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Рішенням  сесії Покровської міської ради VІІІ скликання  від 20 жовтня 

2021 року № 8/18-4 на території Покровської міської територіальної громади  

утворено Першотравневий старостинський округ з центром у селищі Перше 

Травня, до складу якого увійшли 2 селища - Перше Травня і Котлине та село 

Троянда Покровського району Донецької області.  

Загальна площа території 3189 га. Чисельність населення округу станом 

на 31.12.2021 року складає 1182 мешканці. На території округу зареєстровані та 

працюють шість агропідприємств різної форми власності; шість магазинів, які 

забезпечують населення необхідними харчовими продуктами та промисловими 

товарами; одне кафе. Ще на території нашого округу є дві бібліотеки - філії, 

дитячий садок, поштове відділення АТ «Укрпошта», два медичних пункти 

тимчасового базування. 

Визначено, що за адресою: селище Перше Травня, вулиця Зотова, 

будинок 8 знаходиться адміністративна будівля Першотравневого 

старостинського округу, яка є робочим місцем старости. 

Рішенням сесії Покровської міської ради від 17.12.2020 р. №8/1-21 мене 

затверджено на посаді старости Першотравневого старостинського округу на 

строк повноважень Покровської міської ради VIІІ скликання та рішенням сесії 

Покровської міської ради від 20.10.2021 р. № 8/18-5 затверджено Положення 

про старосту, яке відповідно до Конституції України, законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», інших актів законодавства України 

визначає правовий статус старости, порядок його обрання та припинення 

повноважень, відповідальність, порядок звітування та інші питання пов’язані з 

діяльністю старости.  

Рік моєї роботи на посаді старости Першотравневого старостинського 

округу пройшов у тісній співпраці із депутатським корпусом ради, керівниками  

відділів Покровської міської ради, комунальних підприємств, населенням.  

Рішенням сесії Покровської міської ради від 17.12.2020 р. № 8/1-24 

призначений членом виконавчого комітету Покровської міської ради,  брав 

участь у 11 чергових та 11 позачергових засіданнях виконкому. Був відсутній з 

поважних причин на 1 черговому та 1 позачерговому засіданнях (у зв’язку зі 

службовою необхідністю). 

За звітний період на території Першотравневого старостинського округу  

вчинено 32 нотаріальні дії з питань, віднесених законом до відання посадових 

осіб органів місцевого самоврядування згідно зі статтею 37 Закону України 

«Про нотаріат». Відтак, мною посвідчено 21 довіреність, зареєстровано 11 

заповітів, про що скеровано відповідно 11 заяв до Дніпровської філії ДП 

«Національні інформаційні системи» для подальшої реєстрації заповітів в 

Спадковому реєстрі нотаріальних дій.  

Відповідно до  покладених на мене обов’язків, погоджував проєкти 

рішень ради та її виконавчого комітету щодо майна створеної територіальної 

громади, розташованого на території округу. 



Протягом звітного періоду проводив оповіщення військовозобов’язаних 

та призовників про необхідність з’явитись до Покровського військового 

комісаріату, тим самим, сприяв забезпеченню військового обліку 

військовозобов’язаних на  території старостинського округу.  У випадку їх 

відсутності за місцем реєстрації, при необхідності, складались відповідні 

пояснення. 

Брав участь в організації виконання рішень Покровської міської ради, її 

виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на території 

старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням. 

З 01.01.2021 року в Покровській міській територіальній громаді послуги 

соціального характеру населенню, зареєстрованому на території 

старостинського округу, надаються завдяки програмному комплексу 

„Інтегрована інформаційна система „Соціальна громада”. Прийом таких заяв в 

окрузі здійснюється за робочим місцем старости фахівцями УСЗН. В приміщені 

адміністративної будівлі Першотравневого старостинського округу забезпечено 

робочі місця для спеціалістів територіального центру управління соціального 

захисту населення, самоорганізації населення, бібліотеки. 

В старостинському окрузі ведеться погосподарський облік 

дворогосподарств, як вид первинного обліку, передбачений для накопичення і 

систематизації відомостей, які збираються по кожному з розташованих на 

території громади сільському населеному пункту і які є необхідними для 

проведення державних статистичних спостережень. Тому минулого року 

заведено 11 нових книг на 2021-2025 роки.  Це досить  великий  та громіздкий 

обсяг роботи, оскільки до таких книг поступово вручну вноситься інформація 

про всіх зареєстрованих мешканців, поновлюється та відбивається перевірена 

інформація про площу будинків, рік їх побудови, площу земельних ділянок, що 

надана в користування та рахується за домогосподарством. 

Сьогодні в окрузі знаходиться 601 будинок (в т. ч. 3 багатоквартирні 

будинки), відповідно, стільки ж записів про господарства заведено в 

погосподарських  книгах. 

Одним з повноважень старости є здійснення реєстрації/зняття з реєстрації 

місця проживання на території округу громадян та подання відповідним 

органам відомостей щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання 

згідно з чинним законодавством.  

За 2021 рік надано 48 таких послуг: знято з реєстрації - 12 осіб, 36 осіб 

зареєстрували місце проживання. 

За звітний період, відповідно до наданих повноважень, видано 828 

довідок різного характеру, направлено 43 документи (вихідна документація, в т. 

ч. листування з різними організаціями, відповіді на запити різних установ, 

інформації, тощо).  

Прийом громадян проводжу  щодня за місцем роботи в межах робочого  часу 

 (іноді в позаробочий час). За звітний період до мене звернулось 368 громадян з 

різних питань, найчастіше мешканці звертались щодо отримання матеріальної 

допомоги на лікування, реабілітації в післяопераційний період або у зв’язку зі 

скрутним матеріальним становищем. Окремі звернення стосувались видалення 

сухостійних чи аварійних дерев, роботи вуличного освітлення, нанесення 

пішохідної розмітки, роботи медичного пункту, покосу  трави. Однак, цей 



показник є в рази більший, оскільки щодня мешканці округу звертаються та 

отримують роз’яснення й в телефонному режимі. 

За звітний період я не допускав на території округу дій чи бездіяльності, 

які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави. Спільно зі 

Службою у справах дітей Покровської міської ради брав участь у перевірці 

родин зі складними життєвими обставинами.  

Спільно з місцевим органом податкової служби налагоджено співпрацю 

щодо направлення повідомлень мешканцям, які мають земельні ділянки на 

території старостинського округу,  про сплату податків на землю.  

Спільно з працівниками КП «БКП» налагоджено роботу щодо вивезення 

твердих побутових відходів від помешкань жителів старостинського округу. У 

весняно-осінній період на території майже 54000 кв. метрів проводили покос 

трави, прибирання листя та іншого сміття працівниками комунального 

підприємства та не байдужими мешканцями.  

На жаль, вкрай проблемним питанням залишається наше ставлення до 

навколишнього природного середовища, коли всупереч здоровому глузду 

створюються стихійні сміттєзвалища там, де вже не одноразово 

влаштовувались  суботники з прибирання  та вивезення сміття. 

ЖКВ прийнявши на баланс  дороги  наших сіл, підтримує їх в належному 

стані, проводить ремонтні роботи (підсипка щебенем, грейдерування та 

прогортання від снігу взимку та посипання соляно-піщаною сумішшю). 

Особисто проводжу моніторинг стану доріг на під’їздах до сіл, вулицях, 

провулках с-ща. Перше Травня, с-ща Котлине, с.Троянда з приводу  

направлення  техніки для прогортання та посипки доріг. 

Мережі вуличного освітлення знаходяться на балансі дільниці 

«Міськсвітло» КП «БКП» та обслуговується його працівниками. Населенню 

донесено інформацію про існування Контактного центру, де кожен може 

залишити заявку про координати, де необхідно провести заміну ламп вуличного 

освітлення.  

Брав активну участь в організації культурних заходів в старостинському 

окрузі, про більшість з них вам відомо, оскільки вся інформація оперативно 

висвітлюється на сторінці Покровської міської ради в мережі Фейсбук. Цього 

року ми відсвяткували День Прапора України, День захисту дітей та День села. 

Намагаюсь разом з командою однодумців щоразу залучати все більше 

нових мешканців громади до організації різних заходів.  

Наразі нами були проведені толоки з висадки дерев та кущів у парку 

«Сонячних мрій» селища Перше Травня та на дитячому майданчику «Веселка» 

селища Котлине. Пофарбовано ігровий і спортивний інвентар та прибрано 

сміття на території семи дитячих майданчиків нашого старостату. 

По всіх населених пунктах нашого округу були проведені зустрічі з 

мешканцями з приводу насущних проблем, шляхів їх вирішення та перспектив 

розвитку нашого старостинського округу, де чітко було зазначено які роботи 

будемо проводити  у 2022 році, а саме: 

1.Облаштування парку «Сонячних мрій» в селищі Перше Травня - 

встановлення дитячого та спортивного майданчика, висадка дерев та кущів, 

встановлення альтанок; 



2. Ремонт та обладнання спортивного залу, який знаходиться по вул. Зотова 27 

селища Перше Травня; 

3. Облаштування зони відпочинку із встановленням дитячого 

майданчика, лавок, вуличного освітлення та озеленення території с-ще Котлине 

по вул. Спортивна; 

4.Облаштування футбольного поля, встановлення двох альтанок, висадка 

дерев та кущів на дитячому майданчику «Веселка» с-ще Котлине вул. Южна; 

5. Облаштування тротуару  в с. Троянда з висадкою дерев, встановленню 

лавок та проведенню ландшафтних робіт. 

Мешканці округу мають свою вайбер спільноту, до якої входять понад 

п’ятдесят мешканців і ця цифра постійно зростає. Це дуже зручно для моєї 

роботи, оскільки, в першу чергу, маю можливість оперативно донести 

необхідну інформацію населенню, розмістити важливі оголошення, обговорити  

вирішення питань та проблем села. 

Рік  моєї роботи на посаді  старости Першотравневого старостинського 

округу пройшов у тісній співпраці з керівниками  відділів Покровської міської 

ради, комунальних підприємств, населенням, довелось вивчити багато 

нормативних документів, залучитися до різноманітних вебінарів вивчити 

проблеми села та шукати шляхи їх вирішення.. На жаль карантинні обмеження, 

що діяли на той час не дозволили належним чином провести та  реалізувати 

багато ідей. 

Дякую всім, хто долучається до розвитку нашого округу,  жителям 

громади, які підтримують, дають поради, вносять пропозиції щодо покращення 

життя громади, тим, хто розуміє, що від нашої активності в проведенні змін - 

наш Першотравневий старостинський округ стане кращим. 

Від себе особисто хочу додати, що і надалі буду сумлінно виконувати 

свої повноваження, прислухатися до думки всіх мешканців і в тісній співпраці 

робити все можливе для сталого розвитку нашого старостинського округу. 

  

 

Дякую за увагу! 

 

З повагою,  

Староста Першотравневого старостинського округу     О.Ухов 

 

 


