
ЗВІТ 

старости  Христофорівського  старостинського  округу 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  Христофорівського  
старостинського  округу Баштанської  міської  ради,  є посадовою  особою 
місцевого  самоврядування  села  Христофорівки, що  перебуває у складі 
Баштанської  територіальної громади, за посадою  входжу 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  тяжкий минулий 2022 рік. 

2022 рік  розпочався  за звичай як  і завжди, на  території  старостату  
готувалися до звичайної  роботи, готувалися  документи  до реєстрації  та  
зняття з реєстрації громадян, приймалися  заяви  та  декларації  для  
нарахування субсидій, пільг, державних допомог, видачі довідок соціально – 

правового характеру, ведення  військового  обліку військовозобов'язаних, 
надаються  послуги  нотаріальних дій, проводиться  роз'яснювальна  робота  
щодо норм діючого земельного  законодавства, здійснюється контроль 
своєчасного  надходження  до міського  бюджету  плати  за  оренду  землі  та  
земельного податку. В минулому  році вчасно подали декларації всі 46  
одноосібників  на  земельну площу 358,29 га на  загальну суму 118 тисяч грн. 

За січень – грудень 2022 року працівниками Христофорівського  
старостинського  округу  здійснено: 
№ з/п           Види послуг         

Кількість 

  Сума   адмін.. 
       збору 

     1 2 3 4 

1 Видача  довідок соціально – 

правового характеру 

         250 безкоштовно 

 

2 Посвідчення  заповітів          5         

3 Видано дублікатів посвідчених 
заповітів 

         - - 

4 Засвідчено  вірність копій 
документів 

          -                 - 

5 Засвідчено справжність підпису -   - 

6 Посвідчено  довіреностей 76 безкоштовн
о 

Розпорядженням  міського  голови затверджено графік  прийому  
громадян  старостою  села  та визначено прийомні  дні: вівторок, середа, четвер. 
В ці дні я веду особистий  прийом  громадян в  приміщенні  старостинського  
округу. 



   За  2022 рік  отримано  звернень  на  особистому  прийомі – 104. Всього  
мешканцями  села  порушено  питань – 30.Результати розгляду звернень: 
вирішено позитивно – 20, дано  роз'яснення – 70, інше – 10. 

Кількість звернень  за  деякими  категоріями і соціальним  станом їх  
авторів: 
- від ветеранів праці – 5; 

- від  членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів – героїнь – 8; 

- від пенсіонерів – 15. 

Кількість питань, порушених у зверненнях громадян по категоріях: 
- Аграрної  політики і земельних  відносин – 7; 

- Соціальної  політики, соціального  захисту  населення – 8; 

- Охорони  здоров'я – 6; 

- Комунального  господарства – 6; 

- Житлової  політики -1207; 

- Екології  та  природних  ресурсів – 4. 

Протягом  2022 року брала  участь  у  всіх  засіданнях  виконавчого  
комітету. 

Рік  видався  тяжкий, війна  зруйнувала  всі  плани , щодо розвитку  
громади, підприємницької  діяльності, щодо  врожайності  посівів  
сільгоспвиробників. 

 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 
Христофорівському  старостинському  округу складає 5668,87га, з них: площа  
населеного  пункту -200га, 
- 279 га в 12 фермерських  господарствах; 
- 2789,90 га – площа земельних паїв, із них – 298,49га в 38 Господарствах 

одноосібників; 
-  Земель  приватної власності – 3363,07га; 
- Заказник Христофорівські  плавні – 600га; 

 Основний вид діяльності ради – це виробництво  сільськогосподарської  
продукції. Наші  мешканці  мають  у  своїй  приватній  власності  необхідну  
сільськогосподарську  техніку  та  інвентар.  Під час окупації  у  наших жителів  
позабирали   сільгосптехніку : (трактора:  Хруставка В.М., -1 трактор, 
Броніцький  О.С – 2 трактора, птс, Поляк О.Д., Наливаний Ю.В.) мікроавтобус 
(Басс М.І.). Весь  період  проходу  військової  техніки  та  окупації  постійно  
передавали  інформацію  нашій  розвідці  про  обстановку  та кількість техніки, 
яка  пройшла,барикадували та  переорювали дороги, допомагали  розвідці, було  
створено  загін Тероборони, встановили  блок- пости, проводили  чергування 
на  постах  та  по  селу.  З  3 березня  ворожі  колони  пішли  через нашу  дорогу  
на  с.Піски.10  березня  ввечері  вороги  зайшли  в  село  зі  сторони  с.Пісок, 
вдералися, майже , в  кожен  будинок, де  було закрито вибивали  двері, 
машинами  заїжджали  у  ворота. В  будинках  перевертали  все, шукали  
«бандерівців  і  зброю», дані  по  тер обороні  у  них  були. Після  обшуків , 11 
березня вранці 2022 року зайшли  в село ДНР . Приїхали  військові  машини, 



БТР і багато солдатів. Поселилися  в  приміщенні  школи, розгрузили  ящики  зі  
снарядами та  зброєю. 

Їздила  по  селу  ворожа  техніка – танки, БТРИ, БМП.  На  другий  день  
попередили  про  те, що вони стояти будуть довго і нам краще  з  ними  не  
воювати  ,бо можуть знищити  все  село. До  першого  блок – поста,  до  якого  
під'їхали на  хрестовій  -спочатку розстріляли місце  де був блок - пост , кинули  
декілька  грана, а потім  їх локаційна  машина  стояла  там  постійно.  Одна  
локаційна  машина  їздила  постійно, глушили зв'язок, а якщо  ловили  зв'язок 
то  їхали  і  шукали  ті  місця  де  був  зв'язківець, але  не  встигали.  Ми  за цей  
період  окупації  нарахували 5,5 тис  техніки, різної  за призначенням, яка  
перейшла  нашими  полями.  На  деяких  полях  стояли  танки  і   артилерія, 
поля  порили , бо  робили копаніри.  Але  незважаючи  ні на  що всі  
сільськогосподарські землі  оброблені, без господарських  ділянок  на  
території  Христофорівського  старостату  не  виявлено. 

Загальна  кількість  населення становить 884  особи, з них 790  
зареєстровано, 98 осіб  проживають  без  місця  реєстрації. У  період  
військових  дій  з  лютого  2022  року  на  територію  заїхали  ще громадяни  
не  зареєстровані  в  нашому  населеному  пункті   і  все  населення  
складало  1100 осіб разом  з  ВПО. На  сьогоднішній  день у  нас  – 75  

зареєстровано, але на  даний  час  на  території  перебуває  56  осіб ВПО. 
Будинків  всього 327, з них – 285  заселені, 42 -  незаселені. На період 
військових  дій  постійно  змінюється  кількість  населення – вже 6 бригада 
в кількості від 288 осіб ( попереду  протягом  всього  періоду війни стояли  
особи  від  260  до  488 осіб).  Жителі  нашої  громади  постійно  
допомагають  нашим  гостям- печуть  хліб і  хлібо-булочні  вироби, варять  
гарячі  страви, допомагають  продуктами  та допомагають  облаштувати  
місця  перебування. В домогосподарствах  села  Христофорівки тримають 
корів -250 голів з них 200 корів та 50 голів  молодняка, свиней – 120 голів, 
кози – 60 голів, вівці – 70 голів, коні – 3 голови, птиця – 4 тисячі  голів, 
кури –несучки -  400 голів, кролів - 30 голів, бджолосімей – 260 штук. 
 

На  території Христофорівського  старостинського  округу  функціонують 4 
торгівельних  точки, є комунальні  заклади, які  утримуються  за  рахунок 
Баштанської    громади – це Христофорівський  ліцей, де  навчаються 108  
дітей, в  2022  році  заклад  двічі  отримав  понівечення   ворожими  снарядами 
та  ракетою.  
  Першого  разу  відбудова  проходила  за  рахунок  допомоги  громади  та  
Баштанської  міської  ради, гостей, другого  разу 26.09.2022 року  Баштанська  
міська  рада допомагала будівельними  матеріалами  відділ  освіти  через КП 
«Добробут», матеріали  для  даху,  бригада  Єланцева Віктора Михайловича  
ремонтувала  дах, проплата   Баштанською  міською  радою, відділ  освіти, 
слова подяки  ще  висловлюємо  Гайчеву  Сергію, виділив 15 тисяч  гривень  
для  ремонту  школи, 3 тисячі  гривень виділив  Заворотнюк Олександр, 
випускники  школи  першого  разу  зібрали  кошти  на  заміну  вікон  в  кабінеті  
математики, наші  фермера  Броніцький  Олег  та  Смирнов  Сергій постійно  
допомагали  транспортом  на  своїй  заправці, вивозили  сміття  та  побитий 



буд.матеріал, багато  роботи  зробили  гості безкоштовно, Ницик  Олександр 
допомагав  лаштувати  дах. 

На території  Христофорівського  старостату протягом 2022  року  було  
зроблено  великий  обсяг  робіт, а  саме: проводилася робота  по  
впорядкуванню  території, приємно, що  жителі  громади з розумінням  
поставились  до пропозиції  наведення  порядку  біля  садиб і  прибирали  
навіть  біля сусідніх  садиб, які  пустували ,  бо  хтось  виїхав  і ще  не  
повернувся. Щирі  слова  подяки  висловлюю  фермерам Головченку  
Валентину, який  виділив  5тис.грн., Заворотнюку  Олександру – виділив 3 
тис.грн, Федорова Валентина Павлівна – 3 тис.грн, жителі  села зібрали 3 
тис.250 грн, староста  Хруставка Лариса – 7 тис. грн., для  закупки  плитки  та  
фарби, цементу, фасадної фарби  для  облаштування  доріжки  до  старостату  
та  ремонту  фасаду  адмінприміщення  старостату, ремонту забору, який було  
зруйновано  ворожими  снарядами, забудували  розбиту стіну  у  СБК, 
постіклили  вікна  в  адмінприміщенні  старостату, які  були  вибиті  в  наслідок  
вибухів. 
   Було  завезено з березня  місяця по  грудень 2022 року –  більше  ніж 
8 500пайків, які  отримали  наші  жителі.  
1.Допомога Баштанської  міської  ради : пшенична крупа – 16 кг, 
                                                                    Ячмінна  крупа -8 кг.,                                             
                                                                    Печиво – 5 кг. 
                                                                   Дріжджі -10 упаковок, 
                                                                   Дитяче  харчування – 10 пачок,                                   
                                                                    Ліки  для  дітей проти  застуди  і  проти 
алергії. 

Розвезли   багатодітним сімям  та  одиноким  старикам. Кочкіна А, 
Фоміна Т. Лівіцька Л, Салатенко М., Красіна Р.С., Никифорова Р.Ф., Халабуда 
Н., Кравченко Н. 
  Світла  не  було, води  теж. 10 березня 2022 року  робили  воду по  
вул.Приінгульська, 95 (патрубок, кріплення привіз  батюшка Брус П.В. за  
домовленістю з Герасимлюком М.В. 
09.03.2022  року, домовились з Баштанським  РЕСом  за  провід  та кабель. По 
вулиці Першого  Травня  не  було  світла. Поїхали  наші хлопці  з  села 
Гончаренко Віталій  та  Гаспарян Михаель  забрали провід, кріплення  та  
кабель, коли  поверталися  додому  натрапили  на  ворожу  колону. Їх  не  
зупиняли, але їхала  колона до  села. Коли  хлопці  залетіли  в  село і  заїхали  у  
двір, то за  ними  по  вулиці  проїхав БТР  та  танк. Ми  встигли  зачинити 
ворота. Світло  робили  на  другий  день. Домовилися  з  електриками, зійшлися  
жителі  з  цієї  вулиці  і  робили  світло. Прикро  тільки  що  на  другий  день  
ввечері  вороги  влучили  в  енергоносій  і  світло  пропало. 29 березня 2022 
року  гуманітарну  допомогу  надав фонд  «Добродій»  Миколаїв – дитячі  речі, 
медичні засоби(салфетки, шприці, бинти, маски, та інше) передали  на  лікарню  
Миколаєва БСМП, швидку  допомогу. 

Велику  допомогу  ми  привезли  зі Львова, 4 тони  з  них: 1,5тони – 

бронежилети, продукти, мед.матеріал  відвезли  на  передову  до  Снігурівки.  
2,5 тони - це  продукти  харчування, засоби  гігієни , памперси  від 0 до 6 
розміру, ковдри, постільна  білизна , взуття   та  інше. Загалом  жителі  нашої  



громади  отримали 8 500пайків  гум. допомоги продуктами,  засобами  гігієни, 
постільна  білизна, одяг  для  дорослих  і  дітей, взуття, білизна, бензин, 
будівельні  матеріали .  

Завдячуємо  всім , хто  допомагав  і  допомагає -  прискорювати  
Перемогу – це Всім  Волонтерам м.Львів, Польщі, М.Дніпро, М.Кривий  
Ріг,Східний -1, м.Миколаїв, Червоному  Хресту, Фондам «Добродій», 
Благодійний  Фонд «Мир і Добро», депутатам  Обласної  ради Гомерському  
В.С, Гомерській І.В., Міському голові  Олександру Береговому, Васильєву 
О.С.,Зюзьку  О.В., Депутату  Обласної  ради  Гайді О.В., Баштанській  
Районній  Державній  адміністрації,  закордонним  організаціям: БВФ ДЕ Поль 
України м.Одеси, ІОМ * ОІМ , HEKS EHER Bread for all (care). 

Працівники КП Міськводоканалу вчасно  завжди ремонтують  мережу, за  
2022 рік були  виконані  роботи  по заміні  водопровідної  труби  на  території 
ферми, постійно виїжджали на пориви водо мережі повул.№30 років 
Перемоги, по вул .Приінгульській у двох місцях, замінили  мотор  на  
вул.Ювілейній Всі ці роботи були  виконані  при безпосередній інженерній  
підтримці директора КП «Міськводоканал». Щирі слова  подяки  висловлюємо  
нашим  працівникам  РЕСу  та  працівникам Газового господарства за  
допомогу  і  розуміння. 
         У 2022 році   на  території  Христофорівського старостату закладами  
культури  проводилися  заходи та зустрічі. 
 Заходи: 

- 15 лютого  було  проведено  захід   до  річниці  виводу  військ  з  
Афганістану. Вручено  матеріальну  допомогу  воїнам – Афганцям  та  
сім'ї  померлого  воїна. 

Першочергові  заходи,  які  заплановано  у  2023 році:  
1. Капітальний  ремонт забору та паркану, сходів  музею  історії    та  
образотворчого  мистецтва. 
 

2. Придбання     будівельних  матеріалів  для  поточного  ремонту  огорожі 
Центрального  кладовища. Ремонт  огорожі  Центрального  кладовища. 
3.Придбання     будівельних  матеріалів  для  поточного  ремонту  огорожі   
кладовища на  «Поселянці».  
4. Упорядкування  санкціонованого сміттєзвалища та  ліквідація  стихійних  
сміттєзвалищ. 
5.Засадженн  паркової  зони  в  центрі  села. Придбання  зелених  насаджень  
6. Придбання  та  встановлення  дитячого  спортивного  майданчика. 
7. Капітальний  ремонт  адмінприміщення. 
8.Капітальний  ремонт   адмінприміщення. 
9. Поточний  ремонт    громадських  криниць. 
10. Ремонт  приміщення  для  пункту  поліції .  
 

 

 Староста                                                                           Лариса  ХРУСТАВКА 

 



 

 

 


