та їхнім посадовим особам
та передаю їх за призначенням.
Надаю практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх
завдань та повноважень. Не допускаю дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити
інтересам територіальної громади.
Згідно Статуту Баштанської об’єднаної територіальної громади двічі на рік звітую
перед виконавчим комітетом міської ради та зборами членів Новоєгорівського
територіального органу.

Додатково мною старостою села Новоєгорівказдійснено та надано ряд послуг:
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7

Вид послуг

Кількість

Вчинення нотаріальних дій:
- надання довіреностей ;
- засвідчення заповіту;
- засвідчення копії документів.
Здійснено реєстрацію прийому громадян .
Здійснено реєстрацію письмових пропозицій , заяв і
скарг громадян.
Прийнято заяви , скарги громадян з особистих
питань,
Прийнято телефонограми .
Надано характеристик.
Вирішено ряд інших питань відповідно до
Положення про старосту села Баштанської міської
ради.

77
31
5
41
31
11
16
45
64
-

За звітний 2018рік на території Новоєгорівського територіального органу виконано
ряд робіт:
1. Благоустрій села
- проведено благоустрій кладовищ ( фарбування огорожі, прибирання сміття, сухих
гілок , видалення поростів );
- упорядковано кладовища від дерези КП «Добробут» ;
- викопано КП «Добробутом « 4 ями для скидання сміття та відходів на 2 кладовищах;
- вивезення сміття на 2 кладовищах перед весняними святами ;
- видалення поростів та оброблення старих могил на кладовищах ;
- фарбування 2 туалетів та 4 металевих воріт на 2 кладовищах ;
- упорядкування території в’їзного знаку та фарбування;
- косіння трави біля обочин доріг та в центрі села ;
- виконано роботи по муруванню воріт , вікон та встановлення металевих дверей в
трансформаторі біля Новоєгорівської ЗОШ;
- виконано поточний ремонт доріг Кінечна , Торгова , Продольна ;
- встановлено 2 зупинки з прокладанням тротуарної плитки по Лесі Українки;
- виконано роботи по прокладанню тротуарної доріжки від вулиці Молодіжна до вулиці
Хмельницька ;
- упорядкування території біля контори бувшого КСП ім.Леніна (видалення поростів ,
кущів , згрібання сміття та паління);
- виконано капітальний ремонт Пагорба слави ;
- рівняння поверхні дороги грейдером та підсипання щебенем по вулиці Хмельницька ;
- рівняння поверхні дороги грейдером від магазину Корала до Залізничної дороги ;
- здійснено заміну лампочок вуличного освітлення ;
- виконано ремонт 2 колодязів по вулиці Стадіонна та Лесі Українки;
- виконано виготовлення та встановлення 20 лавочок на території : територіального
органу , Будинку Культури , Новоєгорівської ЛАСМ , магазину , Новоєгорівського
ДНЗ «Дивограй « та у зв’язку з погодними умовами виготовлено , але на даний час не
встановлено 4 лавочок в сквері «Школярик»;
- здійснено озеленення на території нашого села Новоєгорівки , висаджено троянди ,
квіти петуній , берізки , туї ;
- здійснено озеленення пасовища та висаджено дерева акацій;
- виконано капітальний ремонт адмінбудівлі територіального органу;

побудовано на території адмінбудівліприміщення санвузлу ;
відновленно лінію вуличного освітлення по вулиці Будівельників , вулиці Лесі
Українки в центрі села та частково по селі на території ігрового дитячого майданчику
, біля адмінприміщення та сільської бібліотеки;
- виконано побілку території села Новоєгорівки до травневих свят.: дерева в парку в
центрі села , бордюри в центрі села ,дерева на стадіонні , стовпи в центрі села
,територія Пагорбу Слави ;
- виконано накриття водяних люків бетонними плитами , які були відкритті ;
- організовано копання ями для скидання сміття в Новоєгорівській ЛАСМ .
2. Вирішено ряд інших питань :
- здійснено сприяння в ремонті кабінету конференц-залу та придбання меблів в
Новоєгорівській ЗОШ ;
- прийнято працівниками участь в голосуванні проектів «Бюджет участі», виграно 3
проекти та їх реалізовано ;
- співпрацюємо із Баштанським районним центром зайнятості у сезонний , що
направляються громадяни для відпрацювання з метою забезпечення чистоти і
порядку благоустрою території с.Новоєгорівки та інше.
-

Завдяки плідній праці працівниками Новоєгорівськоготериторіального органу та
об’єктів соціальної сфери було вирішено ряд проблем які виникали в нашій громаді .
На цьому ми не зупиняємося , а йдемо далі і не міняємо напрямок нашої спільної
праці для досягнення всіх запланованих мрій та ідей.
Староста Новоєгорівського територіального органу С.ЧУХАРЕНКО

