
З В І Т 

старости  Явкинського старостинського округу Баштанської  міської  ради  
Баштанського району Миколаївської області 

про проведену  роботу  за 2022 рік  
 

        Згідно  Законів  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», «Про  добровільне  
об’єднання  територіальних  громад»  та  Регламенту  роботи  міської  ради,  я ,  як  староста  
Явкинського старостинського округу  Баштанської  міської ради, є  посадовою  особою  
місцевого  самоврядування  сіл  Явкине  та  Червоний  Став, які перебувають  у  складі  
Баштанської  об’єднаної  територіальної  громад.и  
      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.   
        Відповідно  до  Положення  про  старост  села  Баштанської  об’єднаної  територіальної  
громади,  затвердженого  на  ІV  сесії  сьомого  скликання  Баштанської  міської  ради  від  
27.02.2017  року  № 3, беру  участь  у  підготовки  проєктів  бюджету  територіальної  
громади, 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  міської  ради,  сесіях,  робочих  групах.  
Сприяю  виконанню  на  території  Явкинського старостинського округу програм  соціально 
– економічного та культурного розвитку, затверджених  рішенням  міської  ради.       

Веду  особистий  прийом  громадян, здійснюю моніторинг стану дотримання їх прав і 
законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури і спорту, 
житлово – комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу. 
Приймаю заяви, адресовані органам місцевого самоврядування, передаю  їх за призначенням.   

Здійснюю моніторинг  благоустрою населених пунктів Явкинського старостинського 
округу, вживаються  заходи до його підтримання в належному стані. 

Надаю  практичну  допомогу  органам  самоорганізації  населення у виконанні ними 
своїх завдань та повноважень.  Не  допускаю  дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити 
інтересам територіальної громади.  

Опишу основну діяльність за 2022 рік. Всі плани на рік зламала війна. Звісно 
звичайні, буденні завдання виконувалися на вищому рівні  за січень-грудень  2022 року  
Явкинським старостинським округом Баштанської міської ради здійснено:  

 

№ 

п/п 

Вид послуг Кількість Сума адмін. збору 

1. 

 

2. 

 

3. 

Заяви на реєстрацію місця 
проживання   
 Реєстрація з пропуском строку                  
Разом: 
Заяви про зняття з реєстрації місця 
проживання   
- одночасна реєстрація /зняття 

Разом: 
ВСЬОГО: 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

3. 
Видача довідок реєстрації/зняття з 
реєстрації місця проживання 
фізичних осіб  

всього 

- про реєстрацію місця проживання  
- про зняття з місця проживання  
- про те, що не зареєстрований 

 

 

 

11 

11 

-  

-  

 

 

 

 

безкоштовно 

4. Видача довідок соціально-правового   



характеру по Явкинському 
старостинському округу 

173 безкоштовно 

5. Складання адмінпротоколів за 
порушення:  всього 
 

ст.197 ч.1 КУпАП: 

попередження  
 

ст.198 КУпАП  
штраф в розмірі 51,00 грн. 

 

- 

 

- 

-  

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

   № 

п/п 

Вид послуг Кількість Сума державного мита 

1. Вжито заходів щодо охорони 
спадкового майна 

 

- - 

2. Посвідчено заповітів  
 

- - 

3. Видано дублікатів посвідченого 
заповіту 

 

1 по 0,51 грн. =  
0,51 грн. 

4. Засвідчено вірність копій документів 
і виписок з них 

- - 

5. Засвідчено справжність підпису  
 

5 

 

по 0,34 грн. = 

1,70 грн. 
6. Посвідчено довіреностей  

 

- безкоштовно 

 Разом:                                                                                                                       2,21 грн. 
 

       Загальна  площа  земель  Явкинського  старостинського округу  складає  11249,1999  га,  
з  них: 
- в  фермерських  господарствах - 715,16 га,   
- фізичні особи підприємці: 14 громадян, в користуванні – 892,4105 га,  
- земельні ділянки для ведення ОСГ – 174 громадян – 322,05 га,  
- одноосібники: 169 громадян – 1543,16 га,  
     Згідно  Наказу  Міністерства  економічного  розвитку  і  торгівлі  України  від 14 квітня 
2017 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 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 

     -  в  с. Явкине числиться  300 об’єктів погосподарського  обліку:   
- із  них:  262 домогосподарства  з  реєстрацією  місця  проживання  їх  членів  на  території  
населеного  пункту   
    -  та  в  с. Червоний  Став – 21  об’єкт,   
- із  них:  18  домогосподарств  з  реєстрацією  місця  проживання  їх  членів  на  території  
населеного  пункту   

В  домогосподарствах  сіл  Явкине та Червоний  Став  тримають  тварин: 

- поголів’я  ВРХ  всього складає - 246 голів,   
  в  тому  числі голів:   
 корів                    155 

 свиней                  60 

 овець                    111 

 кіз                         30 

 коней                    2 



 кролів                   126 

 хутрових              30 

 птиці                    4884 

 бджолосімей        468 

   

        За  звітний  період  пройшли  зміни  у  фермерських  господарствах  та  одноосібниках,  
пасовищних  землях,  ОПГ.  Основний  вид  діяльності  ради –  це  виробництво  
сільськогосподарської  продукції. Майже  на  рівні  залишилася  техніка  в  приватній  
власності:  тракторів – 26,  комбайнів – 6,  вантажних  автомобілів – 6, землеобробного 
інвентарю – 30.  Всі  сільськогосподарські  землі  оброблені,  безгосподарських  ділянок  не  
виявлено.       
       На звітний період чисельність  населення  складає  967  осіб,  які    зареєстровані  на  
території  сіл громади,  
- з  них 645 осіб, які фактично проживають  
- та 322 особи, які зареєстровані, але не проживають на території громади:  
  діти віком від 0 до 17 років:  196 

- із них: фактично проживає 136 

- зареєстровані, але не проживають 60 

сім’ї з дітьми  -  ВПО: 14 

- із них дітей 25 

багатодітних сімей: 15 

- із них дітей 57 

одинокі матері - сім’ї: 8 

- із них ВПО- сім’ї: 3 

сім’ї батько-одиначок  2 

інваліди: 38 

- із них інваліди І групи 4 

- інваліди ІІ групи 13 

- інваліди ІІІ групи 18 

- інваліди дитинства 3 

сім’ї військовослужбовців 47 

осіб віком 60+ років  176 

 

  Внаслідок бойових дій з 24 лютого 2022 року протягом року на території старостинського 
округу пошкоджено:  
адмінбудинків: 9 

- із них: сільська рада  

- Явкинська дільнична амбулаторія  

- ДНЗ «Калинонька»  

- поштове відділення ПВПЗ  

-молодіжно-розважальний центр  

- Явкинський ліцей  

- будинок ритуальних послуг  

-фотоелектрична сонячна батарея  

- ф/г «Володимир»  

житлових будинків: 82 

              Разом з командою, створено ДФТГ "Баштанка 2", члени якої з початку війни 
патрулюють в громаді, допомагають жителям та виконують різні задачі, суть яких я зможу 
розказати тільки після війни. 
     Членами ДФТГ разом з саперами і без них взорвано більше ніж 60 ворожих снарядів, які 
попередньо не розірвалися.  



     На початку війни, придбано 6  автономних камер відеоспостереження (за підтримки 
Виталий Деркач) та встановлено по периметру села  в радіусі 20 км для розуміння ситуації 
навколо, і можливості попередження населення про загрозу.  
     Надавалася по можливості актуальна інформація про можливу небезпеку та дозволена 
інформація з лінії фронту по нашому напрямку, дякую Дар'я Загорельська.  

      Активно допомагали військовим підрозділам, що тимчасово базувалися в нашому районі, 
а саме: продуктові набори, засоби індивідуального захисту, облаштування блок постів і т.д 
(За підтримки Баштанської міської ради, Олександр Васильєв, Николай Герасимлюк 

Анатолий Баранников Баштанської РВА Lilya Bond , волонтерів та жителів села). 
    Надано миттєву допомогу 82 домоволодінням після ворожих обстрілів матеріалами для 
швидкого, тимчасового усунення пошкоджень (плівка, брезент, ОСБ листи, рейки), (За 
підтримки Баштанської міської ради Олександр Береговий  та волонтерів). 
    Придбано маршрутку для села на можливий випадок евакуації жителів села (За підтримки 
Володимира Ященко) . 
     Замінено вікна, які було пошкоджено внаслідок обстрілу в школі – 16 шт., дитячому садку 
– 7 шт. (За підтримки Баштанської міської ради, Баштанської РВА), амбулаторія – 8 шт. та 2 

дверей на енергозберігаючі. (За підтримки ФБ "Деполь Україна" та Vitaliy Gomerskiy). 

     Видано 40 тонн торфяних брикетів сім'ям війсковослужбовців та пораненим жителям. (За 
підтримки ФБ "Деполь Україна" та Гомерського В.С.). 
     Видано 310 листів шифера домоволодінням, які постраждали в наслідок обстрілів. (За 
підтримки ФБ "Деполь Україна" та Гомерського В.С.). 
     Видано 47 партій гуманітарних допомог, це 4976 наборів різним категоріям населення.  
     Встановленно якісну та дороговартісну систему очистки води в школі, вірю і чекаю, що 
скоро діти підуть до закладів освіти. (За підтримки Баштанської міської ради Олександр 
Береговий, Александр Зюзько Інна Гомерська ) 

Створено та облаштовано Пункт незламності (За підтримки Баштанської міської 
ради) 

Постійно проводиться робота з підтримки зв'язку та водопостачання генераторами у 
випадку аварій або тривалих відключеннях електроенергії (За підтримки Максим Кривенко 

та всіх жителів громади) .  
На  території старостинського оругу діє  центр  надання  соціальних  послуг.  Працює  

1 соціальний  робітник, який  обслуговує  6 чоловік. 
Діють 5 торгівельних  точок,  які  здійснюють торгівельну  діяльність  в  розрізі  

суб’єктів  господарської  діяльності  та  груп  (промислова  та  продуктова) та 1 магазин з 
продажу ритуальних товарів  
 

На території с. Явкине діють ряд об’єктів соціальної сфери:  

 

- діє група у вайбері для більш зручного і швидкого інформування мешканців нашої громади 

 

В  Явкинському  старостинському округу знаходиться  64,5  км  доріг. 

     Щодо звернень громадян - їх приходить дуже багато, і це добре, адже це свідчення вашої 
небайдужості та прагнення змін у розвитку нашої громади.  
 

ЗДО  «Калинонька» 
      В  даний  час  дитячий  садок  діти не відвідують, числиться  22  дитини.   
 

Явкинський ліцей  
        Нажаль, в нашій країні йде війна. Підступний та нещадний ворог забрав у нас 
можливість жити нормальним життям, спокійно працювати, навчатися . Саме тому вперше 
дистанційно, відбулося Свято Першого дзвоника. Сім маленьких патріотів поповнили ряди 
Явкинського ліцею 

       Дистанційно навчається  98  учнів.   
 

https://www.facebook.com/groups/215928126994584/user/100053616009843/?__cft__%5b0%5d=AZXv6RvAc2nXMLukJ2PIph55dtLOEsvvrmwZS-Vo_poghPg4mkJ_RBGi_6vaEur3IgPs1EXzMZWdWvImMhH-C8Tamf1oU1wZas_-apRpCdY6f604c4JyhsH5DkDFvAccCfSAmv_BWXLgG7wpA_XKqlzDC3ZL829-fOO-5RBPFHin5Fnxl99m-6qzm5LSA73mrH9JaAwd6hHfFcppyTyf-j2p&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/groups/215928126994584/user/100003170602981/?__cft__%5b0%5d=AZXv6RvAc2nXMLukJ2PIph55dtLOEsvvrmwZS-Vo_poghPg4mkJ_RBGi_6vaEur3IgPs1EXzMZWdWvImMhH-C8Tamf1oU1wZas_-apRpCdY6f604c4JyhsH5DkDFvAccCfSAmv_BWXLgG7wpA_XKqlzDC3ZL829-fOO-5RBPFHin5Fnxl99m-6qzm5LSA73mrH9JaAwd6hHfFcppyTyf-j2p&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/groups/215928126994584/user/100022717274439/?__cft__%5b0%5d=AZXv6RvAc2nXMLukJ2PIph55dtLOEsvvrmwZS-Vo_poghPg4mkJ_RBGi_6vaEur3IgPs1EXzMZWdWvImMhH-C8Tamf1oU1wZas_-apRpCdY6f604c4JyhsH5DkDFvAccCfSAmv_BWXLgG7wpA_XKqlzDC3ZL829-fOO-5RBPFHin5Fnxl99m-6qzm5LSA73mrH9JaAwd6hHfFcppyTyf-j2p&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/groups/215928126994584/user/100044207589932/?__cft__%5b0%5d=AZXv6RvAc2nXMLukJ2PIph55dtLOEsvvrmwZS-Vo_poghPg4mkJ_RBGi_6vaEur3IgPs1EXzMZWdWvImMhH-C8Tamf1oU1wZas_-apRpCdY6f604c4JyhsH5DkDFvAccCfSAmv_BWXLgG7wpA_XKqlzDC3ZL829-fOO-5RBPFHin5Fnxl99m-6qzm5LSA73mrH9JaAwd6hHfFcppyTyf-j2p&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/groups/215928126994584/user/100017254171509/?__cft__%5b0%5d=AZXv6RvAc2nXMLukJ2PIph55dtLOEsvvrmwZS-Vo_poghPg4mkJ_RBGi_6vaEur3IgPs1EXzMZWdWvImMhH-C8Tamf1oU1wZas_-apRpCdY6f604c4JyhsH5DkDFvAccCfSAmv_BWXLgG7wpA_XKqlzDC3ZL829-fOO-5RBPFHin5Fnxl99m-6qzm5LSA73mrH9JaAwd6hHfFcppyTyf-j2p&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/groups/215928126994584/user/100008074965022/?__cft__%5b0%5d=AZXv6RvAc2nXMLukJ2PIph55dtLOEsvvrmwZS-Vo_poghPg4mkJ_RBGi_6vaEur3IgPs1EXzMZWdWvImMhH-C8Tamf1oU1wZas_-apRpCdY6f604c4JyhsH5DkDFvAccCfSAmv_BWXLgG7wpA_XKqlzDC3ZL829-fOO-5RBPFHin5Fnxl99m-6qzm5LSA73mrH9JaAwd6hHfFcppyTyf-j2p&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/groups/215928126994584/user/100017472224341/?__cft__%5b0%5d=AZXv6RvAc2nXMLukJ2PIph55dtLOEsvvrmwZS-Vo_poghPg4mkJ_RBGi_6vaEur3IgPs1EXzMZWdWvImMhH-C8Tamf1oU1wZas_-apRpCdY6f604c4JyhsH5DkDFvAccCfSAmv_BWXLgG7wpA_XKqlzDC3ZL829-fOO-5RBPFHin5Fnxl99m-6qzm5LSA73mrH9JaAwd6hHfFcppyTyf-j2p&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/groups/215928126994584/user/1303845875/?__cft__%5b0%5d=AZXv6RvAc2nXMLukJ2PIph55dtLOEsvvrmwZS-Vo_poghPg4mkJ_RBGi_6vaEur3IgPs1EXzMZWdWvImMhH-C8Tamf1oU1wZas_-apRpCdY6f604c4JyhsH5DkDFvAccCfSAmv_BWXLgG7wpA_XKqlzDC3ZL829-fOO-5RBPFHin5Fnxl99m-6qzm5LSA73mrH9JaAwd6hHfFcppyTyf-j2p&__tn__=-%5dK-y-R
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Явкинський сільський культурний центр 

       Отримав почесне ІІ місце в обласному фестивалі "Мрію. Вірю Живу 

       19 грудня Миколаївським ОЦНТ та КОР проведена обласна онлайн-виставка 
«Чудотворець Миколай, ти усіх оберігай», в якій взяли участь більш ніж 60 шанувальників 
образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва віком від 9 до 16 років з 13 громад 
Миколаївщини. 
       Найактивнішими учасниками виставки виявились юні творчі особистості Баштанської 
громади, які представили для участі у заході найбільшу кількість робіт. 
       Вітаємо талановитих явкинців - студію ДПМ "Умілі ручки", Явкинського сільського 
культурного центру, керівниця Іванна Загорельсьска. 
ІІ місце - Станіслав Шептицький, Наталія Загорельська 

ІІІ місце - Ксенія Загорельсьска.  

      З нагоди відзначення 31-ї річниці дня Збройних Сил України нагороджено Явкинський 
СКЦ  (Іванна Загорельська) Дипломом за участь в мистецькому проекті «Дякую тобі, 
солдате» . 
      Не дивлячись на всі обставини та складнощі, у кожної української дитини має бути свято. 
Саме тому до діток, які проживають у селі, завітав Микола Чудотворець – захисник, 
наставник і покровитель дітей, та його помічник Янгол. Св. Миколай дарує віру у здійснення 
найзаповітніших мрій та бажань. Гості привітали дітей та кожному вручили солодкі 
подарунки. Ініціаторами свята виступили – староста села Олександр Коврига та Явкинський 
сільський культурний центр . 
      У воєнний час, коли діти отримують дуже багато стресу, ми не повинні про них забувати. 
Є свята, і вони мають залишитись для них важливими. Діти, які проживають у нашому селі, а 
в цьому році додались ще діти ВПО, потребують нашої підтримки. Через те ми не стояли 
осторонь і організували разом з нашими партнерами – місцевими підприємцями, фермерами 
та спілкою власників корів чудове дійство для діток. Ми щиро вдячні нашим маленьким 
жителям громади за отримані позитивні емоції. 

  

        Насправді роботи зроблено не мало, все не напишеш є про що говорити. Та ще багато по 
переду, все що ми мали зробити у 2022 році, ми обов'язково зробимо у 2023.  
       Дуже всім дякую за підтримку, в основному все, що робиться, це завдяки вам всім. 
 

 

 

Староста Явкинського                                                    
старостинського округу                                                    Олександр  КОВРИГА 

 
 

 

 

 

 

 

 


