
Звіт про роботу старости Новосергіївського 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 

Новосергіївського старостинського округу: сіл Новосергіївка, Тарасівка, 
Зелений Гай, Горожене, Новогорожене за І півріччя 2021 року. 

Кількісні дані населення сіл 

Чисельність населення в селах Новосергіївського старостинського 

округу станом на 01.01.2020 року складає 558 осіб. 

Соціальний захист населення 

На території сіл проживають: 

15 багатодітних сімей, в яких виховується 59 дітей; 

2 дитини під опікою; 

6 учасників АТО, з них 3 учасника бойових дій; 

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; 

- щодня з 8.00 до 17.00 здійснюю особистий прийом громадян, які 
звертаються з проблемами різного характеру. Надаю рекомендації та 

консультації.  

Так, протягом звітного періоду до старости Новосергіївського 

старостинського округу на особистий прийом звернулося 49 осіб. Усім 

громадянам, які звернулись на особистий прийом, надано необхідну 

інформацію та перелік необхідних документів. 

- здійснюється контроль за дотриманням на території сіл 

Новосергіївського старостинського округу громадського порядку, станом 

благоустрою території сіл старостинського округу; 



- здійснюється облік, ведення, зберігання погосподарських книг, 
видаються довідки у межах наданих повноважень: видано – 88 довідок, 
надаються характеристики з місця проживання громадянам для 

представлення до різних організацій. що звернулися за отриманням.  

- За програмою «Соціальна громада» прийнято пакети документів та 

оформлено 13 видів допомог: 10 видів соціальної допомоги та 3 субсидії; 

Протягом І півріччя 2021 року, відповідно до затвердженої Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку, на території сіл 

Новосергіївського старостинського округу було виконано наступні заходи: 

- підтримувався задовільний санітарний стан на території населених 

пунктів, проводились заходи по обкосу трави, вирубки чагарників, в 

належному стані підтримувались прилеглі території біля дитячих 
майданчиків в с. Тарасівка та Новосергіївка, біля пам’ятників та пам’ятних 
знаків, Пагорба Слави, автобусних зупинок, в’їзного знаку, адмінустанови, 
громадські кладовища.   

- з 01.04.2021 року по 28.05.2021 року проводилися суботники, весняна 

толока по впорядкуванню території сіл Новосергіївського старостинського 

округу, поштукатурено та пофарбовано пам’ятний знак на громадському 
кладовищі с. Новосергіївка, Пагорб Слави, пам’ятник солдату в 
с.Новосергіївка, пам’ятник солдату в с. Тарасівка, що біля дитячого 
майданчика, 

- відремонтовано пандус біля адмінустанови;  

- побілено три автобусні зупинки, 2 надгробні плити на громадських 
кладовищах в с. Новосергіївка та с. Тарасівка;  

- очищено 2 шахтних колодязя в с. Новосергіївка; 

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

Наприкінці звіту хочу висловити слова вдячності міському голові, 
працівникам міської ради, робітникам всіх установ та закладів, депутатам, 
підприємцям, одноосібникам всім, хто докладає зусиль для покращення 

життя нашого старостинського округу.  

Староста        Тетяна КУЧЕРЕНКО 


