
ЗВІТ 

про роботу старости сіл Володимирівки, Шевченко, Сергіївки                   

КУЧЕР ТЕТЯНИ ФЕДОРІВНИ за 2019 рік 

 

Керуючись Конституцією та законами України, актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Статутом Апостолівської міської ради 

(об’єднаної територіальної громади), Регламентом міської ради, Положенням 

про старосту села та іншими нормативно-правовими актами, що визначають 

порядок його діяльності та взаємовідносинами з Апостолівською міською 

радою (об’єднаної територіальної громади), звітую про свою роботу старости 

сіл Володимирівки, Шевченко, Сергіївки за 2019 рік. 

 До Володимирівського старостинського округу входять три населених 

пункти, а саме: с. Володимирівка, с. Шевченко, с. Сергіївка. Станом на 

01.01.2020 налічується  389 домогосподарств: с. Володимирівка – 183;                            

с. Шевченко – 140; с. Сергіївка - 66, зареєстровано - 1001 мешканець, із них: 

с. Володимирівка – 483, с. Шевченко – 406, с. Сергіївка – 112. 

Дошкільного віку-69 

Шкільного віку- 149 

Працездатного населення-625 

Пенсіонери - 166 

Міграційний рух населення станом на 01.01.2020 в межах старостинського 

округу, а саме: 

Прибуло - 10 чол. 

Вибуло - 12 чол. 

Народилось - 9 

Померло - 11 

 Соціальний захист населення 

На території Володимирівського старостинського округу проживає 19 

багатодітних сімей, в яких виховується 62  дитини.  Як член опікунської ради, 

разом з депутатом міської ради, завідуючою ФП та представниками 

Володимирівського НВК, періодично проводимо перевірки щодо спроможності 

даних сімей забезпечувати гідні умови проживання і виховання підростаючого 

покоління та виконання батьківських обов’язків. 

Під опікою – 2 чол. 

Учасників АТО – 8 чол. 

Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС – 2 чол. 

Одинокі громадяни похилого віку, які потребують догляду соціальними 

службами – 7 чол. та перебувають під доглядом соціальних працівників-7 чол. 

Інваліди ВВВ – 1чол., працівники тилу – 3 чол.,  діти війни – 51 чол. 

 

Одноосібників обліковується - 235 чол., які обробляють 2155 га. 

Приватних підприємців – 5 чол. Юридичних підприємств - 4, які обробляють 

2643 га,  АФГ «Ольвія» - 71 чол., 471 га, ТОВ СП «Колор» - 49 чол., 320 га, 

ПСП « Едельвейс» - 60 чол., 442 га, ТОВ «Регул-Агро» - 213 чол., 1410 га. 



 На території  Володимирівського  старостинського округу працюють 

заклади освіти, культури та охорони здоров’я, а саме: 

- Володимирівська філія опорного навчального закладу «Апостолівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Апостолівської міської ради 

Апостолівського району Дніпропетровської області», навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад», де навчається 81 учень та 9 дітей дошкільного віку   

(приміщення дошкільного навчального закладу - на 20 міст) 

 - Володимирівська сільська бібліотека обслуговує населення всієї громади, 

бібліотечний фонд якої  складає 3818 книг,  при бібліотеці надаються 

безкоштовні  Інтернет послуги. 

- Володимирівський ФП, Сергіївський ФП, Шевченківський ФП надає медичні 

послуги жителям  3 населеним пунктам. 

- Працює відділення зв’язку Укрпошта в с. Володимирівці, яка обслуговує села 

Володимирівку та Шевченко, а в селі Сергіївці працює пересувне відділення 

Укрпошти. 

- Магазинів на території - 3, які забезпечують населення необхідними 

продуктами харчування та промисловими товарами. 

           За період роботи старости старостинського округу за 2019 рік брала 

участь у засіданнях виконавчого комітету міської ради та міської ради. 

Виконую доручення міської ради, її виконавчого комітету, міського голови, 

інформую їх про  виконання доручень, представляла інтереси населених 

пунктів у виконавчих органах міської ради, забезпечувала зберігання офіційних 

документів старостинського округу, доступ до них. 

           Здійснювала особистий прийом громадян старостинського округу, не 

менше як три дні на тиждень, у відповідності до графіку роботи, вела облік та 

контроль за розглядом і вживання заходів на скарги і заяви громадян. 

Здійснювала моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у 

сфері соціального захисту, культури, освіти,  житлово-комунального 

господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу. За звітний 

період мною, під час особистого або виїзних прийомів, було прийнято та 

розглянуто 124 звернення громадян, які здебільшого стосуються  надання 

допомоги щодо оформлення соціальних пільг та матеріальної допомоги. Також 

розглядались заяви та скарги громадян на місцях їх виникнення, про що 

складались акти порушень, а тоді приймались відповідні міри в присутності 

обох сторін. Складаю акти обстеження всіх верств населення, за 2019 рік 

складено 39 актів обстеження господарств. 

            Приймаю від членів громади сіл Володимирівки, Шевченко, Сергіївки   

заяви, адресовані органам та посадовим особам міської ради, передаю їх за 

призначенням. Так станом  за 2019 рік від громадян сіл прийнято 122 заяви: 48 

заяв до управління соціального захисту населення, 65 заяв на отримання дотації 

за молодняк ВРХ, 4 заяви на матеріальну допомогу для оздоровлення та 

лікування, 5 заяв  на матеріальну допомогу на поховання, розглянуті всі заяви і 

надано матеріальну допомогу. 



          Проводила збори членів громади в населених пунктах старостинського 

округу, допомагала в оформленні документів цих зборів, вносила пропозиції до 

порядку денного зборів. 

          Організовувала виконання рішень зборів громади населених пунктів та 

здійснювала моніторинг їх виконання. Серед актуальних питань розглядали: 

1. Спрямування коштів субвенції з державного бюджету на будівництво мережі 

вуличного освітлення в селі Шевченко вулиці Шевченка. 

2. Спрямування коштів субвенції з державного бюджету на будівництво мережі 

вуличного освітлення в селі Володимирівці вулиці Шкільної. 

3. Звіт старости с. Володимирівки, с. Шевченко, с. Сергіївки Кучер Т.Ф. про 

роботу за 2018 рік. 

4. Про  створення спортивного майданчика в с. Шевченко, вул.Червона та 

звернення до народного депутата України Шпенова Д.Ю. щодо встановлення 

дитячого майданчика. 

          Забезпечувала ведення обліку громадян, які постійно або тимчасово 

проживають на території старостинського округу, веду облік та зберігання по 

господарських книг в кількості – 6 шт., допомагаю в оформленні документів 

щодо реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації жителів та інші 

паспортні дії, допомагаю мешканцям в оформленні субсидій, забезпечую 

військовий облік військовозобов’язаних  та призовників. 

            Надавала довідки, довідки-характеристики фізичним та юридичним 

особам, які проживають на території старостинського округу в межах наданих 

повноважень. Видано довідок-422, з них довідок-характеристик-49. 

Здійснювала нотаріальні дії. За звітний період посвідчено 38 доручень, 4 заяви 

про справжність підпису, засвідчувала документи на вірність копій. 

           Здійснювала моніторинг за дотриманням на території старостинського 

округу громадського порядку, виконання встановлених  рішенням міської ради 

Правил з питань благоустрою території  населених пунктів  територіальної 

громади, забезпечування чистоти і порядку. На території населених пунктів  

організовували суботники по благоустрою. Приведено в належний санітарний 

стан території навчальних закладів, закладів культури, ФАПів, братських 

могил, автобусних зупинок, прибудинкових територій, кладовищ, узбіччя доріг. 

Проводився ремонт вуличного освітлення, заміна обладнання. Активно та 

добросовісно  працювали працівники старостату. 

Протягом літнього періоду працівниками старостинського округу 

постійно проводилось обкошування узбіччя доріг населених пунктів, бур’янів 

та карантинних рослин.   

          Самостійного зроблено частковий ремонт покрівлі адміністративної 

будівлі, проведено косметичний ремонт будівлі та деяких кабінетів 

приміщення.  

           Завдяки фермерам та одноосібникам двічі за літній період організовано 

обкошування узбіччя доріг між населеними пунктами та до Апостолівської 

автотраси. Велася розчистка та посипання доріг від снігових заметів по вулицях 

населених пунктів, а також доріг між населеними пунктами та Апостолівської 

автотраси.  



За 2019 рік надавалися усні попередження жителям громади про 

наведення належного санітарного стану біля дворів, присадибних ділянок, 

городів. За звітній період виписано 2 приписи щодо порушення Правил 

утримання  собак,  протоколи про адміністративні правопорушення не 

складалися. 

       Дотримуюся правил службової етики, встановлених законодавчими актами 

України, актами міської ради. 

       Працювала не одна, штат старостату 4 чоловіки. Працює інспектор відділу 

комунальної власності та земельних відносин виконкому міської ради, яка 

приймає платежі за податки, здійснює заміри земельних ділянок, веде облік 

земельних ділянок, співпрацює з податковою; прибиральниця службових 

приміщень; водій, які не лише виконують свої прямі обов’язки, а протягом року 

забезпечують чистоту та порядок на території округу.  

        За звітний період багато заходів зроблено за спонсорські кошти 

сільськогосподарських виробників, а саме до Дня Перемоги були придбані та 

вручені подарунки учасникам та дітям війни, проведено ремонт цоколю 

шкільної будівлі, зроблено косметичний ремонт шкільного вестибюлю та 

коридору першого поверху, проведено свято День Села в с. Сергіївці, було 

встановлено спортивний майданчик в с. Шевченко, закуплено спортивне 

обладнання (сітки на міні ворота, баскетбольна, волейбольна, м’ячі), будівельні 

матеріали, придбано подарунки на Новий рік всім учням та діткам дитячого 

садка.  Надавалась  благодійна допомога на проведення заходів до святкових 

дат, до Дня визволення села, до Дня Перемоги, Дня захисту дітей, на Новорічні 

свята та інші. Протягом 2019 року брала активну участь у підготовці і 

проведенні заходів, пов’язаних із відзначенням державних свят, урочистостей. 

         Особисто за підтримку та благодійні внески дякую депутату 

Дніпропетровської обласної ради  Доценко Л.С., яка  подарувала для школи 

проектор для перегляду відеофільмів, голові ГО «Гільдія підприємців» Осі 

А.П., він подарував для школи мультимедійне обладнання, депутатам міської 

ради Невдах Т.П., Міхно Л.М., Сеник Н.А. та всім сільгоспвиробникам, які 

відкликалися та надали матеріальну допомогу. 

        Велика подяка активістам нашої громади, які організували суботники по 

прибиранню узбіччя дороги до Апостолівської траси та зробили ремонт 

частини цієї дороги. 

        Налагоджена тісна співпраця з ветеранською організацією та її керівником 

Михайленко Валентиною Олександрівною, спільно вирішуємо проблемні 

питання організації, надаю допомогу в оформленні документації на отримання 

соціальних пільг. В приміщенні колишньої сільської ради Раді ветеранів надали 

кімнату, де проходять засідання організації, зустрічі, святкування, надані меблі, 

допомогли знайти стенди для забезпечення більш ефективної їх роботи, 

допомагали в оформленні стендів. 

       Здійснюю облік та передаю до виконавчого комітету міської ради дані 

показників лічильника, встановленого у будівлі адмінприміщення та показники 

лічильників вуличного освітлення с. Володимирівки та с. Шевченко.  



        На виконання розпорядження міського голови в листопаді 2019 року 

своєчасно проведено інвентаризацію майна об’єктів соціальної сфери, що 

перебувають на балансі виконкому міської ради та знаходяться на території сіл 

Володимирівки, Шевченко, Сергіївки. 

Беру участь в навчаннях та тренінгах, організованих виконавчим комітетом 

Апостолівської міської ради. 

         Здійснюю контроль за надходженням податків до бюджету міської ради, 

допомагаю вести  роботу по виявленню боржників та погашенню 

заборгованості із земельного податку. 

        Сформовані архівні справи за 2019  рік здала до архіву Апостолівської 

міської ради. 

                  

 

 

 

Староста с. Володимирівки,  

с. Шевченко, с. Сергіївки                                                                       Т.Ф.КУЧЕР 


