
Звiт КолОнтаiвськоГо старостИнського округу апарату Краснокутськоi селищноi ради

Леонiда ГОНЧАРЕНКА за 2021 piK.

,Щiяльнiсть Колонтаiвського старостинського окруry апараry'Краснок)пськоi селищноi

ради спрямована на виконання законiв Украiни, указiв Президента УкраiЪи, постанов Кабiнеry

iИi"i.rpi" Украiни, постанов BepxoBHoi Ради Украiни та iнших нормативних документiв,

розпоряджень селищного голови, а також плану соцiально- економiчного ро3витку територiальноТ

громади.
зупинюсь на основних аспектах роботи та перспекгивних завданнях.

На rrоrаrку звiry хочу подякувати громадi, yciM установам i органiзацiям, yciM тим,хто

докпаВ cBoix зусиль д.пя забезпечення злагодденоТ роботи КолоrrтаТвського старостинського

окруry апарату Краснокугськоi селищноi рали.
КолокгаiЪський Ьrчро.r"r.ький округ апарату КраснокугськоТ селищноI рали займае

шIощу 1154,0 га. ,Що скпаду старостинського окруry в*одить ти населенi гryнкти с,КолонтаiЪ,

с.Кфансь*",..Коr"п."*ч. н-""а кiлькiсть .оС.rодчрств 316. Населенrrя станом на 0l сiчня 2021

ро*у Ъrчповrать 904 особи з HlTx дiтей шкiльного Bilcy-85 осiб, дiтей дошкiльного BiKy -38 осiб,

.роrчд"п пенсiйного BiKy -311 осiб, працездатного населення -470 осiб, зайнятого населеннlI, яке

працюе на пiдприемствах, установах та органiзацiях в межаж населеного tryнкту та поза межами

становить - 270 осiб.
на старостинському okppi функчiонують: центр надання адмiнiстративних послуг

,поштове вiддЬення,амбулаторiя сiмейноi медицини, Колоrrтаiвський ЛiЦей, КОЛОНТаiЪСЬКИЙ

дошкiльний навчальний закпад, аптека, булинок цультури, бiблiотека, ветеринарна лiкарня, ciM

приватних магазинiво 3- мобiльнi станцii зв'язку, та 1 станцiя iHTepHeTy.

Використовують земельнi дiлянки на старостинському окрузi 24 суб'екти господарюванн,I, а

такоЖ одноосiбники якi е платниками податкiв.
ВелиrсУ вдячнiстЬ приносимО за актинУ rIастЬ нашоi громади СФГ кКравцових>,ТОВ

кДгрофiрма Itолонтаiв), ФОП <Кухлiй>, ФоП кВойтюю>, якi своiм власним транспортом у
."rЬ""й rr"рiол лопомагаJIи розчищати вулицi вiд заметiв.

проведена робота щодо угримання в нtлJIежному cTaHi братськрtх могил, в с.колонтаiъ та

с.котелевка та встановлено пам'ятник загиблим вотнам на цвинтарi в с,котелевка,

Проводилася робота щодо благОустроЮ територii населених гryнктiв. Починаючи з ранньоТ

веснИ та до пiзньОi осЪнi проводиJIась роОо* з лiквiдацii карантинних бур'янiв, хмизу та порослi

повз дорiг загального *орйryчч*r*,u бirr" сiльського Булинку культури, Лiквiдовано стихiйнi

,ч-"щ". Проведено грейлерування дорiг, очистка водостiчнlтх каналiв та ремонт вуличного

освiтлення по КолокгаiЪському старостинському окрузi апарату Краснокугськоi селищноi рали,

також зроблено ямковий ремоtп дороги в напрямку до Полтавськоi межi.

В КолоrrгаiЪ."*оф лiцеi облаштувtUIи комп'ютерний к.пас та постелено TporyapHi дорiжки.

В Колоrrтаiвському дошкiльному навчальному зак.падi встановлено кондицiонер.

,Щвома соцiальними працiвниками обсrryгов)доться 24 одинокi непрацездатнi громадяни .

Якi свосчасно доставJIяють продукти харчуванняо лiки, надають допомоry в оформленнi субсилiй

та проводять ряд iнших робii. На старосlинському окрузi проживають 9 багатодiтних сiмей.

За ZO)t piK *ru члр..у КолонiаiЪського старостинського окруry апарату Краснокугськоi

селищноi рчл1a йiИrrrо-близько 220 листiв, вiдправлено 264 вiдповiдi, здiйснено2'l9

нотарiальних дiй рiзного характеру, видано 145 довiдок. I-{eHTpoM надання адмiнiстративних

.rо.ф. надано 47 соцiаllьних посrryг, видано 344 довiдок рiзного характеру, прийнято 195 заява iз

земельних питань.
Забезпе.rуrОться вимоГи дiючогО законодавСтва щодО розглядУ зверненЬ громадян. ,Щеякi

звернення вирiшено позитивно, на деякi даtlо роз'яснення. Колонтаiвським старостинським

оф.о" i надалi булугь вживатися з€lходи, спрямованi на вдосконаJIен}ш набугшх та

запровадже"r* *rоuй форм i методiв роботи зi зверненнями громадян та органiзацiйно-практичноi

роботи на посиленrrя коЕтролю за станом ii розгля.ry.- 
Робота Колоrrгаi"сi*о.о старостинського окруry апарату Краснокугськоi селищноi ради

будуегься на принципах гласностi i прозоростi, взаемоповаги i довiри.
Я щиРо вдячний за пiдтримку yciM, хто допомагав розумiнням та конструктивними

порадами..щавайте об'еднаемо нашi зусилля та будемо спiльно створювати навколо себе



процвiтаючу громаду, ле icHye повага, взасмодопомого, вiдповiда-пьнiсть, доброта та дбайливе

ставлення до cBoei громади.

хочу вiдмiтити, що для вирiшення деяких питань треба бажання Bcix - зробrги наше село кращим.

Щi проблеми ми зможемо вирiшити тiльки p.llloм з Вами, та з Вашою доломогою

Староста Колонтаiвського
Леонiд ГОНЧАРЕНКОапарату Краснокугськоi


