
самоврядування в Украiнi>>, Положенням про

громадськоi органiзацiI, депутатiв.
порядку в мiсцях захоронення по вул.

В зимовий перiод були органiзованi
Весною проведено роботи
розчистка узбiчь.

роз'яснення з рiзноманiтних

звIт
про роботу старости Хорошiвського инського окруry

БезлюдiвськоТ селищноi ради за од роботи
з 03.0|.2021 року ло 24.06.202 року

ча.натолiя Г

Керуючись Конституцiею Украiни, Законом У LТни <Про мiсцеве
та iншими

нормативно-правовими актами звiтую про с
03.0l .202l року по 24.06.202l року

роботу за перiод з

У своiй роботi я керувався законодавчими актами УкраТни, актами

т

селищноi ради. Виконувала доручення Безлюдi
виконавчого KoMiTeTy, селищного голови, здiйсн,
виконував iншi обов'язки визначенi законода
повноважень.

Постiйно проводяться роботи по наведенню
територii селища Хорошеве. Для цього

Силами батькiв при допомозi селищноi ради
порядок дитячий майданчик по вулицi Фрунзе Ти

Постiйно вiдслiдковуеться питання вулично
електроламп, обрiзка дерев).

роботи
грейдером по пла

громадянам постiйно
питань:

коi селищноi ради та iT

в надання нформацii та
УкраiЪи в межах cBoix

санiтарного порядку на
проводиться постiйно

роз'яснюв€lльна робота серед населення особи i через представникiв
Проведено уботники по наведенню
Зеленiй, Ми у.

приведено в належний
ра.

освiтлення ( замiна

очистцi
ванню

i посипцi
грунтових

дорiг.
дорiг,

консультацii i

на дiтей - 22
- 13

-4з
-16

рiальноi допомоги
- 5 чоловiк.

нулося -16 чоловiк.



Надано допомогу в пiдготовцi документiв для
номеру на земельну дiлянку - 17 чоловiк.

Постiйно зверта€ться населення з питання
земельного податку - l83 чоловiка.

Постiйно населенням пiднiмаються питання:
вуличного освiтлення по вулицi Фрунзе Тиму
провулок Горького, а також добавити ламп
Миру,провулку Щружному, благоустрiй, вивiз с
лiчильникiв за користування водою, водозабез
Хорошеве, пiльговий проiЪд в автобусi XapKiB -
акту€tльнi питання.

В процесi спiлкування з населенням пiднiм
iнформацii вiд селищноТ ради про план заходiв якi
селищi.

Хорошiвський старостинський округ

Староста

млення кадастрового

нарахування i сплати

онт дорiг,встановлення
будинки), Молодiжнiй,
по вулицi Карсрнiй,

iття, передача покчвань
чення населення селища
Хорошеве - це найбiльш

питання про вiдсутнiсть
iчено для проведення в

iй топчIи


