
ЗВІТ СТАРОСТИ ВАСИЩІВСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО 

ОКРУГУ 
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Положенням про старосту та іншими нормативно-правовими актами. Я, 

Макаров Олександр Вячеславович -  староста селища Васищеве,  у  своїй 

роботі керувався законодавчими актами України та актами селищної ради. 

Виконував доручення  Безлюдівської селищної ради, виконавчого комітету та 

селищного голови, а також виконував інші обов’язки визначені 

законодавством України в межах своїх  повноважень. 

Хочеться розпочати  свою доповідь з санітарного стану селища, на 

даний час він задовільний, силами працівників благоустрою узбіччя 

автотраси Харків-Зміїв постійно підтримуються у належному санітарному 

стані. На території селищної ради діє публічний договір на прибирання та 

вивезення твердих побутових відходів, але не всі мешканці здійснюють 

оплату за цю послугу, яку надає КП ТОВ "Комунсервіс-2018". Як староста 

під час спілкування з мешканцями селища постійно провожу роз’яснювальну 

роботу з необхідності обов’язкового подвірного вивезення ТПВ. В зимовий 

період велася розчистка доріг від снігових заметів, дороги та пішохідні 

доріжки посипалися піском та сіллю, після закінчення зими дороги з твердим 

покриттям були пошкоджені. Комунальною службою було проведено 

обстеження доріг з твердим покриттям але ремонтні роботи не розпочато. 

 Грунтові дороги селища потребують підсипки, в березні цього року 

виконано грейдування. Потребують очищення від побутового сміття береги 

річок Уди та Студенок, прилеглі до селища лісосмуги та ділянки лісу. 

Жодного протоколу про адміністративні правопорушення за засмічення 

селища не складено.  

 Територія прилегла до пам’ятника загиблим воїнам в  центрі селища та 

територія центру селища, постійно підтримуються у належному санітарному 

стані. Необхідно провести поточний ремонт меморіального знаку на місці 

загибелі Героя Радянського Союзу Орєшкова С.М., а також братської могили 

на території кладовища. 

 Необхідно провести поточний ремонт (форбування металевих 

конструкцій), мосту через річку Уди в зв'язку з чим мною була складено 

службову записку.   

 В період компанії зелена весна були проведені два суботника по 

прибиранню території кладовища та братської могили у центі селища а також 

два суботника було проведено місцевими жителями Подольох.  

 В селищі були проведені гуляння з нагоди Масляної, а в травні місяці 

на передодні свята дня перемоги були перепоховані останки солдат загиблих 

під час другої світової війни (знайдені пошуковцями на території селища), 

також було проведено свято до дня захисту дітей.  

 Щомісяця здійснювал облік  та  передавал  до  виконавчого  комітету  

Безлюдівської селищної ради дані  показників  лічильників, встановлених в 

комунальних закладах,  а також дані показників лічильників вуличного  

освітлення. 

 Своєчасно проводиться технічне обстеження вуличного освітлення  

заміна ламп та ліхтарів. 



 Сприяв забезпеченню військового обліку військовозобов’язаних на 

відповідній території, надавав допомогу за вчасне їх оповіщення. 

 На даний час ведеться покіс трави на дитячих майданчиках та очистка 

узбіччя автомобільних шляхів від порослі клену. 

 Вів прийом громадян. 

 Приймав участь у засіданнях сесій, засіданнях виконавчого комітету 

селищної ради, засіданнях комісій селищної ради. 

 
 


