
  

                                            З В І Т 
         старости Котлярівського старостинського округу 

 

           Керуючись Конституцією України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Положенням про старосту та 

іншими нормативно-правовими актами звітую про роботу старости 

Котлярівського старостинського округу за п»ять місяців 2021 року. 

       Відповідно до покладених на мене повноважень: 

- беру участь у засіданнях виконавчого комітету селищної ради,де 

представляю інтереси жителів села Котляри та села Мовчани.  

Виконую доручення селищної ради, її виконавчого комітету, 

селищного голови, інформую їх про виконання доручень; 

- сприяю виконанню на території села Котляри та  села Мовчани 

Програми соціально-економічного та  культурного розвитку 

Котлярівського старостинського округу,затверджених рішенням 

селищної ради, інших актів ради та її виконавчого комітету; 

- щодня з 8.00 год. до 17.00 год. здійснюю прийом громадян, які 

звертаються з проблемами різного характеру. Надаю рекомендації та 

консультації.  

- приймаю від членів громади села Котляри та села Мовчани заяви, 

адресовані органам та посадовим особам селищної ради, передаю їх за 

призначенням. 

- здійснюється облік, ведення, зберігання по господарських книг, 

видаються довідки у межах наданих повноважень. 

За п”ять місяців поточного року: 

-  видано довідок різного характеру- 151 шт. 

 - виписано квитанцій для сплати за земельний податок - 305шт. 

- зареєстровано померлих - 48 чоловіка 

- прийнято заяв на матеріальну допомогу-14 шт. 

- надано відповідь  Харківському районному відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» відносно перевірки факту мешкання  

Статінова Артема. 

- здійснювала облік та передавала до бухгалтерії селищної ради дані 

лічильників вуличного освітлення, а також передавала дані газових 

лічильників в «Харківгаз» 

- за зверненням мешканців села приймаю заявки на заміну 

енергозберігаючих ламп вуличного освітлення. 



- зверталася в земельний відділ щодо вирішення питань меж земельних 

ділянок; 

- разом з першим заступником селищного голови Юрієм Світличним, 

депутатами Анатолієм Чепурко , Ігорем Лучаніновим  було проведено 

дві зустрічі з мешканцями села  Котляри та села Мовчани, де 

порушувались такі питання: 

- ремонт дороги при в»їзді в село Котляри; 

- ремонт дороги до кладовища; 

- доріжка через радіоцентр (аеропорт) 

- ремонт та заміна дитячих майданчиків; 

- вуличне освітлення (заміна ламп) 

- грейдування дороги між селами Мовчани та Федорці; 

- з»єднати вулиці Тиху та Аерофлотську; 

- доріжка від вулиці Польової до вулиці Миру. 

  Мешканці вул..Молодіжна просять продовжити вуличне освітлення, 

до  вул..Шевченко та до кінця вул.. Молодіжна 

   Діти нашої громади приймали участь у флешмобі до Дня вишиванки. 

   В селі  Котляри  для дітей села Котляри та села Мовчани до дня 

захисту дітей було проведено свято «Разом веселіше». 

    Завдяки участі волонтерського руху COMPASS CAMP кожної 

суботи та неділі проводиться дозвілля дітей села Котляри та села 

Мовчани, в які входить тренування з футболу на міні футбольному 

полі для дітей молодшого та підліткового віку, а на великому 

футбольному полі проходить гра з пейнтболу.      

   Наприкінці звіту хочу висловити слова вдячності селищному голові, 

працівникам селищної ради, робітникам всіх установ та закладів, 

членам виконкому, депутатам, всім, хто  підтримує нас, хто дає 

поради, хто допомагає і словом і ділом, тих, хто не просто критикує, а 

вносить пропозиції по покращенню життя громади, тих хто робить 

наші села кращими. 


