
ЗВIТ ПРО РОБОТУ
Старости Рябоконiвського старостинького округу

Мсдведевоi Зiнаiди ОлексiIвни
на 2021 piK '

Закрiпленi пункти: село Рябоконеве, Березiвка, Гринiв Яр, Зубiвка, Ковалiвка,
KoMapiBKa, Слобiдка, XyTipcbKe КраснокутськоI селищноi ради.

Керiвництво здiйснюе староста Мсдвсдсва Зiнаiда Олексiiвна, яка дiс на
пiдставi рiшення cecii КраснокутськоI селищноi ради VIII скJIикання
вiд 04 грудня 2020 року Jф l3-VIII "Про затвердження кандидатур старост,
закрiплення за ними населених пунктiв KpacHorcyTcbKoТ селищноi рitди".

Староста апарату затвердх(усться селиlцною радою на строк обрання iT
повноважень за пропозицiсю селищного голови. У своТй дiяльностi староста
керуеться Конституцiею УкраТни, ЗУ <Про мiсцеве самоврядування в Украiнi>,
iншими нормативно-правовими актами законодавства Украiни, рiшеннями cecii
Краснокутськоi селищноi ради та ii виконавчого KoMiTeTy, Статутом
Краснокутськоi селищноi ради та посадовою iнструкцiсю.

Старостинський округ скJIадаеться з 8 населених пунктiв:село Рябоконеве,
Березiвка, Гринiв Яр, Зубiвка, Ковалiвка, KoMapiBKa, Слобiдка, XyTipcbKe та
ЗнахоДиТЬся За 25 км вiд Краснокутськоi територiальноi громади, за 18 км вiд
найближчоi залiзноi станцiТ Коломак i за l20 км вiд м.Харкова.

На територiТ округу знаходиться Слобiдська гiмназiя, Рябоконiвський
дошкiльниЙ навчальний заклад, 2 фельдшерськi пункти, 2 бiблiотеки та булинок
культури.

Всього у старостинському окрузi зареестровано 875 осiб, з них: 41 - дiти
Дошкiльного BiKy, I23 - дiтей шкiльного BiKy, 22l - громадян пенсiйного BiKy та
490 осiб працездатного BiKy.

Старостою та працiвниками постiйно здiйснювалась пiдготовка документiв, що
подаЮться до органiв мiсцевого самоврядування. TaKorK староста брала участь у
НаРаДах селищноТ ради, пленарних засiданнях селищноi ради та засiданнях if
пОСтiЙних комiсiй, засiданнях виконавчого KoMiTeTy селищноi ради. Вносилися
ПРОпОЗицii до виконавчого KoMiTeTy КраснокутськоТ селищноi ради з питань
Дiяльностi на Рябоконiвського старостинського округу КраснокутськоТ селищноi
раДи, пiдприсмств, установ, органiзацiй комунальноi форми власностi та iхнiх
ПОСаДОВИх осiб у виглядi кJIопотань, поданнь та листiв. Постiйно вiдбувалося
Виконання поточних доручень селищноi ради та ii виконавчого KoMiTeTy,
селищного голови.

Згiдно наданих повноважень, з 01.01.2021 по зL|2.2021 року в
СТаРОСТИНСЬКОМУ ОкрУзi було зареестровано 259 вхiдних документiв, надано
вiдповiдi на листи, запити та контролi - 149 одиниць документiв.

За ЗвiтниЙ перiод було прийнято 753 громадян з рiзних питань. Видано 460
ДОВiДОК на Запити населення, пiдприсмств, установ та органiзацiй. Сформовано 58
довiдок про мiсце проживання. Здiйснено виконання 61 нотарiальноi дii. На запити
|ромадян видано 231 викопiювання земельних дiлянок, на закрiплених територiях
населених пунктiв. Було здiйснено виiъди та оформлено 13 akTiB обстежень для
надання адмiнiстративних послуг Краснокутською селищною Радою. З метою
забезпечення плiдноi роботи пiдприсмств, установ та органiзацiй ycix форм
власностi, за Тхнiми запитами, було надано 36 довiдок-характеристик громадян, якi



про}кивають в населених пунктах старостинського округу.
Такох< Рiшенням IV ceciT VIII скликання КраснокутськоТ селищноТ ради

Богодухiвського району XapKiBcbKoT областi Jф 139-VIII вiд 26 сiчня 202l рокУ на

старосту Мсдведсву З.О. було покJIадено обов'язки по ,здiйсненню державноТ

реестрацii речових прав на нерухоме майно та iх обтяжень. Згiдно наданих
повноваж9нь старостою надаються адмiнiстративнi послуги в межах наДаних

повноважень. За липень-грудень 2021 року було опрацьовано 363 заяви з ресстрацii
речових прав на нерухоме майно та iх обтяжень. З них державним ресстраторОМ
було прийнято 271 заяву, 92 заяви були заресстрованi через ЦНАП Краснокутськоi
селищноi ради. За результатами розгляду 360 заяв було задоволено, по 3 заявам

було надано вiдмову в реестрацii з рiзних причин.
Також здiйснено передачу об'сктiв комунальноТ власностi (булiвлi та

матерiальнi цiнностi). Оформлено погосподарькi книги побудинкового облiкУ.
Здiйснено передачу договорiв оренди земель комунальноТ власностi До

КраснокутськоТ селищноi ради.
Проiнвентаризовано та оцифровано список розпайованих земельних дiлянок

(сiножатi та пасовища), виявлено накJIадення земельних дiлянок.
Ведеться реестрацiя змiни мiсця проя(ивання осiб за допомогою електронних

засобiв ведення ресстру.
Вiдбувалися робочi зустрiчi з керiвниками бюджетних пiдприсмств9 установ,

органiзацiй щодо прiоритетних питань розвитку пiдпорядкованих сiл.
Здiйснювався контроль за використанням коштiв, погодження просктiв, aKTiB

виконаних робiт, що надаваJIися пiдрядними органiзацiями, контролюва.IIася якiсть
виконаних робiт.

Вiдбувалося сприяння виконанню на територii вiдповiдних сiл програм
соцiа.гlьно-економiчного та культурного розвитку, затверджених рiшеннями
селищноТ ради, iнших aKTiB селищноi ради та iJ виконавчого KoMiTeTy, внесення до
виконавчого KoMiTeTy, iнших виконавчих органiв селищноi ради пропозицiй з цих
питань.

Проводилися прийоми членiв громади в межах вiдповiдних сiл, здiйснювався
монiторинг стану дотримання ixHix прав i законних iHTepeciB у сферi соцiального
захисту, культури, освiти, фiзичноi культури та спорту, житлово-комунального
господарства, реалiзацii ними права на працю та медичну допомогу.

Вiдбувався постiйний монiторинг благоустрою сiл Рябоконеве, Березiвка,
Зубiвка, Ковалiвка, KoMapiBKa, Слобiдка, XyTipcbKe КраснокутськоТ селищноi ради,
контроль заходiв для Тх пiдтримки в належному cTaHi. Вiвся контроль за
видапенням аварiйних, сухостiйних ,tа фаутних дерев, покосом бур'яrнiв та
карантинноТ рослинностi, доглядом за квiтниками, caHiTapHoto сlбрiзкоrо та
омолодженням дерев на територii с. Рябоконеве та у закрirrлених населених цункгах.

Проводилася координацiя та контроль щодо вжиття заходiв безпечного
проживання населення у закрiплених населених пунктах.

Постiйно вiдбувалося пiдвищення професiйного рiвня старости, налагодження
координацii дiй, пошук шляхiв вирiшення аналогiчних проблем, аналiз та
врахування пропозицiй зацiкавлених cTopiH та соцiальних груп у вирiшення питань.

Староста брала участь в органiзачii проведоння святкових та опортивних
заходiв з вiдзначення державних та народних cBrIT у закрiплених населених пунктах
та в заходах, якi проводилися селищною радою.

Що КраснокутськоТ СТГ постiйно надавалася iнформацiя про подiТ та заходи,
що вiдбувалися на територii села Рябокеневе та закрiплених населених пунктах з



метою iнформаuiйного наповнення
територiальноТ громади.

веб-сайту КраснокутськоТ селищноi

Проводиться устаткування фонду документiв постiйного TepMiHy зберiгання та
ЗаТВеРДЖеННЯ ОПИСiВ У !еРЖаВНОМУ apxiBi XapKiBcbKoT облаЪтi для подальшоi
передачi на зберiгання.

направлено 8 клопотань до Краснокутськот селищноi Ради про кронування тавидitJIення аварiйних та зiпсованих зелених насаджень на територiт села,прибудинкових територiях та кладовищах. За результатом ix розгляду отримано 4ордери та проведено роботи з видалення iз .аrrу"еr""* працiвникiв
Краснокутського РЕМ.

силами жителiв багатоквартирного булинку та з допомогою Стов(СЛОБОДА) прибра_нО частинУ стихiйного смiтника та здiйснено вирубку
чагарниковоi порослi бiля Рябоконiвського сiльсЁкого стадiону.

Проведено вивезення смiття та прибирання кJIадовища у с. Березiвка.Прибирання здiйснювалося силами працiвникiв старостату, громадян ФгБерезивське та ФГ Рябоконiвське, якi надали працiвникi" ,Ъ,.*ni*y.
З допомО,о.-:11Чiки, квалiфiкованих прЪцiвникiв та матерiалiв, Що наданiКраснокутським ЦВНГк ГПУ <Полтавагазвидобування) АТ <Укргазвидобування)

було проведено ремонт MicTKa у с. Слобiдка.
Силами стоВ (СФГ слоБоДА), ФГ Березивське та приватних пiдприемцiв

проведено пiдсипання будiвельним щебеr., доро.и Ковалiвкь-Березiвка.
Здiйснено вивiз повilJIених порогiв Рябоконiвського !НЗ та побудовано зПiдручних матерiалiв конструкцii для користування запасними та аварiйними

виходами.
На спонсОрськi кошти було побудовано дерев'яну сцену на територiТ стадiону ус. Рябоконеве.
за сприяння та фiнансування групи Нафтогаз в особi Ат <укргазвидобування))у рамках проекту <територiя розвитку)> було проведено облаштування зонивiдпочинку на територiт napno"of зони та в рамках проекту кщасливе дитинство)оновлено матерiальну базу Рябоконiвського iuппаду дошкiльнот освiти.
силами сiльгоспвиробникiв постiйно про*одйся чистка дорiг вiд снiгу.постiйно ведеться замiна ламп вуличного освiтлення в населених пунктах, запоточний piK було замiнено 92 лампи,

Староста апарату
КраснокутськоТ сел Зiнаiда М€ДВ€Д€ВА
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