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t Звiт старости олексiТвського старостинського округу за проведену роботу в
202l роцi

в свотй роботi керуюсь Конституцiею та законами Украiни, статутомкраснокутськоi селищнот ради, Положенням про старосту та iншиминормативно-правовими актами, що визначають порядок дiяльностi старости тазгiднояких звiтую про свою роботу за2О21 piK.
олексiiвський старостинський округ Ьпruдu.rься з 7 населених пунктiв.Станом на 01.91 .2о2| рокУ на ,.р"фiт налiчуеться 812 господарств, дезареестровано 2094 чол., з яких
- пенсiонерiв 447 чол. - 2l,ЗУо,

343 чол. - l6,3Yo
1304 чол. - 62Yо

За 2021 piK виконано нотарiальних дiй -б3 , надано довiдок рiзногохарактеру - 634.
За звiтний перiод на

наступнi роботи:
територiТ сiл старостинського округу проведенi

_ 0_ 18_ 18 _ б0

l. Проведено капiтальний ремонт
Степовiй.

водогону в селищi Водяне по вулицi

2, Встановлено б додаткових опор та проведено вуличне освiтлення по греблi
с. олексiiвка.
3, Постiйно проводиться замiна ламп вуличного освiтлення, ремонтсвiтильникiв та точок облiку вуличного освiтлення по населених пунктах. НасьогоднiшнiЙ денЬ налiчуетьсЯ 12 точок облiку вуличного освiтлення в 6населених пунктах.
4. Здiйснюеться видшIення аварiйних дерев.
5. Проводиться вирубування чагарникiв по вулицях, покiс бур'янiв.
6, Проведено вид€Lлення чагарнrпiu na *пuдоu"щi с. олексiЬка та встановлено
бетонну огорожу протяжнiстю 96 м. Пофарбовано огорожу кладовища в
с. Княжа !олина та нововстановленому в с. олексiтвка.7, ПРОВОДИЛОСЯ ГРейДеРУВаННЯ вулиць та загортання несанкцiонованих
сМiттсзвалищ.
8, Постiйно пiдтримуеться в н€UIежному caHiTapнoMy cTaHi територiя криницi
кПапуга>.
9. Брали участЬ в поточНому peMoHTi (а саме усунення проривiв) водогону вселищi .Щублянка, який не знаходиться в комунzlJlьнiй власrостi, але забезпa"у.
водою школу, дитячий садок, амбулаторiю та населення.
10. Проводиласяочистка вигрiбних смiттевих ям в селищi !ублянка.11. Виконано прибирання руiн бувшого цеху по вiдгодi"лi хулоби в центрiселища !ублянка. За-гtишками цегли якою засип€ши дорожнс покриття вул.
ставкова селища .Цублянка, вул. Залiзнична селища Водяне , вул. Вишнева
села олексiiъка та укрiплення греблi в с. Щублянка та с. олексiтвка.
12. По наслiдкам негоди, а саме сильних дощiв в весняний перiод, за
домовленiстю з засновниками псП <<Оазис>>, <Буран>>, <CBiTaHoK) проведено
ремонт греблi (пiд'iЪд до кладовища с. Бiлило), де вимитi *uru"" сяг€ши
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глибиною бiльше 2 м та протяжнiстю близько 100 м, що унеможливлюв.лопiд'i'зд та пiдхiд до цur"rчр".
13, Щякуючи керiвниц,"у сепищноi ради, а саме селищному головi КарабутI,0,, першомУ заступнику Моцику СЪ.' за ix домdвленiстю iз керiвництвом<<Системойлiнженерiнг>>, придбаноrч доarч"лено плитку для тротуару в селищi
|9луе по вул. Степова, який буле облаштоuuпо повеснi.
14. За домовленiстю з мiсцевим керiвництвом пiвденноТ залiзничноi колiТ,використовуючи наданий транспорт тов <<матрапак> засипано щебенемвулицю Залiзничну селища Водяне.
15. Проведено косметичний ремонт пам'ятника в с. Прогрес.
1б. На зверненНя дО тоВ nMurpunaк) завезено по дванадцять складометрiвдров для опЕшення !ублянського сiльського клубу та алмiнбулiвлiОлексiiвського старостинського округу.
17. Що новорiчних свят за фiнансування тов <системойлiнженерiнг> Придбаносолодкi подарунки BciM учням олексiiЪського та !ублянського лiцею,вихованцям !ублянського ДНЗ.
18. Завдячуючи кепiвництву селищноi рuд" пРиДбанi та наданi новорiчнiподарунки дiтям ло б poKiв нашого округу.
19.здiйснювався виiъд працiвникiв пь-.ьпu* для надання послуг з уточненняадреси в паспортах, у зв'язку зi змiною н€вви району та селищпоi.рчлй.
20, ТриМаю на постiйному контролi ciM'T, 

"*i 
поrр.бують посиленоi уваги, депроживають м€Lлолiтнi дiти. TicHo спiвпрацюемо iз службою у справах дiтей таКраснокутським РЦСССДМ.

основними проблемними питаннями на сьогоднiшнiй день с:- Водозабезпечення селища Водяне по вул. Пiдлiсна та Залiзнична;- облаштування тротуарноТ дорiжки по вул. Перемоги селища !ублянка;- дорожне покриття по маршруту руху шкiльних автобусiв тамаршрутних автобусiв;
- дорожне покриття по вулицi Степовiй селища Водяне пiслякапiтального ремонту водогону;

Користуючись нагодою хочу подякувати селищному головi Карабут I.o.,заступникам селищного голови' депутатському корпусу селищнот рчд" ,керiвниКам та засновникам ПСП кОазис>, <Буран> Слончаку В. в., СлончакуЮ В., керiвник_у_ ФГ дрхiлея Калiтiну ъ.д., ПП Mu*ori ;й.,""iЫь
<<АГРОШЛЯХбУД> КМаТРаПаК>, ТОВ <СистемойлiнЙнерiнг>, u*rrrn"1',n жителям
|ромади, BciM хтО дае поради, хтО допомогае i словом i дiлом, тим хто не простокритикуе, а вносить пропозицii для покращення життя наших сiл, тим, хто
робить наш олексiiЪський старост"п.о*"й округ ще кращим.

З ПОВаГОЮ, СТаРОСТа Олексiiвського старостинського окруry лiлiяЛучковська.


