
З В І Т 

старости Новоєгорівського старостинського округу 

виконавчого комітету Баштанської міської ради 

про проведену роботу за перше півріччя 2021 року 

Згідно Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» та Регламенту роботи 

міської ради, виконавчого комітету Баштанської міської ради села 
Новоєгорівки що входе до складу Баштанської об’єднаної територіальної 
громади . 

Я, як староста села беру участь у підготовці 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 робочих групах. Сприяю виконанню на території 
Новоєгорівського старостинського округу 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 старостинського округу. 

Веду особистий прийом громадян не менше, як три дні на тиждень 

(понеділок, середа, п’ятниця ) , 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 доповідаю про їх виконання. 

Здійснюю контроль за станом благоустрою в населеному пункті 
Новоєгорівського старостинського округу 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 

звітуватиму перед виконавчим комітетом міської ради та перед громадою 
Новоєгорівського старостинського округу. 

Чисельність населення складає ______ 

З них на території села проживають: 

Пенсіонерів ____ 

Працездатних ___ 

Діти до 18 років ___ 

Багатодітні сімї ____ 

Сироти ____ 

Інваліди 1групи ___ 

Інваліди 2 групи___ 

Інваліди 3 групи ___ 

Діти інваліди ____ 

Інваліди війни __ 

УБД (АТО) _____ 

УБД (Афганці)_____ 

Ліквідатор ЧАЕС ______ 

Користувачі субсидій 

Природній газ ____ 

Тверде паливо ____ 

За поточні 6 місяців працівниками Новоєгорівського старостату здійснено та 
надано ряд послуг , а саме:  

Видача довідок за різними формами ___ 

складено заповітів ___ 

складено доручень за різними напрямками ___ 

Нотаріальних довідок для прийняття спадщини та її відмови ___ 



Затверджено актів депутата міської ради ___. 

Подано та прийнято від населення декларацій про доходи за 2020 рік ___ 

1. За дорученням міського голови проведено роз’яснювальну роботу з 
підприємцями та одноосібниками по питанню оформлення своїх найманих 
працівників, до оформлення своєї техніки та документації в належний стан. 

2. З початку року і протягом першого півріччя, було проведено 
обстеження 18-ми неблагонадійних сімей,які потребують контролю, ведуть 
анти суспільний спосіб життя майже не займаються вихованням своїх дітей. 

На даний час вирішується питання однієї із сімей , в мами був відсутній 
паспорт і дитина в 10 – ти місячному віці була не зареєстрована, сім’я не 
отримувала державних виплат. Дане питання вирішили , посприяла в 
допомозі на отримання паспорта та оформлення допомоги при народженні та 
по догляду до трирічного віку дитини. Зараз сім’я знаходиться на контролі у 
службі по справам сім’ї дітей та молоді. 

До деяких сімей при відвідуванні залучені служба по справах дітей 
сім’ї і молоді разом з дільничним інспектором.  

3. Проводилася робота з громадянами, які ніде не працюють, 
бешкетують вдома, зловживають спиртними напоями, їх було запрошено до 
Старостату і разом з працівниками поліції ми проводили роз’яснювальну 

роботу, та бесіду.  

На сьогоднішній день налагоджена співпраця з дільничним 
інспектором Рижик В.А., який допомагає у вирішенні проблем у 
неблагонадійних сім’ях, а саме: разом проводимо профілактичні, 
роз’яснювальні роботи, бесіди, які дають хороші результати. Працювали в 
напрямку благоустрою біля домоволодінь та прилеглих територій, по 
прибиранню сміття, відпрацювали питання по утриманні домашніх тварин. 

Мною вирішувалося ряд порушених питань, а саме: 

1.Поступали сигнали, що вдень випилюють дерево породи шовковиці. 

2. Що в магазин потрапив незнайомий, і погрожував продавщиці. 

3. В неблагонадійних сім’ях бійки, сварки, п’янки. 

4. Відсутність води, світла ,вуличного освітлення, та ряд інших питань 
які виникають в ході роботи. 

5. Поступило декілька сигналів, що домашні кішки (в яких 
підтвердився сказ ) покусали своїх господарів, ми терміново ставили до 
відома ветеринарну службу, яка швидко відреагувала на сигнал, і після цих 



випадків виявили в селі сказ домашніх тварин, після чого було терміново 
проведено щеплення, яке було швидко організовано, Баштанської 
ветеринарної служби із залученням працівників старостинського округу. 

6. 15 лютого проведені заходи до дня Виведення військ із Афганістану, 
було запрошено УБД, яких привітали та вручили невеличкі подарунки, а 
потім відвідали померлих воїнів – Афганців та поклали квіти на їхні могили. 

7. В лютому місяці були у відрядженні до м. Миколаїв по питанню 

виготовлення електронного ключа до програми «Соціальна громада » для 
оформлення населенню державних соціальних допомог та субсидій. 

8. Виготовили самостійно та розмістили біля торговельних точок 7 

дошок оголошень, для розповсюдження інформації населенню. Так як на 
початку року нам приходило в електронному варіанті дуже багато різної 
інформації, яку в обов’язковому порядку повинні були донести до відома 
людей, та ще й зробити фото звіт. 

Вирішувалося питання по усуненню проблеми ремонту 
електропостачання вуличного освітлення , та здійснено заміну 8 лампочок на 
вуличних ліхтарях, які залишилися в економії з 2020 року, і у квітні місяці 
здійснено масово заміну лампочок більш як 40 штук. Постійно на особистому 
контролі вуличне освітлення, електропостачання яке підходить до 
домоволодінь та водопостачання. 

9. За дорученням міського голови було дане завдання контролювати 
температурний режим в дитячому садочку. Та тримали на особистому 
контролі до березня місяця разом із відвідуванням дітей. 

10. За проханням Лікаря Новоєгорівської ЛАСМ у допомозі про 
вирішення проблемного питання по встановленню туалетної кабінки для 
людей з особливими можливостями, мені було запропоновано відвідати 
Явкинський ФАП, разом з Петренко К.Л., щоб поділитися досвідом, як 
вирішити дане питання. 

11. За графіком в лютому місяці було здійснено прийом громадян 
головою міської ради Олександром Береговим. Разом з головою до нас 
завітали депутат обласної ради Віталій Степанович Гомерський та депутат 
міської ради Віктор Петрович Лех. В першу чергу відвідавши об’єкти 
соціальної сфери,ознайомивши з проблемами кожного закладу. Сама 
першочергова проблема кожного об’єкта – це опалення,відсутність витяжок 
на харчоблоці в дитячому садочку та школі, у Новоєгорівській ЗОШ дане 
питання - вирішено На особистому прийомі міського голови жителі громади 
порушили багато проблемних питань, а саме: про відсутність аптечного 
кіоску в Новоєгорівці, пенсіонерам немає кому здійснювати послуги 
перукаря,по забрудненню повітря об’єктом який знаходиться майже в 
населеному пункті «Фрея–Агро», та саме актуальне питання по відновленню 



стоматологічного кабінету в Новоєгорівської ЛАСМ, і ще ряд питань які 
порушували присутні на прийомі та обговорювалися разом з міським 
головою та де путом міської ради. 

Дякуючи міському голові Олександру Анатолійовичу питання по 
послугам перукаря терміново було вирішено, і через декілька днів у нашому 
старостаті надавала послуги перукар Сніжана Іванова. 

По питанню стоматологічного кабінету,за доручення міського голови 
була організована зустріч при міській раді в присутності Олександра 
Анатолійовича, Гомерського Віталія Степановича ,депутата міської ради 
Леха В.П. Семенова С.Д. старост села Добре та Новоєгорівки. Активістів 

двох сіл , лікаря Барцегян А.А. ,Шпарук О.С. та працівників міської ради. 
Обговоривши декілька варіантів , для того , щоб вирішити дане 

питання над яким і зараз ми всі активно працюємо, для того щоб відновити 
роботу стоматологічного кабінету. 

- До Дня Перемоги - ветеранам війни підприємцями було надано 
продовольчі набори та вітання зі святом. 

-1 червня до Дня захисту дітей , мною особисто було відвідано дитячий 
садок, присутніх діток привітала та вручила солодкі набори, відвідала діток 
інвалідів з привітаннями та вручено солодощі. 

- Була запрошена на останній дзвоник, привітала випускників 11 класу, 
подякувала їм за запрошення та вручила їм невеличку грошову допомогу на 
солодощі. 

Приймали участь у гуманітарній допомозі воїнам, які знаходяться на 
сході України. 

Була запрошена на благодійний концерт Баштанські барди, який 
проводили в Новоєгорівському Будинку культури. 

На проведення заходів залучаємо підприємців та одноосібників для 
матеріальної підтримки, за що їм дякуємо. 

Велика подяка директору та його заступнику П.П. «Фрея–Агро» за 
допомогу в придбанні дитячому садочку №8 Дивограй морозильну камеру, 
принтер та офісне крісло в старостат. 

Велика робота проводиться по благоустрою села. 
До травневих свят по благоустрою виконано багато роботи: 

- Вивезення сміття з двох кладовищ більше як 15 причепів, 
до виконання даної роботи були залучені депутат міської ради Семенов 
С.Д.,Щерба М.І., і надана допомога технікою для погрузки сміття П.П.» 
Фрея–Агро». 

- Прибирали кладовище працівники старостинського округу. 
- Відремонтовано власними силами автобусну зупинку, та 

бордюр, який розташований в центрі села. 
- Працівниками старостату був організований суботник «Весняна 

толока» на якому разом з нами прийняв активну участь Семенов С.Д. і надав 
велику допомогу власною технікою розчистив перед бордюром землю і вивіз 



її, для того щоб зручно та якісно було побілувати бордюр , довжиною який 
300 метрів. 

- Побілували дерева, бордюр, складове приміщення, туалет та 
басину біля старостату.  

- Для зручності відвідувачів встановлено біля старостату зупинку 
для велосипедів. 

- Декілька раз здійснювали косіння трави біля старостату та 
прилеглої території. 

- Косили обочину доріг по вул. Шевченко, Продольна. Лесі 
Українки, Стадіонна, неодноразово косили центр села. Постійно здійснювали 
косіння трави на кладовищах та прилеглих територій. 

- Пофарбовано та відремонтовано туалети на кладовищах. 
- Пофарбовані двері складового приміщення, туалету, лавочки, які 

знаходяться на території старостату. 
- Пофарбований бак для сміття. 
- Здійснили косіння трави на сільському стадіоні та прилеглої 

території. 
- Пофарбовано вїздний знак та викошено траву біля нього та при 

в’їзді в село. 
- Здійснено озеленення на території села , висаджено : 
- 35 фруктових дерев у шкільному парку 

- 10 дерев породи сосни у скверику «Школярик» 

- Більш як 100 дерев сорту яблуня «декоративна» надано Фігурі 
Л.В., для висадки біля Будинку культури. 

- Надавались деревця і в Новоєгорівську ЗОШ для озеленення 
території та за її межами. 

- Постійно висаджуються квіти біля Пагорба Слави та адмін. 
приміщення та заходяться в належному стані. 

Постійно працюємо на розвиток нашої громади, підтримуємо у 
належному стані. 

Дякуємо міському голові Олександру Анатолійовичу , депутату 
обласної ради Гомерському Віталію Степановичу та депутатам міської ради 
Сергію Семенову та Віктору Леху за підтримку, порозуміння та подальшу 

співпрацю. 

Староста Новоєгорівського 

старостинського округу      Світлана ЧУХАРЕНКО 


