
ЗВІТ 

старости Добренського 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 
Добренського старостинського округу Баштанської міської ради, є посадовою особою 
місцевого самоврядування села Добре, 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 Добренського старостинського округу надаються такі адміністративні 
послуги: проводиться реєстрація та зняття з реєстрації громадян, приймаються заяви та 
декларації для нарахування субсидії та інших видів допомог. 

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

з/п 

Види послуг К-ть Сума адмін. збору 

1 2 3 4 

1 Заяви на реєстрацію місця проживання 7 260,54 грн 

2 Заяви про зняття з місця проживання 3 111,66 грн 

3 Видача довідок соціально-правового характеру 345 безкоштовно 

4 Посвідчено заповітів 2 1,70 грн 

5 Видано дублікатів посвідчених заповітів -  

6 Засвідчено вірність копій документів -  

7 Засвідчено справжність підпису 10 3,40 грн 

8 Посвідчено довіреностей 6 безкоштовно 

9 Зареєстровано актів депутата міської ради 
Семенова Сергія 

8 безкоштовно 

 Всього держмито за 2022 рік  377,28 грн 

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

За 2022 рік зареєстровано звернень на особистому прийомі – близько 100, половина з 
них вирішувались позитивно, по іншим - надавались роз’яснення. 

Протягом 2022 року брала участь у всіх засіданнях виконавчого комітету Баштанської 
міської ради. 

Станом на 01.01.2023 року на території Добренського  старостинського округу 
проживає населення з постійним місцем реєстрації та без реєстрації – 1504 чол., будинків  
всього – 640, з них – 608 заселені, 56-незаселені, пенсіонерів та інвалідів –321 чол.,  дітей 
шкільного та дошкільного віку- 305 чол., багатодітних сімей – 27, одинокі мами- 37. 

Хочу нагадати, що загальна площа земель Добренського старостинського округу 
складає 5556,4473 га, з них: 

- 283,60 га в 40 фермерських господарствах; 
- 3758,5025 га – площа земельних паїв, із них – 730,2783 га в 62 господарствах 

одноосібників ( заповнено 50 декларацій). 
Основний вид діяльності ради – це виробництво сільськогосподарської продукції. 

Наші мешканці мають у своїй приватній власності необхідну сільськогосподарську техніку 
та інвентар. Всі сільськогосподарські землі оброблені, безгосподарських ділянок на території 
села не виявлено. 
 На території Добренського старостинського округу функціонують 7 торгівельних 
точок, є комунальні заклади, які утримуються за рахунок Баштанської територіальної 



громади – це Добренська ЗОШ І-ІІІ ступенів, де навчаються 160 учнів , Добренський ДНЗ 
«Лелечення», який відвідують 43 діток, сільська бібліотека, Добренський сільський будинок 
культури та Добренський ФАП. 
 Вього надходжень за січень-грудень 2022 року по Добренському старостинському 
окрузі становить 3893,462 ти. грн. 

Благоустрій  
По благоустрою на території села Добре протягом  2022 року було проведено 

відровідні роботи, а саме: в першу чергу я від себе особисто звернулась до керівників 
підприємств, установ, організацій, приватних підприємців та усіх мешканців села про 
необхідність наведення належного санітарного стану та забезпечення санітарно-

епідеміологічного благополуччя його мешканців. Дякую всім, хто відгукнувся на моє 
звернення та провів відповідні роботи. 

Протягом звітного періоду працівниками старостинського округу проводились роботи 
щодо покосів трави в парках, на кладовищі, на дитячих майданчиках та біля пам’ятників 
загиблим воїнам ( на ці цілі виділено бензину в кількості 50 л.), приведено до належного 
стану зупинки, керівники підприємств, установ та організацій наводили порядки на своїх 
територіях. Жителі села також прибирали на своїх прибудинкових територіях. 

З початку повномаштабного вторгнення ворожими військами сусідньої країни на 
територію нашої держави, до Добренського старостинського округу надійшло різних видів 
допомог в кількості 72, це і від гуманітарного штабу Баштанської міської ради, від ДФ ООН 
«ЮНІСЕФ», БО «Деполь Україна» , гуманітарна допомога від Президента України 
«Продуктовий набір кожному громадянину», від різних волонтерських організацій та інші 
допомоги (речі бувші у вжитку, взуття).  

За підтримки БО «Деполь Україна» та Гомерського В.С. видано 40 сім’ям торфяних 
брикетів (інвалідам, одиноким пенсіонерам,багатодітним родинам, важкохворим, опікунам, 
сім’ям військовослужбовців). 

З 22 червня 2022 року та до кінця року, щотижня, до Добренського старостинського 
округу старостою здійснювався підвіз соціального хліба від КУ «Центр надання соціальних 
послуг Баштанської міської ради». 

Створено та облаштовано на базі ДНЗ «Лелеченя» «Пункт Незламності» за сприянням 
Баштанської міської ради (в ньому є все необхідне: генератор, 40л пального, буржуйка, 
облаштовано ігрову та спальну кімнати, забезпечено продуктами харчування, ліхтариками, 
подовжувачами, павербанками, питною водою, ковдрами, одноразовим посудом та ін.) 

Також я особисто, працівники старостинського округу, працівники школи , садочку, 
будинку культури, пункту здоров’я та просто небайдужі жителі села активно надавали 
допомогу військовим підрозділам, що тимчасово базувалися на території села. Окрему 
подяку хочу висловити директору школи Олені Семеновій та її працівникам, дівчатам, які 
тимчасово залишились без роботи, які, незважаючи на свої домашні проблеми, страх та 
ризик,  24/7 протягом 8 місяців готували на базі школи сніданки, обіди та вечері військовим. 
Також постійно велася робота щодо влаштування внутрішньо-переміщених осіб з 
окупованих територій. За звітний період в с. Добре зареєстровано 185 чол. Окрему подяку 
також хочу висловити й працівникам дитячого садочка в особі завідуючої Олени Локатир за 
допомогу в розміщенні ВПО. 

Для боротьби з ворогом було призвано 81 військовослужбовець з нашого села у 2022 
році й на сьогоднішній день хлопців продовжують забирати на фронт.   

Наш депутат Семенов Сергій Дмитрович також переймається проблемами села: надає 
допомогу і в благоустрої, і ВПО, і військовим, і в доставці та розвантаженні гуманітарної 
допомоги у дуже великих об’ємах. Навесні, а саме в березні місяці проводив роботу щодо 
забезпечення жителів села медикаментами, які були передані медичним працівникам нашого 
пункту здоров’я. Наш депутат - людина відповідальна, молода, сповнена сил та енергії, з ним 
легко працювати, нашому округу дуже пощастило мати такого депутата. 

Наприкінці свого звіту висловлюю слова вдячності від себе особисто та від  
працівників старостинського округу, від імені  місцевих жителів, від внутрішньо-

переміщених осіб міському голові Олександру Береговому, працівникам гуманітарного 



штабу при Баштанській міській раді, обласному депутату Віталію Гомерському, керівникам 
підприємств, установ та організацій які, незважаючи на військовий стан в нашій країні, 
працювали й працюють над покращенням життя громади в цілому. 

 

 

Староста                                      Наталія СОКОЛ 

 

 

 


