
ЗВІТ 

старости Новоіванівського 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 Новоіванівського старостинського округу 
Баштанської міської ради, є посадовою особою місцевого самоврядування сіл 
Новоіванівка,Київське,Старосолдатське, 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 Новоіванівським 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 

109 безкоштовно 

3 Посвідчено заповітів 10 8,50 грн 

4 Видано дублікатів посвідчених заповітів - - 

5 Засвідчено справжність підпису - - 

6 Посвідчено довіреностей 8 безкоштовно 

7 Зареєстровано актів депутата міської 
ради Назарова Валерія 

14 безкоштовно 

 Всього держмито за 2022 рік  157,38 грн 

        

За програмою «Соціальна громада» прийнято пакети документів та  

оформлено 142  видів допомог, в т. ч. -119  видів соціальної допомоги ( 60- 

ВПО),   та 23 субсидії. 
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 – 46. Всього 
мешканцями села порушено питань – 46. Результати розгляду звернень: 
вирішено позитивно – 38,   інше – 8.  



Кількість звернень за деякими категоріями і соціальним станом їх 
авторів: 
               від інших -15; 

                 від пенсіонерів – 31. 

Кількість питань, порушених у зверненнях громадян по категоріях: 
 

- соціальної політики, соціального захисту населення – 5; 

- сімейної та гендерної політики, захисту прав дітей – 5; 

- охорони здоров’я – 10; 

- інші – 19; 

- забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку – 7. 

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

   З початку  повномасштабного  вторгнення  протягом звітного  періоду,  
до Новоіванівського старостинського округу надійшло 62 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 

Інші – 6 

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

З березня по квітень 2022 року  було організовано доставку  молока та 
продуктів для ЗСУ . 

Доставлявся безкоштовний хліб жителям старостату ,який був наданий 
Головченко В.В. 

Видавали в березні місяці нашим жителям безкоштовно крупи: ячміну, 
пшеничну, горохову та  муку за сприяння підприємця Путінцева С.В. 

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

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

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 
Новоіванівському  старостинському округу загальна кількість населення 
становить – 345___ чол., із них  
діти віком від 0 до 17 років   58  



осіб віком 60+ років 106 

осіб віком від 18 до59років   181 

будинків  всього – _265_,з них –164 заселені, 101-незаселені та аварійні.  
  В домогосподарствах сіл Новоіванівського старостинського округу  
утримають : ВРХ- 122 гол,корів – 114, свиней – 63, кози – 11,  коні – 2, птиця 
всього – 1671, у тому числі курей-несучок – 1154. 

  На  території  Новоіванівського старостинського округу  діють 2 

торгівельні  точки,  які  здійснюють торгівельну  діяльність  в  розрізі  
суб’єктів  господарської  діяльності  та  груп  (промислова  та  продуктова ) та 1 

магазин з продажу ритуальних товарів. 
Є  комунальні заклади, які утримуються за рахунок Баштанської 

територіальної громади – це Новоіванівська   філія Баштанського ліцею №1 , де 
навчаються 27 учнів , Новоіванівський  ДНЗ «Малятко», який відвідують 21 

дитина, сільська бібліотека, Новоіванівський  сільський будинок культури та 
Новоіванівський ФАП. 

 

Соціальний захист населення 

На території сіл проживають: 
- 7 багатодітних сімей, в яких виховується 23 дитини;  
- 1 дитина – прийомна сім’я; 
- 1 напівсирота; 
- 7 учасників АТО ; 

- 15 чоловік мобілізовано до лав ЗСУ; 
- 5 чоловік  в ТРО 

- 2 учасника бойових дій на території іноземних держав; 
- субсидію  на ЖКП отримують 65 сімей; 
- субсидію на тверде паливо – 3 сім’ї 
- За програмою «Соціальна громада» прийнято пакети документів та 

-  оформлено 142   види  допомог, в т. ч. -119 видів соціальної допомоги   

- 23 субсидій. 
- 60    ВПО 

Благоустрій  
По благоустрою на території сіл Новоіванівського старостинського округу  

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

пунктів; 
- в належному стані підтримувались прилеглі території біля дитячого 
майданчика; 
- проводилася  весняна толока по впорядкуванню території сіл 

Новоіванівського   старостинського округу; 
-   відремонтовано пандус біля адмінбудівлі;  
-   побілено 2  автобусні зупинки; 
- утримувався  в належному  стані Алея Слави, Пагорб Слави, Пам’ятник 
Скорботної матері, сільські кладовища, стели при в’їзді в село ; 



-на території старостату у весняно-осінній період постійно проводились роботи 
по покосу трави; 
ЗДО «Малятко»_ 

Новоіванівський ЗДО «Малятко» відвідує 21 дитина (кількість місць за 
проектом -26), з них пільгової категорії: 
- Діти учасників АТО – 2 чол; 
- Малозабезпечені – 3 чол.  
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. 
- Розпочався культурний рік  з відзначення  Різдва Христового та 

різдвяних свят. Для діток було проведено святково розважальну програму; 
- До  Дня Василя  й Маланки 14 січня було проведено захід; 
-  20 лютого  проведено годину- пам’яті Героїв Небесної сотні та 

воїнів, які загинули в зоні АТО « Засвіти свічку і згадай»; 
- 04.02-22  11 участь в обласних  онлайн-семінарах; 
- 05.03.2022  участь в обласному конкурсі розмовного жанру «Барви  

надії»; 
- Участь в обласному огляді «WAR: ГАСТРОФРОНТ 

МИКОЛАЇВЩИНИ»; 
- Участь в обласному мистецькому проєкті «Моя родина- моя 

Україна»; 
- Участь в обласному огляді театральних колективів «Театральні 

бувальщини»; 
- Обласний огляд «Етнотрадиції Миколаївщини». 

При Новоіванівському сільському БК  працює 5 клубних формувань. 
До кожного заходу в будинку культури було організовано виставки 

майстринь, уже вісім років проводяться народні гуляння до дня села, але 
нажаль в зв’язку з воєнним станом масові заходи відмінено. 
 

КП «Міськводоканал»   

 У 2022 році провів заміну водо мережі в селі Київське (1585 м),  
- проведено заміну насосу-агрегату в с. Київське; 
-  проведені ремонтні роботи на свердловині селі Новоіванівка; 
-  пофарбовано башню Рожновського;  
- постійно та в стислий строк проводились ремонтні роботи по ліквідації 
поривів у всіх селах старостату. 
Земельні питання: 



 Основний вид діяльності ради – це виробництво сільськогосподарської 
продукції. Землекористувачі  мають у своїй приватній власності необхідну 
сільськогосподарську техніку та інвентар. Всі сільськогосподарські землі 
оброблені, безгосподарських ділянок на території села не виявлено. 

Загальна  площа  земель  Новоіванівського старостинського округу  
складає  5706,1021 га,  з  них: 
- 18  фермерських  господарств – 359,5151 га,   
- 10 громадян - фізичні особи підприємці, в користуванні – 760,7289 га,  
- земельні ділянки для ведення ОСГ – 97 чол.,  
- одноосібники -139 чол , в користуванні 1115, 96 га. 
 

Надходження  по Новоіванівському  старостинському окрузі за період з 
01.01.2022 року по 31.12.2022 року: 
- земельний податок з фізичних осіб-60071,54 грн. 
- земельний податок з юридичних осіб-7546,48 грн. 
- Оренда плата  з фізичних осіб -124900,14 грн. 
- Оренда плата  з юридичних осіб -363623,00 грн. 

Всього -  556141,16 грн.   
     

Я, як староста села, співпрацюю з одноосібниками, ФОПами та 

фермерами з приводу наповнення бюджету та законного оформлення найманих 

працівників. Хочу висловити слова вдячності всім, хто не стоїть осторонь 

проблем старостинського округу, хто підставляє своє плече, хто розуміє 

сьогоднішню складну ситуацію та завжди готовий прийти на допомогу. 
         Діяльність нашого старостату  відкрита для всіх, фотозвіти опубліковано  
в мережі Фейсбук у групі «Новоіванівський  старостинський округ» та 
«Баштанська ОТГ інфо».  
 

 

      

Староста                                                                                     Олег ОСАДЧИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


