
ЗВІТ 

старости Новосергіївського 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 Новосергіївського старостинського округу 
Баштанської міської ради, є посадовою особою місцевого самоврядування сіл 
Новосергіївка, Тарасівка, Зелений Гай, Горожене, Новогорожене, що 
перебувають 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 Новосергіївського старостинського округу надаються такі 
адміністративні послуги: проводиться реєстрація та зняття з реєстрації 
громадян, нотаріальні послуги, приймаються заяви та документи для 
нарахування субсидії та інших видів соціальних допомог. 

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

з/п 

Види послуг К-ть Сума адмін. 
збору 

1 2 3 4 

1 Заяви на реєстрацію місця проживання 1 34.10 грн. 
1.1 Заяви на реєстрацію місця проживання з 

одночасним зняттям з попереднього 
мвсця проживання  

- - 

2 Заяви про зняття з місця проживання - - 

3 Видача довідок соціально-правового 
характеру 

128 безкоштовно 

4 Посвідчено заповітів - - 

5 Видано дублікатів посвідчених заповітів - - 

6 Засвідчено вірність копій документів - - 

7 Засвідчено справжність підпису 9 3.06 грн 

8 Посвідчено довіреностей -  

9 Зареєстровано актів депутата міської 
ради Руденко Лілії Володимирівни; 
Назарова Валерія Дмитровича 

1 

 

2 

безкоштовно 

 

безкоштовно 

 Всього  37.16 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 – 82. 

Результати розгляду звернень: вирішено позитивно – 69, дано роз’яснення – 13,  

Кількісні дані населення: 
Загальна площа старостинського округу становить 5386.54 га, в тому числі 
площа населених пунктів становить 271,20 га, з них с. Новосергіївка – 105.46 

га, с. Тарасівка– 69.26 га, с.Зелений Гай – 46.82 га, с. Новогорожене – 47.16 га, 
с. Горожене – 2,5 га. 
Станом на 01.01.2022 року в Новосергіївському старостинському округу 

нараховується всього 195 дворів: в с. Новосергіївка – 114 дворів, в с. Тарасівка 

– 46, с. Зелений Гай – 8, с. Горожене – 12, с.Новогорожене  - 15.  

На території Новосергіївського старостинського округу проживає - 32 дітей 

дошкільного віку, шкільного віку – 47 та дітей віком від 15 до 18 років – 23. 

 

Соціальний захист населення: 
На території старостинського округу проживають: 
- 10 багатодітні родини, в яких виховується 39 дітей;  
- 1 сім’я, в якій 2 дітей під опікою; 
- 7 – учасників АТО / УБД; 
- 11 осіб з інвалідністю всіх груп, з яких 2 особи з І групою; 
На території округу функціонують: сільська бібліотека, сільський будинок 

культури, 2 магазини, пересувне почтове відділення. 
 

Я, як староста та член виконавчого комітету, беру участь у засіданнях  
виконавчого комітету міської ради, виконую доручення міської ради, її 
виконавчого комітету, міського голови, інформую їх про виконання доручень. 

Прийом громадян проводжу по місцю роботи та за місцем проживання 
жителів села в межах робочого та за позаробочий час. Здійснюю моніторинг 
стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, 
культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального 
господарства, реалізацію ними права на працю та медичну допомогу. 
Протягом звітного періоду було видано довідок різного характеру – 128: 

на оформлення субсидії на пічне опалення – 5 справ, оформлено допомогу 
малозабезпеченим сім’ям – 11 справ, допомоги при народженні – 2 справи. 

В межах компетентності старости виконувалися нотаріальні дії – 9 

послуг. Здійснювався облік, ведення та зберігання погосподарських книг. 
Протягом року здійснюється оповіщення військовозобов’язаних, ведеться облік 
учасників АТО та бойових дій. Також ведеться облік пільгових категорій, які 
проживають на території старостинського округу.  

Здійснюється контроль за своєчасною сплатою податків, проводиться 
роз’яснювальна робота щодо погашення боргів. 

Не допускаю на території старостинського округу дій чи бездіяльності, 
які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави. 
Дотримуюся правил службової етики встановленими законодавчими актами 
України, актами міської ради, Правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

З початку повномоштабного вторгнення, протягом звітного року, до 
Новосергіївського старостинського округу надійшло 62 різних видів допомог 
від:  



Баштанський гуманітарний штаб міської ради /РДА – 48; 

Продовольчі набори по програмі Президента України – 1; 

БО «Деполь» - 2; 

ДФ ООН «ЮНІСЕФ» - 2; 

ГО «Голос Громади» - 1; 

Баштанський сирзавод – 1; 

Інші – 7. 

Видано 15 тонн торфяних брикетів сім’ям військовослужбовців та 
багатодітним сім’ям за підтримки ФБ «Деполь Україна» та Гомерського В.С. 

Створено та облаштовано «Пункт Незламності» за підтримки 
Баштанської міської ради. 

Активно допомагали військовим підрозділам, що тимчасово базувалися 
на нашій території.  

З 22.06.2022 року до кінця звітного року, щотижня, до Новосергіївського 
старостинського округу старостою здійснювався підвоз соціального хліба від 
КУ «Центр надання соціальних послуг» Баштанської міської ради. 

СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ 

 

№з/п Територія Новосергіївського 
старостинського округу 

Площа /га/ 

 Територія, всього 

у тому числі: 
5386,54 

1 Сільськогосподарські угіддя 1423,55 

2 Рілля 4819,5 

3 Ліси та інші лісовкриті площі 85,94 

4 Забудовані землі 110,47 

Загальна площа земель  Новосергіївського старостинського округу.  
 Всього:                                                5386,54   га 

   в т.ч: земель державної власності    1160,43   га 

   земель комунальної власності            276,00   га 

   земель приватної власності               1130,90  га 

   Площа населених пунктів                    271,20 га 

   в т.ч.: державної власності                   170,70 га 

   комунальної власності                           немає          

   приватної власності                              100,50 га 

 

В 2022 році одноосібників Новосергіївського старостинського округу 
було -  110. 

Основний вид діяльності округу – 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 Новосергіївського старостинського округу функціонують 2 
торгівельних точки, є комунальні заклади, які утримуються за рахунок 
Баштанської територіальної громади – це Новосергіївська ЗОШ І-ІІ ступенів, де 



навчаються 47 учнів, Новосергіївський ЗДО «Джерельце», який відвідують 20 

діток, сільська бібліотека, Новосергіївський сільський будинок культури. 
Благоустрій  

   По благоустрою на території сіл Новосергіївка, Тарасівка, Зелений Гай, 
Горожене, Новогорожене, протягом  2022 року було зроблено великий обсяг 
робіт, а саме: в першу чергу я від себе особисто звернулась до керівників 
підприємств, установ, організацій, приватних підприємців та усіх мешканців сіл 
про необхідність наведення належного санітарного стану та забезпечення 
санітарно-епідеміологічного благополуччя його мешканців. 

До поминальних днів навели лад на громадському кладовищі с. 
Новосергіївка: викосили траву на кладовищі та за його межами, прибрали 
сміття. Працювали працівники старостату,  і небайдужі мешканці нашого села.  

8 Травня  (до Дня Пам'яті та Примирення), всі разом працювали над 
благоустроєм та наведенням належного санітарного стану: 

- побілено три автобусні зупинки,  
- огорожу біля адмінприміщення,  
- 2 надгробні плити на громадських кладовищах в с. Новосергіївка та с. 

Тарасівка.  
 

КП «Міськводоканал»: 
- Проведено роботи по встановленню крану для подачі централізованого 

водопостачання в порядку черги по вулицях в с. Новосергіївка. 
 

Земельні питання 

Надхоження по Новосергіївському старостинському округу за період з 

01.01.2022 по 31.12.2022 р. складає: 
Земельний податок з фізичних осіб – 97 766,52 

Земельний податок з юридичних осіб – 18 042,12 

Оренда з фізичних осіб – 89 586,38 

Оренда з юридичних осіб – 349 797,16 

Всього – 555 192,18 

 

19  травня з нагоди відзначення Дня вишиванки був прведений флешмоб 
«Вишиванка – наша національна гордість» за участі працівників 
старостинського округу, працівників та учнів Новосергіївської філії І-ІІ 
ступенів, та вихованців ЗДО «Джерельце» ; 
28 липня з нагоди відзначення Дня Української Державності за участі 
працівників старостинського округу, директора СБК та вчителів 
Новосергіївської філії І-ІІ ступенів відбулося урочисте підняття Державного 
прапора України та покладання квітів біля Пагорба Слави; 
 14 жовтня з нагоди відзначення Дня захисників та захисниць України за 
участю працівників старостату, СБК, працівників Новосергіївської флії 
відбулося покладання квітів до Пагорба Слави. 
26 листопада з нагоди вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років 
відбувся захід «Запали свічку» з загальнонаціональною хвилиною мовчання. 
   Наприкінці звіту хочу висловити слова вдячності міському голові, 
працівникам міської ради, робітникам всіх установ та закладів, депутатам, 



підприємцям, одноосібникам всім, хто докладає зусиль для покращення життя 

нашого старостинського округу.  
 

 Староста                                                                            Тетяна КУЧЕРЕНКО 

 

 


