
З В І Т   
 старости  Новоєгорівського старостинського округу 

виконавчого  комітету  Баштанської  міської  радиБаштанського району 
Миколаївської області про  проведену  роботу  за  2023 рік 

Згідно Законів України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад» та Регламенту роботи  міської ради , 
я як староста Новоєгорівського старостинського округу маю звітувати перед 
жителями громади за виконану роботу у 2022 році. У своїй роботі я керувалась 
законодавчими актами України. Виконувала доручення Баштанської міської ради її 
виконавчого комітету та міського голови, виконувала інші обов’язки, визначенні 
законодавством України в межах своїх повноважень. 
  Про свою роботу звітувати  перед своїми жителями  – це є перш за все  
відповідальність, але через обставини, які склалися у нас, збір громади неможливий, 
тому все буде доведено через соціальну мережу. 

Я, як староста села беру  участь  у  підготовці проекту бюджету, вношу  
пропозиції  до  виконавчого  комітету  міської  ради  з  питань  діяльності  на  
території  громади. Забезпечую  виконання  рішень  органів  місцевого 
самоврядування, беру участь  у  засіданнях  виконавчого  комітету    робочих  групах, 
в он-лайн нарадах та навчаннях.  Сприяю  виконанню  на  території Новоєгорівського 
старостинського округу  програм  соціально – економічного та культурного розвитку, 
затверджених  рішенням  міської  ради ,представляю  інтереси  жителів  
територіальної  громади та сприяю   у  підготовці  документів, що подаються до 
Баштанської міської ради .  

Розпорядження  міського голови  затверджено графік  прийому громадян 
старостою села  та визначено прийомні дні не менше, як  три  дні  на  тиждень: 
понеділок,  середа, п’ятниця, за 2022 рік на особистому прийомі прийнято 51 чол. 
Здійснюю моніторинг стану дотримання їх прав і законних інтересів у сфері 
соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури і спорту,  реалізації ними 
права на працю та медичну допомогу. Приймаю заяви, адресовані органам місцевого 
самоврядування, передаю  їх за призначенням , а також виконую поточні доручення 
міської ради та її виконавчого комітету , міського голови  та  доповідаю  про їх 
виконання. 
      Здійснюю контроль за станом благоустрою в населеному пункті Новоєгорівського 
старостинського округу  та вживаю заходи для його підтримання в належному стані , 
інформую  міського голову , виконавчі органи міської ради про його результати. 
      Не  допускаю  дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам 
територіальної громади.  
     Згідно  Статуту Баштанської  об’єднаної  територіальної  громади    звітуватиму та 
звітую  перед  виконавчим  комітетом  міської  ради  . 

Станом на 1 січня 2022року по Новоєгорівському старостинському округу 
загальна кількість населення становить – 1400 чоловік, з них  пенсіонерів-220,  дітей 
до 18 років – 296,людей з інвалідністю 1 групи – 4, 2 групи – 8 чол., і 3 групи – 42, та 
діток, які мають інвалідність з дитинства -5,  інваліди війни – 3чол.,. (Афганці)- 5 

чол., Ліквідатор ЧАЕС – 1 чол., ЗСУ 50 чоловік, Учасники АТО -18 чол,  Хочу 
зазначити , що всі учасники АТО  отримали  землю для ведення особистого 
селянського господарства приблизно  до 2-х  га. 

 Коротка інформація про кількість земель . які є на території старостинського 
округу, загальна площа  складає  5316га, з них: 
 240 га  фермерського  призначення,  
  3.687 га  площа земельних паїв, вся земля обробляється і засівається. 



Прийнято  та подано від населення декларацій про доходи за 2021 рік , сума з 
одного  гектара  складала 360 грн. в кількості  129шт, 2 з них не здали ( Гніда Л.В. та 
Гамарца С.К). 

Маємо 2 спілки корів : 
 Світанок - 92 га  ( 45 корів) 
СВК  Надія -    130 га   ( 13 корів) , спеціалістами земельного відділу та головою по 
земельним питанням здійснювався контроль по використанню земель спілки 
власників корів. 
 На території Новоєгорівського старостинського округу є  такі комунальні 
заклади, які утримуються за рахунок Баштанської об’єднаної громади  це –  

Новоєгорівська ЗОШ  І-ІІІ ступенів, де навчалися   156 учнів . 
Новоєгорівський ДНЗ №8 «Дивограй»   який відвідувало  34 дитини. 
Новоєгорівський Будинок культури, в якому працює 3 чоловік, але не всі на повну 
ставку. 
Новоєгорівська Лікарська амбулаторія, працює 4 чол. 
Новоєгорівська бібліотека, працює одна особа. 
 

Працівниками  Новоєгорівкого старостату  здійснено та надано ряд послуг , а саме:  
було видано: 
– Довідок соціального характеру -255шт. 
– Складено адмін. протоколів – 0 

– Запитів від різних інстанцій – 33 

– характеристик різних форм – 10 

– посвідчено заповітів – 7 

– засвідчено вірність  копій документів – 4 

– засвідчено справжність підпису – 2 

– посвідчено  довіреностей – 14 

– прийнято заяв на реєстрацію та зняття з реєстрації – 4 чол. 
– затверджено та зареєстровано актів депутата міської ради в кількості –  10 шт. 
– видано довідок в Баштанський нотаріат -5шт. 
– субсидій на тверде паливо – 17 шт. 
– на ЖКП – 12шт. 
– компенсація УБД – отримало 5 осіб 

– допомога одинокої мами – 12 

– ДСД – 9 

– Особи, які не мають права на пенсію – 5 

– Пільги багатодітним сім’ям – 3 

– Виготовлено їм посвідчень – 3 

– Пільги УБД – 2 

– При народжені – 8 

– Лікарнян6их листів -8 

– Пакунок малюка – 6 

– Пільга сімї загиблого – 1 

– Виготовлення посвідчення дитині інваліду – 1 

– Субсидія ВПО на тверде паливо – 1 

– Допомогли придбати інвалідний візок – 1 

– Облік ВПО – 107 

– Допомоги ВПО – 96 

– Знято з обліку ВПО  - 18 

– Пенсія по втраті годувальника – 1 



– Компенсація УБД – 5 

Всього оформлено 325 допомог. 
На початку року  за графіком здійснював прийом громадян міський голова 

Олександр Береговий   депутат  обласної ради Віталій Гомерський. Були порушені 
першочергові питання по всіх об’єктах, які позитивно вирішили.  За дорученням 
міського голови вся робота була  спрямована на наповнення бюджету, тому  
проводила роз’яснювальну роботу з підприємцями та одноосібниками  по своєчасної 
сплаті податків та по питанню оформлення своїх найманих працівників. 

Тому  ми всі знаємо що від виконання бюджету  залежить  існування наших 
соціальних об’єктів , тобто розвиток нашого села. 

З дружнім візитом та допомогою   завітали до нас міський голова Олександр 
Береговий депутат обласної ради Віталій Гомерський та секретар міської ради Інна 
Петрівна Гомерська, доставивши нам полети для обігріву будинків різним категоріям 
населення, ( які безкоштовно отримали по 10 мішків  тобто по 0.5 тони а саме: 

Багатодітним сім’ям, одиноким мамам, малозабезпеченим, пенсіонерам, сім’ям 
ЗСУ, УБД сім'ї загиблого воїна, сім’ям ВПО, які тимчасово перебувають у нас на 
території , за що люди які отримали таку допомогу були задоволені та дякували 
керівництву. 
 По благоустрою в  нашому населеному пункті  був зроблений великий  
обсяг робіт, а саме:  
Які б обставини не складалися кожного дня, я в  першу чергу  особисто звернулася  
до керівників  підприємств, установ, організацій, приватних  підприємців  та усіх 
мешканців нашого села про необхідність привести в належний стан біля своїх установ  
домоволодінь  та прилеглих територій  для наведення порядку ми організовували 
суботники та захід Зелена Толока де прибирали, замітали, вигрібали та висаджували 
дерева , кущі, квіти. 
 

 Постійно підтримували порядок на кладовищах, вивозили суху траву , квіти та 
вінки, в 2022 році було вивезено з двох кладовищ  сміття на сміттєзвалище. Дякуючи 
нашим фермерам. 
 Косили та згрібали  траву біля скверика «Школярик». 
 Велику допомогу надає нам Скачков О.Л. тому весною і в осінній період 
постійно займаємося озелененням нашого села, висадили саджанці дерев клена в 
кількості 30  штукякі надала міська рада. 
10 фруктових дерев було висаджено у шкільному парку в центрі села, 
10 дерев породи сосни висаджено у скверику «Школярик» та 50 кущів троянд. 
     В обов’язковому порядку тримаємо в належному стані  наш Пагорб Слави  та 
прилеглу  територію ,  прибираємо , висаджуємо квіти, троянди та кущі калини , 
сосни  в 2022 році нам допомогли працівники культури, ті що лишилися працювати 
на своїх робочих місцях. 
   Косили обочини  доріг  на території села , неодноразово косили центр села. 
Постійно здійснювали косіння трави на кладовищах та прилеглих територій. 
Мною, як старостою села вирішувалося безліч  порушених питань. 
Проведено на території заходи , а саме:  

* До Дня виведення військ із Афганістану   запрошували  до 
старостинського округу (Афганці) в кількості  5 чол., яких ми привітали та 
вручили невеличкі подарунки, а потім на кладовищі здійснили покладання 
квітів на могили померлим  воїнам -  Афганцям.( таких у нас 3 чол). 



Для того,  щоб вирішувалися наші  проблемні питання , втілити наші мрії та 
задуми, необхідно щоденно працювати  над наповненням нашого бюджету не тільки 
мені та моїм працівникам, а кожному з нас. 
        Дуже багато роботи та життєвих проблем виникає майже кожного дня , особливо 
коли тебе викликали на пожежі, а пожеж у 2022 році було дуже багато  які забирали 
навіть і життя. 

Тому на завершення  хочу подякувати нашим гостям міському голові Олександру 
Береговому та депутату  обласної ради Віталію Гомерському , які сьогодні більш 
детальніше розкажуть в своєму звіті про розвиток нашої громади.  

Тож ще раз дякую всім активним жителям нашої громади , керівникам , які 
постійно допомагають нам  у розвитку нашого села нашим підприємцям та 
одноосібникам, та всім тим хто не байдужим хто не стоїть осторонь. 
    2022 рік став  зламаним роком не тільки для нашої громади  , а для усієї України , із 
– за повномасштабного  вторгнення Російської Федерації в Україну. 
     З лютого місяця вся запланована робота громади на 2022 рік була  призупинена. 
Працювати  при військовому стані було не легко, але робота  продовжувалася, але в 
іншому форматі. 
     В перші дні війни було створено  добровольче формування з активних мешканців  
села , які взяли  під контроль та захист територію нашої громади, розпочали 
цілодобове чергування  по вулицях . 
      Під контроль було взято рух  ворожої техніки , яка проходила  біля нашого села  
       Працювати мені було не легко , але  кому ж як не мені  потрібно було взяти на 
себе таку відповідальність, як відповідати за життя  людей. З  керівництвом міської 
ради працювала цілодобово 24/7, треба було передавати інформацію, яка виникала на 
території, про  потреби людей, яка кому потрібна допомога. 
     Внаслідок військового стану ситуація   погіршилася, не   працювало    поштове 
відділення, майже    місяць, пенсіонери    не    отримували    пенсії    та    субсидії, 
транспортне    сполучення   зупинилося, магазини    не    працювали, зник  товар з 
полиць, відсутнє    світло    та    вода, багато хто  людей потребував допомоги в 
продуктах харчування та ліків. 
    Дякуючи міському голові та його керівництву за надання допомоги багатодітним 
родинам, яку особисто надав міський голова в кількості 20  наборів, було   надано 
декілька видів крупів  для жителів села та мука. Борошно, яке  особисто  привозив 
заступник міського голови Василєв О.С. за ініціативи секретаря  Інни   Гомерської  
випікався хліб жителями села Барвенко Н., Сторчова Т., Леоненко О. та   надавався 
незахищеним верствам населення. 
    Постійно    міська    рада 3 рази   на    тиждень надавали    гуманітарну допомогу 
населенню різних категорій та віку: борошно, крупи, макаронні    вироби,  дитяче 
харчування, памперси, ліки, вологі  серветки , соки , сірники , свічки  і  т.д.,   щоб 
підтримати життєве становище  людей . 
    Я особисто один –два рази на тиждень з березень по травень 2022 року  їздила за 
медикаментами в «Бункер», які замовляли   мені  односельці, ризикуючи   власним 
життям   двічі    попадала    під    обстріли    РФ, але   не   зважаючи   на   це  надалі  
забезпечувала  громаду   ліками , так  як  в  той  час  ще   панувала   хвороба  на Ковід 
-19. 

    З   червня  місяця   по   теперішній    час    забезпечую   доставку   хліба  один раз на 
тиждень  свою  громаду   не зважаючи за відсутності транспорту,  забезпечення 
хлібом  своєчасне. 
     Постійно   залучала волонтерів, благодійні фонди, червоний хрест  для надання 
гуманітарних допомог. 



      Окрема  допомога  надавалася  внутрішньо – переміщеним    особам, які    мали 
потребу в житлі, одязі   та  продуктах  харчування. 
      Дякуючи    міському  голові  Олександру Береговому  та його заступникам, які 
постійно  надавали   їм    допомогу  , цікавилися    їхніми     потребами.    Допомогу 
надавали    у    вигляді:   продукти    харчування, миючі    засоби  та гігієну,  одяг, 
господарські товари, матраци, буржуйки, брикети. 
    Паралельно   вирішувала питання та надавала допомогу військовим ,які постійно 
перебували  і  перебувають   на   території   нашого села  щодо розміщення  житла, 
побутових умов, прання, приготування їжі та інші питання. 
   Роботи з нашими захисниками вистачало і вистачає, багато виникає проблем, які 
вирішуються на місцях. 

   Мені дуже приємно, що моя робота була високо оцінена  військовослужбовцями, за 
яку я   отримала   відзнаку   за «Мужність і Відвагу», а   також такою відзнакою  була   
нагороджена   сестра   медична    нашої   Амбулаторії   Оксана   Жмура,  яка постійно 
надавала медичну допомогу  як громаді так і захисникам. 
     Болюча    звістка   про    загибель нашого воїна – захисника  Анатолія Гнідого не 
минула і нашої громади. В  перші  дні війни  загинув люблячий син, батько, брат, 
племінник  та наш односелець. Важко  було його  проводити в останню дорогу  із-за 
обстрілів  рашистів.   Не можливо було підібрати слів для підтримки  та втіхи –матері 
, батька та родини загиблого. 
     Ось на останок при завершені свого звіту, я хочу подякувати кожному із Вас, що 
виявили до мене як до старости повагу, своєму незамінному  колективу, а саме 
Нижник Наталії Борисівні, Соломон Ользі Миколаївні, Балицькій Марії Михайлівні, 
Вагін Любов Вікторівні з якими я працюю і завжди відчуваю підтримку . 
     В таку нелегку годину хочу подякувати усім фермерам, підприємцям, керівникам, 
а  особливо Олійнику Павлу, Тарасенку Миколі, Калушку Миколі, Бакляку Івану, це 
ті люди які завжди готові підтримати і подати своє міцне плече в кожній нелегкій 
ситуації.  
   

 

Староста  Новоєгорівського 

старостинського округу               _______________          Світлана ЧУХАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 


