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Баштанська міська рада

«Щодо надання інформації»
Новосергіївський територіальний орган надає перелік завдань і заходів
Програми
діяльності
т.в.о.старости
сіл
Баштанської
об’єднаної
територіальної громади на ІІ-півріччя 2017року». Пропозиції щодо
оформлення Програми діяльності т.в.о.старости додаються.

Керівник, т.в.о.старости

С.М.Чернова

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

1

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Підготовка
документів, що
подаються до
органів місцевого
самоврядування

Перелік
заходів
Програми

Строки
виконання
заходу

Виконавці

Баштанська міська рада:

- Про субєктів
господарювання, які
здійснюють торгівельну
діяльність на території
територіального органу;
- Про стан установок для
забезпечення водою;

до 03 числа
кожного
місяця

помічник
старости

до 15 числа
за минулий
квартал

помічник
старости

- Відомості про
щопятниці в т.в.о.старости
реєстрацію місця
електроному
проживання/перебування, вигляді,

Джерела
Орієнтовні
фінансування
обсяги
фінансових
ресурсів,
тис. грн, у
тому числі
за роками
Міський
бюджет

Очікувані
результати

Забезпечення
своєчасного
інформування
для вчасного
виконання

2

зняття з реєстрації місця
проживання;

щовівторка в
паперовому
вигляді (при
наявності)

- Надання
інформаційного вісника;

до 18 числа
кожного
місяця

- Надання щотижневих
заходів

щоп’ятниці помічник
до 10.00 год. старости

- Надання плану роботи
територіального органу
на наступний місяць

до 25 числа
кожного
місяця

Внесення
1) Програма
пропозицій щодо
«ТУРБОТА»:
бюджету
- День інвалідів
територіальної
(І, ІІ, ІІІ гр.) 19 чол.
громади в частині
- І гр. 3 чол. по
фінансування
500 грн.
програм, що
однораз.мат.
реалізуються на
допомоги 1500
території
грн
- ІІ, ІІІ гр. 16 чол.
Новосергіївського
продпайки
територіального
органу;
1600грн

3 грудня

помічник
старости

помічник
старости
Новосергіївський
територіальний
орган

Міський
бюджет
3100,00

Забезпечення
своєчасного
виконання
заходів

- День захисника
України:6 чол. по 1000 грн.
- На поховання
- Виплата компенсації на
безоплатний
автомобільний проїзд на
міських та міжміських
маршрутах (в межах
області) пільгової
категорії населення
-Надання одноразової
матеріальної допомоги
військовослужбовцям,
які отримали поранення ,
контузію
-Виплата компенсації за
комунальні послуги
учасникам АТО
- Виплата компенсації на
безоплатний проїзд
учасникам АТО
2) Програма Соціальноекономічного розвитку:
- День села
- Поліпшення
матеріальної бази УСЗН
(придбання канцтоварів,
бланків), для покращення

14 жовтня

6000,00
2000,00
3000,00

1000,00

1000,00

500,00

06 липня
2000,00
5000,00

якості надання
соціальних послуг
жителям
Новосергіївської
сільської ради
- Виділення коштів
Відділу освіти, молоді і
спорту Баштанської РДА
на придбання паливномастильних матеріалів
для підвезення учнів
с.Новосергіївка до
загальноосвітнього
навчального закладу
3) Програма «Наші
діти»:
- День знань
(канцтовари)
- День Св. Миколая

5000,00

1 вересня

300,00

19 грудня

300,00

(солодощі)

3

Внесення
пропозицій до
виконавчого

- розгляд протоколів
адмінправопорушень;
- встановлення дорожніх

Міський
бюджет

Забезпечення
своєчасного
інформування

4

5

комітету міської
ради з питань
діяльності на
території
Новосергіївського
територіального
органу;
виконавчого
органу міської
ради, підприємств,
установ,
організацій
комунальної
форми власності та
їх посадових осіб

знаків;
- обмеження руху
великовантажного
транспорту по вулицям з
асфальтним покриттям;
- встановлення
шлафбаумів

Погодження
проектів рішень
міської ради
об'єднаної
територіальної
громади, що
стосуються майна
громади,
розташованого на
її території
Моніторинг за
станом довкілля,

- ліквідація КП
«Новосергіївське»;
- реконструкція старого
водопроводу

- проведення «Чистих
четвергів», суботників

для вчасного
виконання

Міський
бюджет

постійно

Установи та
заклади усіх

дотримання
благоустрою та

6

7

об'єктів
інфраструктури,
громадського
правопорядку
Моніторинг за
дотриманням прав
і законних
інтересів жителів
села (селища) у
сфері соціального
захисту, культури,
освіти, спорту,
туризму, житловокомунального
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

форм власності

- контроль за роботою
зав.ФАПом, фахівця із
соціальної роботи,
працівників культури,
бібліотеки, ДНЗ № 11
«Джерельце» та апарату
територіального органу

постійно

Т.в.о.старости

Приймати участь у
пленарних засіданнях
міської ради об'єднаної
територіальної громади, з
правом дорадчого голосу,
а також у засіданнях
постійних комісій ради

постійно

Т.в.о.старости

санітарного
стану
територіального
органу
дотримання
Правил
внутрішнього
розпорядку
роботи

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 суб'єктами
та інституціями;

Приймати участь у
засіданнях виконавчого
комітету міської ради
об'єднаної територіальної
громади
Взаємодія з ГО
9
«Перспектива і
розвиток»,
Спілка власників корів
«Веселка»,
КП «Новосергівське»,
ПАТ Баштанський
сирзавод, магазини: ПП
Коновалик М.І
«Ритуальні послуги»,
ФОП Рябова Л.І.,
ПП Сотнікова «Перлина
степу», ПП Янкова Р.М.
- Виконання всіх
10 Інші напрями
роботи, що
доручень голови ради та
виконуються за
її виконавчого комітету;
дорученням голови - Здійснення обліку
ради та її
ведення і зберігання
виконавчого
погосподарських книг,
комітету
видача довідок в межах
наданих повноважень;
- Вчинення нотаріальних
8

постійно

Т.в.о.старости

постійно

Т.в.о.старости та
громада
територіадльного
органу

постійно

Т.в.о.старости

Забезпечення
своєчасного
інформування
для вчасного
виконання
згідно здіючим
законодавством
та нормативноправових актів

дій з питань віднесених
законом до відання
виконавчого комітету
міської ради;
- Засвідчення документів
та їх копій;
- Забезпечення особистих
прийомів;
- Забезпечення ведення
військового обліку на
території територіального обліку.

Керівник, т.в.о.старости

міської ради та
її виконавчого
комітету

Т.в.о.старости,
пом.старости
Пом.старости

С.М.Чернова

