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Головi КраснокутськоТ селищноi рали
Iринi КАРАБУТ

звIт
старости Костянтинiвського старостинського округу

Юрiя КОНЮШЕНКА про виконану робоry в202| роui

До складу Костянтинiвського старостинського округу Краснокутськоi

селищноТ ради входять чотири населених пункти,а саме : смт

Костянтинiвка,селища Кам' яно-Хутiрське,Ковалi вське,Степове.

Площа Костянтинiвського старостинського округу становить -7437 га

Станом на 01 .0|.2022 року на пiдпорядкованiй територii налiчуеться

782 наявних домогосподарств,зареестровано L492жителя

На територiТ Костянтинiвського старостицського округу працюють

заклади освiти,культури та охорони здоров'я,а саме:

Костянтинiвський лiцей
Костянтинiвський дошкiльний пiлрозлiл
Костянтинiвська селищна бiблiотека - фiлiя
<<Щентр первинноi медико-санiтарноi допомоги КраснокутськоТ

селищноi ради>>

На старостинськiй територiТ в смт Костянтинiвка працюе поштове
вiддiлення зв'язку <Укрпошта>>rвiддiлення <<Нова пошта>>.

Населення Костянтинiвського старостинського округу обслуговують
мобiльнi оператори МТС та КИiВСТАР та iнтернет-провайдери
АВАТОР, НОВА ЛАЙН, Укртелеком.
В адмiнпримiщеннi працюють: алмiнiстратор,дiловод та кур'ер

старостинськоТ територiТ,якi надають послуги населенню в межах своТх

повноважень.
AvrMiHicTpaTop вiддiлу <I-{eHTpy надання адмiнiстративних послуг)), в

перiод з 10 березня по теперiшнiй час було надано 84б адмiнпослуг:
- видано довiдок рiзного характеру - 346
- оформлено субсидiй на тверде п€urиво та природнiй газ - 45 справ
- оформлено державних допомог - 43 справи
- надано послуг з земельних вiдносин - 131
- ресстрацiйнi послуги - 28l

ПРацiвниками Костянтиrtiвського старОстинського округу апарату
Краснокутськоi селищноi ради надано - 104 послуги з нотарiальних дiй,
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видано населенню - 4бб довiдки рiзного характеру та aKTiB обстежень

,надано - 88 послуг з земельних вiдносин , надано -- 305 вiдповiдей рiзним
установам,ведеться облiк вiйськовозобов'язаних та
призовникiв,складаються списки та формуються'особовi справи юнакiв

для приписки до призовноТ дiльницi,ведеться облiк BeTepaHiB ВеликоТ

Вiтчизняноi вiйни( iнвалiди,учасники,прирiвнянi по пiльгам,дiти вiйни)

,облiк учасникiв АТО та бойових дiй,облiк Bcix пiльгових категорiй,якi
проживають на територiТ старостинського округу.

На протязi 202l року на територiТ старостинського округу старостою
проводилась робота:
- проведено зустрiчi з керiвниками сiльськогосподарських

пiдприемств,що розташованi на територii старостинського окруry ,та
обговоренi ycHi домовленостi щодо очистки дорiг в зимовий перiол;

- постiйно проводиться роз'яснюв€tльна робота з керiвни-
ками,працiвниками органiзацiй,установ та з,населенням щодо дотри-
мання карантинних заходiв в зв'язку з епiдемiсю COVID-19.
Праuiвники закладiв торгiвлi попередженi особисто пiд розпис;

- весною органiзовано та проведено суботники з благоустрою
старостинського округу,проведенi вуличнi зустрiчi з жителями щодо
лiквiдацiТ стихiйних звzLлищ та недопущення пожеж. На територiТ

селища органiзовано роботу по очищенню територiТ вiд
чагарникiв,лiквiдацii смiтникiв, приведено в належний санiтарний
стан територii братськоi могили,автобусних зупинок,дитячих
майданчикiв,зони для вiдпочинку,прибудинкових територiй

,кладовищ,узбiччь лорiг.На узбiччах лорiг i на прилеглих до
домоволодiнь територiях здiйснювався покос бур'янiв;

- весною органiзованi заходи по оповiщенню громадян призовного BiKy
про початок весняного призову до лав Збройних Сил УкраТни,в

результатi чого 3(три) юнака пiшли служити по контракту;

- ОРГанiзовано святковi заходи до ,Щня Перемоги ( проведено святковий
мiтинг та здiйснено привiтання BeTepaHiB ВеликоI Вiтчизняноi вiйни);

- ПРОВеДеНО ЗУстрiчi з керiвниками сiльгосппiдприсмств,що розташованi
на територii Костянтинiвського ,старостинського округу, щодо
беЗПечного використання ядохiмiкатiв,гербiцидiв,та пестицидiв з
МеТОЮ ЗапОбiгання алергiчних реакцiй,хвороб дих€uIьних шляхiв у



населення

розпис;

- приймав

та масовоi загибелi бджiл.Аграрii попередженi особисто пiд

участь
лiцею,присвячених :святу

випускникам,Щню Знань

лiцею;

- проведено роботу по вибiрковому

старостинського округу для
Краснокутськоi територiальноТ громади;

в урочистостях' Костянтинiвського

Останнього дзвоника,вручення aTecTaTiB

та особисто BiTaB школярiв та випускникiв

органiзовано заходи по сповiщенню жителiв старостинського округу

щодо сплати земельного податку за 2021 piK,a також здiйснюсться

контроль за свосчасною сплатою .органiзовано роботу по оповiщенню

громадян,якi мають борги по сплатi земельного податку за202l piK;

в липнi мiсяцi органiзовано колективне щеплення всього колективу

адмiнпримiщення Костянтинiвського старостинського окруry вiд

хвороби CovID-l9 з метою унебезпечити працiвникiв та вiдвiдувачiв

вiд

в червнi мiсяцi була проведена перевiрка якостi надання послуг

престарiлим людям (26 осiб) Костянтинiвського старостинського

округу соцiаrrьними працiвниками (2 особи) шляхом опитування. В

ходi перевiрки з'ясовано,що громадяни задоволенi роботою
закрiпленимИ за нимИ працiвнИкамИ Територi€Lпьного центру

соцiального обслуговування;

стратегlчного

опитуванню мешканцiв
плануванIlя

22 серпня 202| року колектив Костянтинiвського старостинськогО

округу прийняв участь в гастрономiчному фестивалi-конкурсi <На

борщ!>,який проводився Краснокутською селищною радою;

- 26 серпня 202| року були органiзованi та проведенi загальнi ЗбОРИ

громадян Костянтинiвського старостинського округу

заслуховуванням звiту старости про проведену роботу за l пiврiччя

2021, року;



14 вересня 2021 року в смт Костянтинiвка на територiТ пам'ятника

воiнам-визволителям проведено святковий мiтинг з нагоди Дня

Визволення селища вiд нiмецько-фашистських загарбникiв ;

14 вересня2О21 року в смт Костянтинiвка вiдбулися святковi заходи з

нагоди вiдкриття пам'ятного знаку визначному украТнському
кобзарю(Костянтинiвцю) Павловi гАшЕнКУ,на якi були запрошенi

представники Харкiвського кобзарського чеху.щiй подiт передувала

робота iнiцiативноТ групи Харкiвського фоrду iMeHi Гната

Хоткевича,якiй було надано допомогу в пошуковiй роботi;

17 вересня 2о2| року в смт Костянтинiвка були проведенi святковi

заходи з нагоди Дня села (атракцiони для дiтей,польова

каша,святковий концерт,дискотека) ;

органiзовано заходи по оповiщенню громадян призовного BiKy в

зв'язку з ociHHiM призовом на строкову" вiйськову службу та по

оповiщенню юнакiв 2005 року народження

дiльницi КраснокутськоТ селищноi ради ;

- згiдно Розпорядження Краснокутського селищного голови вiд

l1.10.2021 року Jф 29в\д староста з lб по 23 жовтня був в вiдрядженнi

на навчаннi в Малопольському во€водствi Республiки ПольЩа З МеТОЮ

вивчення польського досвiду нових

самоврядування;
форlи роботи мiсцевого

- 8 грулня 202l року староста взяв участь в роботi першого ХаркiвськоГо

регiонального Форуму старост,органiзований Дсоцiацiею органiв

мiсцевого самоврядування XapKiBcbKoT областi р€}зом з ХаркiвськоЮ

обласною радою.

Староста здiйснював особистий прийом громадян старостинського

округу,в результатi чого були прийнятi та розглянутi письмовi та ycHi

звернення громадян . За заявами i скаргами громадян вжито заходи:

проведено очистку двох колодязiв (вул.Нова та вул.Берегова);

про приписку до призовноi

- огорожено колодязь на вул.Костянтинiвська;



- проведено ремонт пiшохiдного MicTKa через ставок;

- за заявами громадян та директора Костянтинiвського лiцею зроблено

подання до вiдповiдних служб KpacHoKyTcbicoi селищноТ рали щодо
видалення аварiйних дерев на територii селища;

- проведено обстеження житлово-побутових умов громадян та видано

акти обстежень для оформлення соцiальних допомог i субсидiй;

- за заявами громадян зроблено подання до вiдповiдних служб

Краснокутськоi селищноТ ради щодо надання матерiальноI допомоги
громадянам,якi опинились в складних життсвих обставинах;

- за зверненнями громадян зробленi подання до КраснокутськоТ

селищноi ради,до органiв полiцiТ,до лiкарiв,в результатi чого було

примусово направлено на лiкування психiчно-хвору людину,жительку
смт Костянтинiвка Мiщенко Любов BiKTopiBHy;

- на прохання громадян здiйснюеться забезпечення жителiв лампами

вуличного освiтлення для замiни згорiвших за потребою та ремонт
мережi вуличного освiтлення;

- за заявами та скаргами громадян,риту€Lпьних служб та органiзацiй про
те,що ворота на громадському кладовищi бiля селища Кам'яно-
XyTipcbKe через недостатню ширину створюють незручностi )

зроблено подання до Краснокутськоi селищноТ рали з проханням
провести демонтаж та замiну BopiT ;

- за бажанням громадян та членiв Молодiжноi ради зроблено подання з

проханням прийняти на роботу за сумiсництвом музиканта-аматора
Гануса Володимира для органiзачiТ на старостинськiй територiТ
культурно-масовоI роботи ;

- надходили ycHi скарги громадян про те,що на територiТ
старостинського округу знаходяться двi гiдротехнiчнi спорули-греблi
ставка за адресою смт Костянтинiвка вул.I_{ентр€Lльна J\b 17 i



вул.Центр€tльна J\lbl56,якi потребують капiтального ремонту для

уникнення аварiйних ситуашiй ,а також в селищi Ковалiвське

вул.Польова N913 знаходиться земляна гребля ставка,яка потребуе

укрiплення з метою недопущення розмиву iliд час повенiв,про дану

ситуацiю повiдомлялось заступнику селищного голови Сергiю зАЙ{ю

у вiлповiдi на його запит вiд 02.08 .2о2| року uПро ocHoBHi проблеми та

завдання у сферi охорони навколишнього природного середовищаD,а

такоЖ завiдувачУ сектору з питань цивiльного захисту Олександру

Бабенко на виконання Розпорядження селищного голови М24б вiд

02.11 .202| року пПро перевiрку стану та готовностi гiдротехнiчних

споруд,що находяться в зонi впливу шкiдливот дiт паводкiв,льодоходу

та повенi на територii громади>.

за звiтний перiол роботи здiйснювався монiторинг за дотриманням на

пiдпорядкованiй територiт громадського порядку,

Вирiшув€шись питання за дорученням (раснокутського селищного

голови, пов'язанi з дiяльнiстю ради, установ та органiзачiй на

пiдпорядкованiй територii.

Брав участь у нарадах,пленарних та сесiйних засiданнях КраснокутськоI

селищнОi радИ з метоЮ вирiшення проблемних питань об'еднаноТ

територiальноI громади та вирiшення проблем жителiв Костянтинiвського

старостинського округу.

Староста Юрiй КОНЮШЕНКО


