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селuuцноi раdu за 202I piK.

!О Складу Мурафського старостинс ького округу апарату Краснокутськоi
сеЛиЩноi рали входять два села ( N{урафа i Мирне) i 5 селиrц: ( Володимирiвка,
Сорокове, Пильнянка, Оленiвське, JIicHe),

Загальна чисельнiсть населення скла,lt&е 3 212 мешканцiв.
В населених пунктах Vlурафськог,о старостинського округу апарату

КраснокутськоТ селищноТ рали облiковуеться l 871 двiр.
Ефективнiй роботi старостинського округу сприяла злагоджена спiвпраця з:

- керiвництвом Краснокутськот селищнот ради; голова селищнот ради - Карабут
Iрина Олександрiвна ,I заступник - I\4оцик Сергiй Вiта.lriйович та Заець Сергiй
Анатолiйович.

- ПСП < Явiр> ,який е одним з найбiльших платникiв полатку до бюджету
КраснокутськоТ селищноТ ради генеральний директор Рибак В.В.;

- СВК <BipHicTb> - Пiлбуцький олександр олексiйович;
- ФГ <Агрослобода> - Ломака Надiя АнлрiТвна;
- ФГ < Рябенко Ю.Il.> - Рябенко IОрiй IIеrрович;
-ФГ <Мрiя> - Коломiсць BiKTop Iванович;
- ФГ <VIурафське)) - 'Губелець Jlеонiд ()"гrексiйович
- ФГ < Липового)) - Липовий Богдан Вадимович;
- ФГ <<В>>юнник> - В>юнник Микола Iванович;
- ФГ - Швець - Швець Григорiй Петрович i iншi

Проводиться ефективна робота з фiзичними особами пiдприемцями, якi
розташованi на старостинськiй територiТ r,a ст,руктурними rriдроздiлами
Краснокутськоi селищноi рали, а також з громадянами, якi мешкають на данiй
територiТ.

У 202l року торгiвельна мережа старостинськоi територiТ нараховувала _l 7 _
об'сктiв розлрiбноТ торгiвлi.

На територii Мурафського старостинського округу працюс вiддiлення
поштового зв'язку з iндексом 62020, де надаються якiснi послуги населенню.

Населення старостинськоi територiТ обслуговують мобiльнi оператори:
- < Киiвстар ))

- <Вулафопu
- < Лайф>

Площа сiльськогосподарських угiль складае _ 1З7 67,8га_:
рiлля - 6276,8 га,
лiса i iншi лiсо вкритi площi - 5 2l2,BBl,a,
забулованi землi - 221 5,62га,
ставки - 62,5га.

На територiI старостинського округу розташовано Володимирiвське лiсництво
( ДП Гутянське лiсове господарство )).

Протягом 202l року пасажирськими перевезеннями займалося < BIKIH-
АВТо).

В громалi здiйснюс ocBiTy IVIурафський "lriцей та N{ирнянська фiлiя - директор
I_{oBMa Людми_ша Михайлiвна.. f{аний заклад вiлвiдус 2l l учнiв



L;
Щошкiльна ocBiTa : Мурафський заклад дошкiльноi освiти ( ясла - садок)

Краснокутськоi селищноТ рали розрахований на 60 дiтей. OcBiTa в повнiй Mipi

задовольняе потреби старостинського округу.
Мережа закладiв культури громади складасться з трьох закладiв кУЛЬТУРИ:

Мурафський сiльський будинок культури - керiвник Касяненко Анна МикОлаiвна;

Мирнянський сiльський булинок культури-керiвник ПiднебенниЙ ВоЛОДиМИР

Миколайович;
Володимирiвський сiльський клуб - завiдуюча AKiMoBa Лариса ПавлiВНа.

Також до складу входять три бiблiотеки:
Мурафська сiльська бiблiотека - Щрижаног Лариса Петрiвна;
Мирнянська сiльська бiблiотека _ Гончарова Ганна Миколаiвна
Володимирiвська сiльська бiблiотека - Козiй Валентина ВолоДимиРiВНа.

щiяльнiсть закладiв культури спрямована на виконання Щержавних соцiальних
програм, на пiдвищення професiйного рiвняти коJIективiв хуложньоi творчостi, на

популяризацiю нацiональних культурних традицiй, звичаiв та обрядiв, на розвиток
творчоi дiяльностi дiтей та молодi, органiзацii змiстовного дозвiлля та збереження

культурноi спадщини.
В закладах культури функuiонують 12 гурткiв художньоi самоДiяльНОСТi

рiзного спрямування.
Обсяг загЕIJIьного фонду бiблiотек складае близько l7 000 приМiрНИКiВ.

В бiблiотечних закладах заресстрованого l 054 користувача. НасеЛеннЯ

старостинського округу мережею i культурними послугами забезпеченО В

гIовному обсязi.
На територii громади працюють комунЕшьнl lrlдпри€мства, центр ПерВИННОl

медико-санiтарноi допомоги, а саме: амбулаторiя загальноi практики сiмейнОi
медицини _ головний лiкар _ Прохорова Оксана Олександрiвна .

Мирнянський ФАП та Володимирiвський ФАП.
В амбулаторii працю€ лiкар - стоматолог Iзюмова олена Володимирiвна.
Медична допомога жителяМ громади надасться квалiфiковано i в повному обсязi.

Станом на 01 .12.2021року працiвниками центру надання соцiальних посЛУГ В

кiлькостi 10 чоловiк обслуговують 99 громадян,якi потребують якiсНОго

соцiального обслуговування. Навантаження на одного соцiального працiвника
складае в середньому l 1-1 3 чоловiк.. Соцiальнi прачiвники закупляють пiДОпiчнИМ

продукти харчування та господарськi товари, медикаменти,надаюТЬ ДоПоМОГУ У
веденнi домашнього господарства та здiйснення caHiTapHo - гiгiснiчних заХОДiВ,

оформляють документи на отримання субсидii, по оплатi житлово - коМУнЕLltЬнИХ

послуг, оплачують платежi,надають iншi послуги, що визначаЮТЬСя ПРИ

iндивiдуальних обстеженнях матерiально - побутових умов прожиВанНЯ

одиноких непрацездатних громадян.
Станом на 01 .12.2021року пiдготовленi висновки про погодження проектiв

землеустРоЮ, щодо вiдведення земельних дiлянок в кiлькостi _2|4_штук.
Станом на 01 .|2.202l року пiдготовлена i затверджена технiчна

документацiя iз землеустрою в кiлькостi _lЗ2_штуки.
За звiтний перiод працiвником ЦНАПУ на старостинськiй територii видано

довiдок рiзного характеру l495 штук, оформлено субсидiй на тверде паливо - 32

справ,на природнiй газ - |12 справ,оформлено допомогу малозабезпеченим сiм'ям
_ 17 справ,по догляду за особами, якi досягли 80 poKiB -2справа, доПоМОГУ
одиноким матерям - 10 справи, оформлено допомоги,особам, якi пРОЖиВаЮТЬ



разом з особою iнвалiдом I чи II групи внаслiдок психiчного розладу 5 справи,

надано l8з послугу з нотарiальних дiй,надано 7б вiдповiдей рiзним установам.
Ведеться облiк вiйськовозобов'язаних, здiйсню€ться оповiщення

вiйськовозобов'язаних , складаються списки юнакiв для прописки до призовноi

дiяльностi,ведеться облiк учасникiв АТО та бойових дiй та прирiвняних до них.

Ведеться облiк Bcix пiльгових категорiй, якi проживають на тОриторii

громади,подаються документи пiльгових категорiй в управлiння прачi та

соцiального захисту населення для надання компенсацiй на прилбання палива та

використання електроенергiТ.
протягом звiтного перiолу завдання у сферi цивiльного захисту закрlпленоl

"1.p"ropii виконуваJIось вiдповiдно до Кодексу чивiльного захисту Украiни та iнших

нормативно - правових aKTiB у сферi захисту населення та територiй вiл

негативного впливу природних та техногенних чинникiв

з метою лiквiдацii наслiдкiв та запобiгання виникнення надзвичайних

ситуачiй природного або техногенного характеру по старостинськiй територii

прийнято участь в роботi koMicii з питань техногенно - екологiчноi безпеки i

надзвичайних ситуацi й,
на старостинськiй територii вiдновлено Bci шiсть пам'ятникiв загиблим у

роки Великоi вiтчизняноi вiйни:
Селище оленiвське - капiтальний ремонт пам'ятника << СолДат з автоМатом)) за

допомогою ПСП <Явiр> Слончак В.В. та Слончак ю.в. зроблено новий

фундамент iз цоколем з косметичним ремонтом постаменту.

- ёъпо Мирне - поточний ремонт пам'ятника ( Солдата з BiHKoM>> та побудована

нова дерев'яна огорожа. ПриймаJIи участь в peMoHTi Мирнянський сБк (

Пiднебенний В.М., Субота о.п.) Мирнянська сiльська бiблiотека - Гончарова

г.м., Шарiвське лiсництво ( Медяник олег Миколайович), ФоП Гадяцький

вiталiй Володимирович, та мiсцеве населення,

- Селище Володимирiвка - поточний ремонт пам'ятника <Солдат з BiHKOM>>

ВолодиМирiвськИй туберкУльозниЙ санаторiЙ - головНий лiкар Карпусь Сергiй

володимирович. Решта пам'ятникiв вiдремонтована власними силами.

з 1 1 .05 .202 1 по | 4 .05 .2О21 року проведено суботник в Наталiiвському

парку по лiквiдацii та вирубui , вивезенню смiття порослi та наведення наJIежного

санiтарного стану в НаталiТвському парку << Каштанова алея)>. Задiянi Мурафський

лiцей _ 15 чоло"iп _ директор Щовма Л.М., працiвники староСТИНСЬКОТ ТеРИТОРii - 5

чоловiк, працiвники нацiонаJIьного парку < Слобожанський>> на чолi з

Перепелицею IBaHoM олексiйовичем -5 чоловiк, працiвники VIурафського.ЩНЗ - 5

чоловiк на чолi з Бастрич Тамарою олексiiвною,працiвники тубсанаторiю

володимирiвський 10 чоловiк на чолi з Карпусь Сергiем Володимировичем. Також

був задiяr"й ,рu"спорт iз гtричепом тубсанаторiя для вивозу смiття iз

<< Каштановоi алеi>.

Завезено пiсок на Bci цвинтарi старостинського округу за допомогою

стороженко Валерiя Миколайовича зроблена нова кладка на цвинтарi 7 сотня. Bci

органiзацii i населення прийняли участь в наведеннi належного санiтарного стану

по старостинськiй територii. Побiлка дерев,стовпiв i заборiв, покос трави на

узбiччях i на прилеглих до домоволодiння територiй,

псп <Явiр>> безкоштовно видiлив 1000 кг вапна по органiзацiям, згiднО

затвердженого нами списку. Була проведена гrобiлка вапном адмiнiстративнот



булi вл i стар о стин с ь коi територ iT, 
1 ]1I:: : ::::":}:1 ;*"жНfi хfi ffi :"'цiвлi старостинськ.,l r.'pyllvprr, g 

нтовано водостоки булiвлi.
пiни заробилистартовою шпакльовкоюJв,ор:у:_л,ттIIlи\/ 

rlTicTb секtliй cBDo
;ьж;;;l;;огор_ожа на {и:яч:му'майлаНЧИКУ 

ШiСТЬ СеКЦiЙ СВРО

забору на перехрестi вулиць Весняна i Соснова,

22.05.2O2l року гIроведено !,ень села та Храмове свято,
.i_,,* Г,
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Tri няселеного
ffi#;?i.",r"оiодних ламп на вуличномУ освiтленнi населеного

пrп*'ъu 
допомогою Приходько Володимира. Днлрiйовича замiнено i

вiдремонтовано ciM свiтипu"r*i" пКобра>,' вiлремонтовано евро огорожу бiля

.ru*'rrrrKa < Мати в скорботi>,

замiнено диференuiйний облiк електроенергiт i фотореле на Ктп -330 по

", ", ъffi;ъlТ 
йп 

u., i, _ u ний р е м о н т п i длотl__," ::.т : :т :lYý 
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бiблiотеки: демонтаж дерев,яникконструкuiЙ, ДеМОНТаЖ ПЛiНТУСiВ' ПОСТеЛеННЯ

лiнолеуму 170м2, монтаж пластикових плiнтусiв, фарбування дверей та батарей,

В селi Мирне очищено аварiйну дiлянку дороги

також на стадii вирiшення 
'роботи 

з pekoнcTpykuiT мереж зовнlшнього

освiтленн", . ".Б"о"п."rr"м 
ш'Зо, вулиць Цllтральна, Ярославського,

Лисенка,Богодухiвська, Перемоги на суму 462 зз8,40грн,

завершено перевiрпу орrо"rrот о.оЬ, мурафська сiльська рада головним

упрчuлiнням ДПI в Харкiвськiй областi,

Улипнi2021рокУПроВеДеноерейdеруваннЯ":.л"jМryiРj(депереВернУВся
комбайн дон з летаJIьним випадком),а також в селi Мирне вiд Вулицi Центральноi

до мирянськоi зупинки на шляху Краснокутськ - XapKiB. Задiяно трактор Т-150 та

iрчцi *"ки Мур аф cbкolo старостинського о кругу,

Викорисrч"о iSO лirрiв гербiuиДу для знищення сорняка амброзiя,

В зонi вiдпочинку ( Мур"ф;;;;Ьъкl побiленi, та розмальованi стiни,

ВiДновленошТУкаТУрка'ташУба,вiдремонтоВаНопiдлоryгримерноi.
Установленi сцена,лавочки та туалет, переобладнана внутрiбудинкова територlя,

вiдремонrо"ч"о елементи уФо в Мурафському сБк,

Закiнченi роботи ,u ц"Тпчо] " 
;a] Y:-зЗа 

1 l сотня , вулиця Зернова,

(Сверллова),бУлизалУЧенlдвiбригадирайонаеЛекТроМережтабригадаlнТернеТ
магiстральноI лiнii. ФоП Стороженко на TpaKTopi т-150 допомагав у вивоз1 хмизу ,

та смiття i в натяжцi тросом аварiйних дерев,

Увереснiмiсяцiдл",береженнЯсоцiальноТДистанцiТСоVID.l9ЗаДопоМоГоЮ
шарiвського лiсництва ( медяник ОЛеГ IvIИКОЛайОВИЧ) ПОбУДОВаНа ТРИ ЛаВОЧКИ На

територii МУРафСЬКОi АСЛ 
в чотирьох двохповерхових булинкiв' 

|4'Jg.2021 року проведена сходка.жителll

по вулицi Сосновiй по питанню водовiдведення, Водовiдведення одного

двохповерхового бушинку ( 1;;;йр) за мiсяць становить 6560,00 грн, TaKi

затрати не посильнi для жителiв бул",пу за адресою вулиця Соснова ,7,

у жовтнi 2021 року злiйснено ремон, nonpiuni прибулови дЛя л:б:L':'ННЯ 
ДРОВ

у Мурафському сБк, Використано метало -,р9li1].,_1i,залишилась пiсля ремонту
,дах;, 

чдriпбуд,"лi мурафського старостинського округу,

здiйснено демонтu* *oi.y- мурафськот дсл в зв,язку з аварiйним станом

об'скта.



у жовтнi мiсяцi проплачено за розробку проекта < Реконструкцiя мереж

зовнiшнього освiтлення, з встановленням шзО вулиць I-{ентральна,Лисенка,

Ярославська, БогоДухiвська,Перемоги, у с.Мурафа >у cyMi 24 65бгрн,40 коп,

25.|02о2lрокУ згiдно заказа }I9 245 в селi Мирне по вулицi Щентральна77 ,

встановлено дитячий майданчик.
27.|o.202l року замiнено в вод (лЕП 0,4 кВт) ло Мурафського сБк, трьох

фазниЙ сiповськИй кабелЬ 30 MeTpiB (4*25),та два трьох фазних зажими . Залучена

бригада ОБВ iз РЕМа.
у листоп адl 2О21 року проведено розчищення парКоВОi ЗОНИ В СеЛИЩi

оленiвсЬке бiлЯ пам'ятнИка < ВоiН з АвтоМАТоМ) , задiянi працiвники

Мурафського старостинського округу.
На КТп 4l l замiнено диференшiйний облiк електроенергiТ, фотореле

автоматичний вимикач на 63д вуличного освiтлення.
1З грулня 2021 року у Краснокутську LрЛ КрснокутськоТ селищноI ради,

Богодухiвського району, XapKiBcbKoT областi в паJIату палiативноi допомоги був

оформлений Торiшнiй олександр,Щмитрович 09.02.19,72 року народження, житель

с. Володимирiвка, вулиця Лiсова, булинок16, кв.1 з подальшим перенаправленням в

Козiiвський територiальний центр соцiального обслуговування ( надання

соцiальних послуг) КраснокутськоТ селищноi ради, Богодухiвського району ,

XapKiBcbKoT областi
15 груЛня2021 рокУ у КраснОкутську црЛ КраснокутськоТ селищноТ ради,

Богодухiвського району, kapKiBcbKoT областi в палату палiативноi допомоги був

оформлений Субота Микола Петрович 26.1 0.1952 року народження, житель

с. Мурафа, вулиця Поштова ( Чапаева), булинок 9, з подальшим перенаправленням

в Козiiвський територiальний центр соцiального обслуговування ( надання

соцiальних послуг) KpacHoKyTcbKoi селищноi ради, Богодухiвського району ,

XapKiBcbKoT областi.
у грулнi2о21 року органiзовано поховання одинокого гр.левченко

Олександра Iвановича, жителя села Мурафа, провулок оболонний , будинок ЛГ92,

Богодухiвського району, XapKiBcbKoT областi.

загалом, роботи на майбутне ще досить багато. Сподiваемось на спiвпрацю З

yciMa пiдприсмствами i органiзацiями, якi розмiщенi на територii Мурафського

старостинського округу апарату Краснокутськот селищнот ради i самих жителiв

,. 
громади

просимо включити до плану соuiально - економlчного розвитку
Краснокутськоi селищноi ради на2О21 -2022 роки, слiдуючi об'скти:

1. Реконструкчiю мережi зовнiшнього освiтлення , з встановленням шзо,ктп
1 15, вулицi I_{ентральна, Лисенка, Ярославського, Богодухiвська, Перемоги в

селi Мурафа,Богодухiвського району, XapKiBcbKoT областi.

2. Ремонт автомобiльноi дороги загаJIьного користування державного значення

т-21-0бМ-03/ - Старий Мерчик - Мурафа - Краснокутськ в с.Мурафа i

с. оленiвське .

3. Ямковий ремонт автомобiльноТ дороги C2l l 81 0 Мурафа - Сорокове,

Богодухiвського району,ХаркiвськоТ областi,

4. Ямковий ремонт автомобiльноi дороги по вулицi I_{ентральна в селi Мирне,

яка сумiщаеться з автомобiльною дорогою загального користування

мiсцевого значенн я С21 1828 Пiд'iзд до села Мирне, протяжнiстю 4,7 км,



5.

6.

капiтальний ремонт покрiв;ri Мирнянського сiльськбго булинку культури,

село Мирне ,вулиця Щентральна, N77.
Булiвничтво капiтаJIьного колектора ДЛя водовiдведення в селi Мурафа по

вул..Соснова:
- Щвохповерхова булiвля по

квартирний;
- .Щвохповерхова булiвля по
- ,Щвохповерхова булiвля по

шi стнадцятиквартирний ;

- Щвохповерхова булiвля по
Bici мнадцятиквартирний ;

7. Виготовлення технiчних умов i просктно - технiчноi документацii по

освiтленню вулиць в селi Мирне. Богодухiвёького району, Харкiвськоi
областi.

вуличi Соснова, булинок J\b3 вiсiмнадцяти -

вулицi Соснова J\Ъ5 - восьмиквартирний;
вулиrri Соснова, булинок J\Ъ7

вулицi Соснова, булинок Jtllб

Сmаросmа
()кру?у апараmу липовиЙ


