
ЗВІТ 
старости Пісківського 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 
нормативними актами, я Баранніков Анатолій Анатолійович – староста 
Пісківського старостинського округу, до якого входять такі села, як Піски та 
Костянтинівка Баштантанської територіальної громади. Звітую про свою 
роботу за 2022 рік. 

Чисельність наявного  населення с селах старостинського округу станом 
на 01 січня 2023 року складає: 956 чоловік, тому числі  - 15 багатодітних, 51- 

інваліди, 9 -дітей під опікою, 287-пенсіонерів, 206 – дітей та 54  ВПО. 
  2022 рік для всіх нас був дуже важкий. 24 лютого все перевернулося з ніг 
на голову. Планів було багато, але у зв’язку з війною все пішло на другий план.  

За період з 25 лютого і до кінця грудня 2022 року ми прихистили багато 
переселенців особливо з Херсонської області та Снігурівки. Люди 
згуртувалися, допомагали хто чим міг. Приймали в себе, як родичів так і зовсім 
чужих людей, надали свої пусті будинки для проживання. Одні з перших 
вступили в ТРО, та взяли в полон 11 чоловік російських солдатів. 
  Найважчим періодом була окупація, в якій ми пробули два тижні.  Під 
обстрілами і ризикуючи життям привозив людям ліки,  розвозив продукти 
харчування людям в яких вони закінчилися. 
  Після окупації було пошкоджено понад 20 житлових будинків, плівку на 
забиття пошкоджених вікон надала Баштанська міська рада. 

За цей рік, я та жителі мого старостинського округу неодноразово 
допомагали військовим: готували та передавали смаколики на передову, 
ремонтували автівки , придбали двигун та задній міст, відправили понад 30 
тонн гуманітарної допомоги на ЗСУ та жителям де окупованих територій, за що 
отримали подяку від благодійного фонду « ДОФ». 

 Неодноразово отримували гуманітарну допомогу від Баштанської міської 
ради, « ДЕПОЛЬ УКРАЇНИ» «Червоного Хреста», «Пакет кожному 
громадянину» за ініціативи Президента України Володимира Зеленського, 
благодійного фонду « Індиго», «Миколаїв допомога», « UNHCR», в вигляді 
продовольчих наборів, засобів гігієни, дитячого харчування, буд матеріалів, 
паливних брикетів. Щосуботи видається безкоштовно хліб. 

З початку повномасштабного вторгнення 54  наших односельців боронять 
нашу Державу. 

Відкрито та обладнано всім необхідним « Пункт незламності», на який 
складено графік чергування. 
  Відповідно до покладених на мене повноважень: 
- беру участь у засіданнях виконавчого комітету Баштанської міської ради. 
- щодня здійснюю прийом громадян , які звертаються з проблемами 
різного характеру. Надаю рекомендації та консультації. 
- здійснюю моніторинг  за дотриманням на території сіл старостату 
громадського порядку, комендантської години, світломаскування та стан 
благоустрою території сіл. 



- Видаються довідки у межах наданих повноважень 

- Працюємо в програмі «Соціальна громада», як із своїми жителями так і 
ВПО. Всі переселенці які до нас приїхали і бажали зареєструватися, по 
можливості, були зареєстровані і оформлені на відповідні виплати 

- Виконую нотаріальні дії  в межах своєї компетенції (складено 9 заповітів, 
2 дублікати та видано 12 довіреностей) 
- Ведеться облік військовозобов’язаних, здійснюється оповіщення 
призовників та військовозобов’язаних, складаються списки юнаків для 
приписки до призовної дільниці. Проводиться звірка призовників, 
військовозобов’язаних та резервістів з Баштанським ЦК СП. 
- Ведеться облік всіх пільгових категорій та складаються списки на 
отримання продовольчих наборів. 
- Підтримувався задовільний санітарний стан на території населених 
пунктів, проводилися заходи по обкосу трави, в належному стані 
підтримувалися території біля кладовищ. 

Староста                                                                            Анатолій БАРАННІКОВ 

 


