
ЗВІТ 

старости Новопавлівського старостинського округу  
виконавчого комітету Баштанської міської ради Баштанського району 

Миколаївської області про проведену роботу за 2022 рік 

 

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Положенням про старосту та іншими 
нормативно-правовими актами я, як староста Новопавлівського 
старостинського округу Баштанської міської ради, є посадовою особою 
місцевого самоврядування сіл Новопавлівка, Зелений Клин, що перебуває у 
складі Баштанської  територіальної громади, за посадою вхожу до складу 
виконавчого комітету Баштанської міської ради та виконую обов’язки на 
постійній основі, представляю інтереси жителів територіальної громади, 
сприяю у підготовці документів, що подаються до Баштанської міської ради 
та виконавчого органу та маю звітувати про свою роботу  перед депутатами 
на сесії міської ради, а також перед жителями свого старостинського округу 
за минулий 2022 рік. 

На території старостинського  округу надаються такі адміністративні 
послуги: проводиться реєстрація та зняття з реєстрації громадян, 
приймаються заяви та декларації для нарахування субсидії. 

За січень-грудень 2022 року Новопавлівським  старостинським округом 
здійснено : 
№ 

з/п 

Види послуг К-ть Сума адмін. 
збору 

1 2 3 4 

1 Заяви на реєстрацію/зняття місця 
проживання 

4 148,88 грн 

2 Видача довідок соціально-правового 
характеру 

74 безкоштовно 

3 Посвідчено заповітів - - 

4 Видано дублікатів посвідчених заповітів - - 

5 Засвідчено справжність підпису 2 0,68 грн 

6 Посвідчено довіреностей 7 Безкоштовно 

7 Зареєстровано актів депутата міської 
ради Руденко Лілії 

14 Безкоштовно 

 Всього держмито за 2022 рік  149,56 Грн 

        

   За програмою «Соціальна громада» прийнято пакети документів та 

  Оформлено 90  видів допомог, в т. ч. -  97  видів соціальної допомоги ( 121- 

ВПО),   та 4 субсидії. 
 

За 2022 рік зареєстровано звернень на особистому прийомі – 6,. 

Результати розгляду звернень: вирішено позитивно – 6.  



Кількість звернень за деякими категоріями і соціальним станом їх 
авторів: 
             від інших -4; 

             від пенсіонерів – 2. 

Кількість питань, порушених у зверненнях громадян по категоріях: 
 

- сімейної та гендерної політики, захисту прав дітей – 1; 

- інші – 4; 

- забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку – 1. 

Протягом 2022 року брала  участь у всіх засіданнях виконавчого 
комітету, також працівниками міської ради були проведенні для нас, старост, 
навчання, які вкрай необхідні для нашої роботи, приймала участь в онлайн-

навчаннях. 
 

    Щодня з 8.00 до 17.00год здійснюю прийом громадян, які звертаються з 
проблемами різного характеру. Усім громадянам, які звернулися на 
особистий прийом надано інформацію та перелік необхідних документів. 

З початку  повномасштабного  вторгнення  протягом звітного  періоду,  
до Новопавлівського старостинського округу надійшло 65 видів різних 
допомог: 

Баштанський гуманітарний штаб міської ради/РДА -48; 

Президентська допомога   -1; 

БО «Деполь»  -2 

ДФ ООН «Юнісеф» -2 

ГО «Голос громади» -1 

Баштанський сир завод -1 

Допомога від польської громади -1 

Координаційний центр «Бункер»- 3 

Інші – 6 

Видано 12,5  тонн  брикетів інвалідам, ВПО та багатодітним сім’ям за 
підтримки ФБ «Деполь»  та сприяння обласного депутата Гомерського В.С. 

З березня 2022 жителі старостату безкоштовно готували їжу для ЗСУ з 
власних продуктів. 

Активно надавали допомогу військовим підрозділам, що тимчасово 
перебували на території нашого старостинського округу. 

З липня 2022 року і до кінця звітного року, щотижня  до 
Новопавлівського старостинського округу старостою здійснювався підвоз 
соціального хліба від КУ « Центр надання соціальних послуг» Баштанської 
міської ради.  

В листопаді 2022 року отримали гуманітарну допомогу від 
Міжнародного медичного корпусу ( International Medical  Corps) бутильовану 
воду для кожного жителя старостату. 

 

Згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
від 14  квітня 2017 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 



України 05.05.2017 року за № 374/30442 «Про Порядок обліку особистих 
селянських господарств сільськими, селищними та міськими радами», за 
підрахунками обліку особистих селянських господарств станом на 01.01.2023 

року по Новопавлівському  старостинському округу загальна кількість 
населення становить – 601  чол., із них  
діти віком від 0 до 17 років   120 

осіб віком 60+ років 121 

осіб віком від 18 до59років   360 

  

будинків  всього  297, з  них –225 заселені, 72-незаселені та аварійні.  
 В домогосподарствах сіл Новоіванівського старостинського округу  
утримають : ВРХ- 100 гол, корів – 53. 

  На  території  Новопавлівського старостинського округу  діють 4 

магазини,  які  здійснюють торгівельну  діяльність . 
Є  комунальні заклади, які утримуються за рахунок Баштанської 
територіальної громади – це Новопавлівська    філія Баштанського ліцею №2, 
де навчаються 61 учнів , Новопавлівський  ЗДО «Сонечко», який відвідують 
21 дитина, сільська бібліотека, Новопавлівський  сільський будинок культури 
та Новопавлівський  ФАП. 

 

Соціальний захист населення 

На території сіл проживають: 
- 15 багатодітних сімей, в яких виховується 52  дитини;  
- 2 дитина – під опікою; 
- 9 напівсирота; 
- 11  учасників АТО ; 

- 35  чоловік мобілізовано; 
- 5  учасника бойових дій на території іноземних держав; 
- 4 субсидію  на ЖКП отримують    сімей; 
-  субсидію на тверде паливо – 1 сім’я; 
- 1 учасник ліквідації аварії на ЧАЕС. 
- За програмою «Соціальна громада» прийнято пакети документів та 

-  оформлено 90  види  допомог, в т. ч. -97 видів соціальної допомоги   

- 4 субсидій.  
- 121    ВПО. 

 

Благоустрій  
По благоустрою на території сіл Новопавлівського старостинського 

округу  протягом  2022 року було зроблено наступні роботи: 
      - підтримувався задовільний санітарний стан на території населених 

пунктів; 
- в належному стані підтримувались прилеглі території біля дитячих 
майданчиків, пам’ятних знаків, автобусних зупинок, адмінустанов; 



-  проводилася  весняна толока по впорядкуванню території сіл 

Новопавлівського   старостинського округу; 
-  утримувався  в належному  стані пам’ятник в парку біля школи; 
- упорядковували територію кладовища; 
- за спонсорські кошти на території старостату у весняно-осінній період 
постійно проводились роботи по покосу трави, де залучалися жителі 
старостату та СТОВ «Світоч» (допомагав роторною косілкою); 
ЗДО «Сонечко» 

Новопавлівський ЗДО «Сонечко» відвідує 21 дитини, з них пільгової 
категорії: 
- Малозабезпечені – 6;  

- багатодітні-12; 

- напівсироти – 1; 

Заклад щоквартально забезпечувався деззасобами, рідким милом, 
паперовими рушничками. В достатній кількості  наявність медикаментів, які  
відповідають санітарно-гігієнічним нормам. 
У дитсадку встановлено  3-разове харчування.  
 

 

Культурне життя села : 
Протягом 2022 року працівниками БК було проведено різні за 

формою та тематикою культурно-дозвільні заходи. 
 

Взяли участь у відкритому онлайн–конкурсі «Різдвяна зірка» отримали 
диплом, зайняли третє місце народний ансамбль української пісні 
«Берегиня»; 

 

 

Участь в семінарах, майстер-класах, творчих лабораторіях: 
 

Обласні семінари: 
- участь у обласному семінарі  творчих колективів; 

- онлайн- семінар для керівників клубних закладів та керівників 
ДПМ; 

- онлайн - семінар «Креативні методи та методика відновлення 
емоційного стану людини; 

- онлайн – семінар «Духовно – патріотичне виховання молоді 
засобами музичного мистецтва»; 

- онлайн – семінар для майстрів ДПМ; 
- онлайн – семінар «Використання альтернативних методик у 

театральному жанрі»; 
- онлайн – семінар для керівників колективу музичного жанру; 
- онлайн – семінар «Інновації та нові тенденції у сфері культури»; 
- онлайн – семінар – практикум з питань підготовки річних звітів; 



- онлайн – семінар  для майстрів ДПМ; 
- онлайн – семінар участь аматорських колективів; 
- онлайн -  семінар з підготовки річних звітів; 
- онлайн – семінар з питань підготовки річних звітів клубних 

закладів; 
- онлайн – семінар – практикум «Документальний театр як 

платформа для культурних проектів»; 
- онлайн – семінар щодо підготовки річних звітів; 

 

У 2022р. брали участь в таких конкурсах: 
- обласному  конкурсі «Різдвяне диво» - ІІІ місце; 

- Музичний Флешмоб «Сини мої – відважні українці, ми будем вас за подвиг 
прославлять» - Грамота; 

- Обласний мистецький проект «Моя родина – моя Україна» - Гран-прі; 
- Участь у обласному конкурсі «Вірю. Мрію. Живу» - Гран – прі. 

 

Земельні питання: 
Велику увагу було приділено роботі з одноосібниками по заповненню 

декларацій. Була проведена велика роз’яснювальна робота про необхідність 
заповнення декларацій по 360грн. з 1 га.. 
 

Загальна  площа  земель  Новопавлівського старостинського округу  
складає       6164,97 га,  з  них: 
- 23 фермерських  господарств – 316 га,   
- 4 громадян - фізичні особи підприємці, в користуванні – 654,97га,  
- земельні ділянки для ведення ОСГ – 92 чол.,  165,45 га, 
- одноосібники -135 чол.   1371,39 га. 
 

Надходження  по Новопавлівському  старостинському окрузі за період 
з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року: 

- земельний податок з фізичних осіб-211767,66 грн. 
- земельний податок з юридичних осіб-17062,46грн. 
- Оренда плата  з фізичних осіб -48269,48грн. 
- Оренда плата  з юридичних осіб -780228,58 грн. 
  Всього  1057328,18 грн.   

     

Хочу висловити подяку міському голові, працівникам всіх установ  та 

закладів, депутатам міської ради, керівникам підприємств, одноосібникам, 
активним громадянам сіл всім,хто докладає зусиль для покращення життя 

людей нашого старостинського округу. 
       Діяльність нашого старостату  відкрита для всіх, фотозвіти опубліковано  
в мережі Фейсбук у групі «Новопавлівський  старостинський округ».  
      

 

Староста                                                              Тетяна КРАВЧЕНКО 



 


