
Звіт в.о. старости старостинського округу 

Помічнянської міської ради Чорновірової Л.Б.  

на 26 сесії міської ради 25.06.2019 року 

                                    Звіт за 2018 рік та 1 півріччя 2019 року 

 

1. Нотаріальні дії: 

Всього за 2018 рік-142. З них: 

- заповіти-31 

- засвідчення підпису-26 

- довіреності-85. 

Всього за період з 01.01 2019р. по 24.06 2019р. - 39. З них: 

- заповіти - 18 

- засвідчення підпису - 7 

- довіреності - 14. 

Видача довідок до нотаріуса (на оформлення спадщини та оформлення 

договорів купівлі-продажу домоволодінь). 2018 рік - 36. 2019 рік - 21 

довідка.  

2. Видача довідок: 

2018 рік: 1103. З них: 

- довідки про пічне опалення – 59; 

- характеристики – 33; 

- про те, що особа не являється членом особистого селянського 

господарства (надається в центр зайнятості для отримання статусу 

безробітного) -  56; 

- про склад сім’ї (для отримання всіх видів соціальних допомог) - 630, 

інші довідки (про те, що особа зареєстрована/не зареєстрована, 

проживає/не проживає, являється власником домоволодіння, утримує 

ВРХ, бджіл тощо) - 325. 

2019 рік:   600. З них: 

- довідки про пічне опалення – 35; 



 

 

- про те, що особа не являється членом особистого селянського 

господарства (надається в центр зайнятості для отримання статусу 

безробітного) – 32; 

- характеристики – 18; 

- про склад сім’ї (для отримання всіх видів соціальних допомог) - 258; 

інші довідки (про те, що особа зареєстрована/не зареєстрована, 

проживає/не проживає, являється власником домоволодіння, утримує 

ВРХ, бджіл тощо) - 269. 

3. Подано позовну заяву (з відповідним пакетом документів) в 

Новоукраїнський районний суд для визнання домоволодіння, яке 

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

Олександрівна), від умерлою спадщиною. Після отримання позитивної 

ухвали та переводу зазначеного домоволодіння в комунальну власність 

там буде відкритий музей Помічнянської ОТГ. 

4. Відремонтовано пам’ятники в с. Помічна: 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. Встановлено вуличне освітлення по КТП № 50 (вул. Толстого, 

введено в експлуатацію в квітні 2018 року), КТП № 48 (вул. Ткаченка, 

введено в експлуатацію в квітні 2019 року) та КТП № 47 (на даний час 

виконавець робіт, ФОП Голощапов С.М. доробляє дозвільні 

документи, після чого лінія, яка встановлена в грудні 2018 року, буде 

введена в експлуатацію). 

6. Біля ставка, який розташований нижче Будинку культури, за 

активної підтримки сільгоспвиробників Помічнянської ОТГ, 

облагороджено територію: встановлено лавочки, бесідку, гойдалку та 

місточок. Земельну ділянку засипано жорствою. Весною 2019 року на 

греблі спиляно аварійні дерева (дрова пішли на опалення об’єктів 

соціальної сфери ОТГ) та розчищено площу грейдером. По спуску від 

СБК до ставка (по його північній стороні) висаджено ряд лип. 

 



 

 

7. В зимовий час дороги населених пунктів старостинського округу 

регулярно очищалися від снігу. В тому числі і на кладовища. Для 

ефективного використання паливно-мастильних матеріалів, 

недопущення переривання транспортного зв’язку з трасою М-13 та                                 

м. Помічна особисто здійснювала моніторинг ситуації. 

8. За особистою ініціативою засипано вул. Коцюбинського, яка 

останній раз капітально засипалася близько 20 років тому.  

9. Регулярно здійснюється грейдерування вулиць населених пунктів 

старостинського округу. 

10. Приймала участь в роботі комісії по охороні навколишнього 

середовища. Здійснено 3 виїзди для обстеження аварійних дерев, які 

становлять загрозу для життя жителів Помічнянської ОТГ. 

11. На протязі 2018 року та в період з 01.01 2019р. по даний час від 

міського голови на виконання контрольних документів по 

розпорядженнях та дорученнях голови Кіровоградської обласної 

державної адміністрації, листів від департаменту агропромислового 

розвитку та житлово-комунального господарства підготовлено та 

направлено відповіді. 

12. В період з березня 2018 року по даний час приймаю участь в 

нарадах, які проводить департамент агропромислового розвитку 

Кіровоградської ОДА. 

13. Оформлення дотацій за вирощування та утримання молодняка 

великої рогатої худоби в домоволодіннях громадян. 

2018 рік: 25700 грн. З них: 

- в зв’язку з тим, станом на 01.05.2018р. не було зареєстрованого 

молодняка, якому б виповнилося повних 5 місяців документи в 

департамент агропромислового розвитку не подавалися. 

- 03.09.2018 року подано пакети документи на 18 телят (які 

утримувалися в домоволодіннях 14 власників) на загальну суму                          

8300 грн; 

 

 



 

 

- 04.12.2018 року подано пакети документи на 25 телят (які 

утримувалися в домоволодіннях 17 власників) на загальну суму                  

17400 грн. 

- 02.05.2019 року подано документи на 13 телят (які утримуються в 

домогосподарствах 9 осіб) на загальну суму 20800 грн. 

В травні 2019 року прийнято документи від 2 громадян, в 

домогосподарствах яких утримуються 3 телят, яким виповнилося 

повних 12 місяців. Нарахована дотація на загальну суму 4500 грн.  

Дотація нарахована за утримання молодняка, народженого від корів, 

які утримуються у власних домоволодіннях. Документи на оформлення 

дотації на молодняк ВРХ, переміщений з інших домогосподарств, не 

надходили.  

 

в.о. старости старостинського округу  

Помічнянської міської ради      Л. Чорновірова 


