
 
 

                                                                                           Додаток 1 

          

                                                                                                                 до рішення виконкому  

                                                                                                міської ради  

від 27.02.2020 року № 22 

 

З В І Т 

про роботу в.о. старости сіл Помічна, Новопавлівка, Червоний Розділ 

(старостинський округ) Помічнянської  міської ради   у 2019 році 

 

1. Нотаріальні дії: 

Всього за 2019 рік - 116. З них: 

- заповіти - 32 

- засвідчення підпису - 25 

- довіреності - 5 9. 

2. Видача довідок: 

- характеристики - 26 

-  про те, що особа утримує бджолосім”ї - 9 

- до нотаріуса (для оформлення спадщини та оформлення договорів купівлі-

продажу домоволодінь) - 46. 

3.  Подано позовну заяву (з відповідними додатками»:  «Новоукраїнські 

новини», підготовкою запитів в нотаріальну контору та Новоукраїнський РАЦС, 

довідкою про те, що власник померла, заповіт нею в Помічнянській сільській раді не 

складався) в Новоукраїнський районний суд для визнання домоволодіння, яке 

розташоване по вул. Гагаріна, 123 (власник-покійна Педько Надія Олександрівна, яка 

померла 15.02 2017 року), відумерлою спадщиною. Ухвалою Новоукраїнського 

районного суду від 05.07.2019 року зазначене домоволодіння переведено в комунальну 

власність, до 200-річчя села Помічна, яке проведено 07.09 2019 року, в ньому 

відкритий музей Помічнянської ОТГ. Особисто готувала матеріали до позовної заяви 

та приймала участь в судовому засіданні. 

4. Відремонтовано пам’ятник жителям с. Помічна, які загинули на фронтах 

Великої Вітчизняної війни, що розташований в парку біля Будинку культури 

(капітальний ремонт не проводився з моменту його встановлення в 1960-х роках, 

проводилися лише косметичні ремонти) та по вул. Ткаченка (відремонтовано 

гробницю могили, в якій поховано 8 воїнів, які загинули в березні 1944 року при 

визволенні с. Помічна від німецько-фашистських загарбників). 

5. По обочині греблі від Будинку культури в с. Помічна до ставка весною 2019 

року висаджено ряд лип. А восени біля бесідки висаджено дуби. 

6. В зимовий час періоду 2018/2019 рр. дороги населених пунктів  

старостинського округу регулярно очищалися від снігу. В тому числі і на кладовища.  
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Здійснювалася посипка доріг протиожеледними матеріалами. Для ефективного 

використання паливно-мастильних матеріалів, недопущення переривання 

транспортного зв’язку з трасою М-13 та м. Помічна особисто здійснювала моніторинг 

ситуації. 

7. За особистою ініціативою засипано вул. Коцюбинського. Останній раз її  

повністю, від вул. Гагаріна до виїзду з вул. Набережної, засипали в 1998 році.  

8. Регулярно здійснюється грейдерування  вулиць з ґрунтовим та насипним 

покриттям населених пунктів старостинського округу. 

9. Приймала участь в роботі комісії по охороні навколишнього середовища. 

Здійснено 3 виїзди для обстеження аварійних дерев, які становлять загрозу для життя 

жителів Помічнянської ОТГ. 

10. На протязі 2019 року від міського голови на виконання контрольних  

документів по розпорядженнях та дорученнях голови Кіровоградської обласної 

державної адміністрації, листів від департаменту агропромислового розвитку, 

Новоукраїнського РВ ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області та 

житлово-комунального господарства підготовлено та направлено відповіді. 

11. В період з березня 2018 року по листопад 2019 року постійно приймала 

участь в нарадах, які проводив департамент агропромислового розвитку 

Кіровоградської ОДА. 

12. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 

року № 107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва» зі змінами, внесеними 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 110, протягом 2019 

року здійснювалося оформлення дотацій за утримання молодняка великої рогатої 

худоби, який утримується в домоволодіннях жителів Помічнянської ОТГ. 

     Дотація нараховувалася за утримання молодняка, народженого від корів, які 

утримуються у власних домоволодіннях. Всього за 2019 рік нараховано та виплачено з 

державного бюджету 32800,00 грн. 

    Документи на оформлення дотації на молодняк ВРХ, переміщений з інших 

домогосподарств, протягом 2019 року не надходили. 

    Відповідно до графіка подання документів в департамент агропромислового 

розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації: 

- 02.05 2019 року подано документи на 13 телят, які утримувалися в 

домогосподарствах 13 власників, на загальну суму 20800,00 грн.; 

- 03.09 2019 року подано пакети документи на 18 телят, які утримувалися в 

домоволодіннях  6 власників, на загальну суму 6700,00 грн.; 

- 03.12 2019 року подано пакети документи на 9 телят, які утримувалися в  

домоволодіннях 7 власників, на загальну суму 5300,00 грн. 

 

 

В.о. старости                  Любов ЧОРНОВІРОВА 

      


