Вих.№308/05-03/1 від 21.06.2017

т.в.о. старости

Про програму діяльності
т.в.о. старости

На виконання рішення виконавчого комітету від 15 червня 2017року
№96 «Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Баштанської
міської ради на ІІ-півріччя 2017року». Вам необхідно у строк до 30 червня
2017року
надати
проект
Програми
діяльності
т.в.о.старости
села(сіл)___Христофорівка_Баштанської об’єднаної територіальної громади
на ІІ-півріччя 2017року». Пропозиції щодо оформлення Програми діяльності
т.в.о.старости додаються.

Міський голова

Кононенко 26147

І.В.Рубський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
_____________ 2017року №____
Перелік завдань і заходів Програми діяльності т.в.о. старости села Баштанської міської ради
на ІІ-півріччя 2017р.*
№

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні завдання)

Перелік
заходів
Програми

Строки
виконання
заходу

Виконавці

1

Підготовка документів,
що подаються до органів
місцевого
самоврядування

До 5 числа
кожного місяця,
по мірі
необхідності,
щотижня, раз на
місяць,

Т.в.о.старости
Золотухіна О.В.

2

Внесення пропозицій
щодо бюджету
територіальної громади в
частині фінансування
програм, що
реалізуються на
території села (сіл)

План роботи на кожен
місяць, клопотання, рішення,
звіти, акти виконаних робіт,
заходи, акти на списання буд.
матеріалів,відомсті про
реєстрацію та зняття з
реєстрації місця проживання,
табель виходів на роботу,.
Бюджет участі по реалізації
проектів на 2017р.: ремонт
сільського клубу,встановлення
дит.майданчика по
вул.Приінгульській,ремонт
адмін.приміщення,ремонт
порогу біля адмін.
приміщення,капітальний ремонт
доріг, вивезення
сміття,насадження паркової

З 1 червня по31
грудня2018 -2019
рік,
2017р.

Золотухіна О.В.
Хруставка Л.В.

2017р.до вересня
протягом
кількох років,
протягом року
2017 – 2018 р.

Джерела
Орієнтовні Очікувані
фінансування
обсяги
результати
фінансових
ресурсів,
тис. грн, у
тому числі
за роками
Плідна
співпраця
сторін

Бюджет міської
ради, місцевий
бюджет.

Плідна
співпраця
сторін,
добробут
жителів села.

Христофорівка;
3

4

5

6

Внесення пропозицій до
виконавчого комітету
міської ради з питань
діяльності на території
відповідного села (сіл)
_Христофорівка________
виконавчого органу
міської ради,
підприємств, установ,
організацій комунальної
форми власності та їх
посадових осіб
Погодження проектів
рішень міської ради
об'єднаної
територіальної громади,
що стосуються майна
громади, розташованого
на її території
Моніторинг за станом
довкілля, об'єктів
інфраструктури,
громадського
правопорядку
Моніторинг за
дотриманням прав і

зони для відпочинку жителів,
Передати на баланс міської
ради будівлю лікарської
амбулаторії з подальшим її
ремонтом та відновленням
койкомісць,

2017 – 2018 рік.

Районна лікарня,
Міська рада.

Рішення про передачу
майна КП, майна сільського
клубу, доріг
комунального підприємства,
розташованого на її території.

2017 р.

Міськводоканал

Створити ДНД у кількості 6
осіб для патрулювання
об»єктів
ТОГ під час свят.

2017р.

Міська рада,
Громада села
Христофорівки.

Створити моніторингову
комісію по облаштуванню
лікарської амбулаторії для
надання медичної допомоги,

2017 – 2018рр.

Міська рада,
громада села
Христофорівки.

Бюджет міської
ради,
Місцевий бюджет.

Якісне
медичне
лікування
жителів
громади,
профілактика
захворювань.

Спокій
жителів
громади

Бюджет міської
ради, місцевий
бюджет.

Плідна праця
громади і
міської
ради,що в свою

7

8

9

законних інтересів
жителів села (селища) у
сфері соціального
захисту, культури,
освіти, спорту, туризму,
житлово-комунального
господарства, реалізації
права на
працю, медичну
допомогу;
Участь у пленарних
засіданнях міської ради
об'єднаної
територіальної громади,
з правом дорадчого
голосу, а також у
засіданнях постійних
комісій ради
Участь у засіданні
виконкому міської ради
об'єднаної
територіальної громади
Взаємодія з
громадськими
об'єднаннями, які діють
на території
територіальної громади,
а також іншими

розробити та вдосконалити
туристичний проект «Зелений
маршрут», налагодити вивіз
сміття, створити пункт
прийому відходів,облаштувати
дитячий та спортивний
майданчики, упорядкувати
місце для паркової зони.

чергу дадуть
поповнення
бюджету та
створять
робочі місця,
упорядкують
територію

Використання права дорадчого
голоса для прийняття
правильних рішень,
інформування громади та
проведення громадських
обговорень щодо життя та
досягнень ТОГ

До кожної сесії
та засідань
комітетів, щоб
могли пройти
громадські
слухання і лише
після їх
обговорень
приймалися
рішення.

Міська рада,
громада
села,т.в.о.старости,
депутати

Для розвитку,
процвітання,
місць
проживан-я
ня громади
села.

Прийняття правильних рішень
на засіданнях виконкому ТОГ по відношенню
до жителів села.

2017 – 2019рр.
кожного
місяця

Депутати міської
ради,т.в.о.старости,
підприємці,
адміністрація.

Плідна
співпраця
сторін дасть
хороший
результат.

Пропонувати співпрацю
з громадськими об»єднаннями:ГО
«Христофорівці»,ГО спілка
власників корів
«Степовичка», а також
ССД «КВІНТ»,ТОВ
«МЕГАПРОДУКТСЕРВІС»,ФГ
«ПОЛЕ»,ФГ «ПРОМІНЬ», ФГ

2017р.

Христофорівський
територ. орган
викон.комітету
Баштанської міськ.
ради та об»єднання
суб»єкти,інституції,
ФГ.

Бюджет міської
ради,місцевий
бюджет,
благодійна
допомога ТОВ,
ФГ,суб»єктів,
Інституцій.

Облаштуванн
та
обладнання
територій,будівель, місць для
відпочинку,
робочих місць,
повернення
молоді до своїх

10

суб'єктами та
інституціями;

«СІМ», «АГРОСЕРВІСЮГ» та
інші суб»єкти та інституції.

Інші напрями роботи, що
виконуються за
дорученням голови ради
та її виконавчого
комітету

Вчииення нотаріальних
дій з питань віднесених
законом до відання
виконавчого комітету міської
ради, реєстрація та зняття
з реєстрації місця проживання,
прийом громадян та вирішення
їх проблем по мірі можливості,
участь у
засіданні виконавчого
комітету, пленарних
засіданнях, нарадах, сесіях?.

Протягом року

Міська рада,
Христофорівський
територ.
орган,депутати
міської ради,
підприємці,
фермера,
одноосібники.

Здійснення обліку ведення і
зберігання погосподарських
книг,видача довідок в межах
наданих повноважень,
засвідчення документів та їх
копій.
Забезпечення,
ведення військового обліку
на територі. Забезпечення
своєчасного інформування
для своєчасного виконання
згідно нормативно- правових
актів міської ради та її
виконавчого комітету.

Протягом року

Золотухіна О.В

10.1 Виконання всіх
доручень голови ради
та її виконавчого
комітету.

Хруставка Л.В.

*Програма розробляється і затверджується щороку, враховує програму соціально-економічного розвитку та план Стратегічного розвитку
громади.
*Програма підлягає оприлюдненню у ЗМІ
*Староста щороку звітує на виконкомі та перед громад кістю села, селища щодо виконання програм

Міська рада,
Місцевий бюджет.

домівок, створення
комфорту для
роботи і проживання.
Плідна
співпраця,
взаємне
порозуміння і
підтримка,
злагоджена
робота
дадуть
гарний
результат
і розвиток
ТОГ.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету

_____________ 2017року №____
Перелік завдань і заходів Програми діяльності т.в.о. старости села Баштанської міської ради
на ІІ-півріччя 2017р.*
Назва
напряму діяльності
(пріоритетні
завдання)

товка
ментів, що подаються
рганів місцевого
врядування

ення пропозицій щодо
жету територіальної громади
тині фінансування програм,
еалізуються на території
сіл) Христофорівка;

ення пропозицій до
навчого комітету міської
з питань діяльності на
орії відповідного села (сіл)
стофорівка________

Джерела
фінансування

Перелік
заходів
Програми

Строки
виконання
заходу

Виконавці

План роботи на кожен місяць,
клопотання, рішення, звіти, акти
виконаних робіт, заходи, акти на
списання буд.
матеріалів,відомсті про
реєстрацію та зняття з
реєстрації місця проживання,
табель виходів на роботу,.
Бюджет участі по реалізації
проектів на 2017р.: ремонт
сільського клубу,встановлення
дит.майданчика по
вул.Приінгульській,ремонт
адмін.приміщення,ремонт порогу
біля адмін. приміщення,капітальний
ремонт доріг, вивезення
сміття,насадження паркової зони
для відпочинку жителів.
Передати на баланс міської ради
будівлю лікарської амбулаторії з
подальшим її ремонтом та
відновленням койкомісць,

До 5 числа
кожного місяця,
по мірі
необхідності,
щотижня, раз на
місяць,

Т.в.о.старости Золотухіна
О.В.

З 1 червня по31
грудня2018 2019 рік,
2017р.

Золотухіна О.В.
Хруставка Л.В.

Бюджет
міської ради,
місцевий
бюджет.

Плідна співпраця
добробут жителів

Районна лікарня, міська
рада.

Бюджет
міської ради,
місцевий
бюджет.

Якісне медичн
лікування жителів
профілактика
захворювань

2017р.до вересня
протягом
кількох років,
протягом року
2017 – 2018 р.
2017 – 2018 рік.

Орієнтовні
обсяги
фінансових
ресурсів,
тис. грн, у
тому числі
за роками

Очікувані
результати

Плідна співпраця

навчого органу міської
підприємств, установ,
ізацій комунальної форми
ості та їх посадових осіб
дження проектів рішень
ої ради об'єднаної
оріальної громади, що
ються майна громади,
шованого на її території
торинг за станом довкілля,
тів інфраструктури,
адського правопорядку

торинг за дотриманням
і законних інтересів
лів села (селища) у сфері
льного захисту, культури,
и, спорту, туризму,
ово-комунального
дарства, реалізації права на
ю, медичну допомогу;

ть у пленарних засіданнях
ої ради об'єднаної
оріальної громади, з
ом дорадчого голосу, а
ж у засіданнях постійних
ій ради

ть у засіданні виконкому
ої ради об'єднаної
оріальної громади
модія з громадськими

Рішення про передачу майна
КП, майна сільського клубу,доріг
комунального
підприємства,розташованого на її
території.
Створити ДНД у кількості 6 осіб
для патрулювання об»єктів
громадського об»єднання під час
свят.
Створити моніторингову комісію
по облаштуванню лікарської
амбулаторії по наданню
медицинськї допомоги, розробити
та вдосконалити туристичний
проект «Зелений
маршрут»,забезпечити вивіз
сміття, створення пункту прийому
відходів,
Використання права дорадчого
голоса для прийняття
правильних рішень та
інформування громади про
життя та досягнення ТОГ.

2017 р.

Міськводоканал

2017р

Міська рада, громада села
Христофорівки.

2017 – 2018рік

Міська рада, громада
села Христофорівки.

Міська рада, громада
села, т.в.о.старости.

Прийняття правильних рішень
на засіданнях виконкомуОТГ.

Після кожної
сесії та засідань
комітетів, щоб
могли пройти
громадські
слухання і
лише після їх
обговорень
приймалися
рішення.
2017 -2019рік,
кожного місяця

Пропонувати співпрацю з

2017рік.

Депутати міської ради,
т.в.о.старости, підприємці,
адміністрація.
Христофорівський

Спокій жителів гр

Бюджет
міської ради,
місцевий
бюджет.

Плідна співпраця гр
міської ради , що в
чергу дадуть попов
бюджету та створять
місця, упорядкують т

Для розвитку
процвітання,розбудов
проживання гром

Облаштування та обл

наннями, які діють на
орії територіальної
ади, а також іншими
ктами та інституціями;

напрями роботи, що
нуються за дорученням
и ради та її виконавчого
ету

громадськими об»єднаннями:ГО
«Христофорівці»,ГО спілки
власників корів «Степовичка», а
такожССД «КВІНТ»,ТОВ
«МЕГАПРОДУКТСЕРВІС», ФГ
«ПОЛЕ», ФГ «ПРОМІНЬ»,
«АГРОСЕРВІСЮГ», ФГ «СІМ»
та інші суб»єкти та інституції.
Виконання нотаріальних дій,
реєстрація та зняття з
реєстрації місця проживання,
прийом громадян та вирішення
їх проблем, участь у засіданні
виконавчого комітету,
пленарних засіданнях, нарадах.,
сесіях

терит. орган вик.
коміт. Баштанської
міської ради та
об»єднання, суб»єкти,
інституції, ФГ,.

Протягом року.

Міська рада,
Христофорівський
територ орган,
Депутати
міск.ради,підприємці,
фермера, одноосібники

*Програма розробляється і затверджується щороку, враховує програму соціально-економічного розвитку та план Стратегічного розвитку
громади.
*Програма підлягає оприлюдненню у ЗМІ
*Староста щороку звітує на виконкомі та перед громад кістю села, селища щодо виконання програм

територій, будівель,м
лише для відпочин
робочих місць,пове
молоді до своїх до
створення комфорт
проживання гром
Міська рада,
Місцевий
бюджет.

Плідна співпраця, в
порозуміння, підтри
злагоджена робота
гарний результат і р
ТОГ.

