
Звіт

про роботу старости Рецюківщинського старостинського округу 

Великохутірської сільської територіальної громади Ткач Світлани
Миколаївни

Керуючись Конституцією України, законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус 

депутатів місцевих рад», Статутом Великохутрської сільської територіальної 

громади, Регламентом Великохудїрської сільської ради, Положенням про 

старосту сіл Великохутірської сільської територіальної громади та іншими 

нормативно-правовими актами, що визначають порядок діяльності та 

взаємовідносин з Великохутірською сільськоюТГ, представляю Вашій увазі звіт 

про роботу старости Рецюківщинського старостинського округу за період з 

січня місяця 2021 року по грудень місяць 2021 року включно.

Хочу наголосити, що в такий нелегкий для нас час, коли панує страшна 

війна на Україні, ростуть тарифи на природний газ та електроенергію, але нам 

треба працювати та утримувати наші заклади.

В Рецюківщинський старостинський округ входить один населений 

пункт селище Рецюківщина. Обрано два депутати Жарко Олена Ігорівна та 

Тараненко Людмила Олексіївна. Станом на 01.01.2021 року налічується - 263 

домогосподарства, з них 150 домогосподарств в яких постійно проживають 

люди. На території селища зареєстровано 430 громадян, з них:

- Дошкільного віку- 11;

- Шкільного віку- 49;

- Пенсіонери -  107.

Міграційний рух населення за 2021 рік в межах старостинського округу, а

саме:

- Прибуло - 2 чол;

- Вибуло - 1 чол;

- Народилось -  1;



- Померло -11 .

Соціальний захист населення.
На території Рецюківщинського старости не ь кого округу проживають:

- Багатодітні сім'ї -  11 (в яких проживає 39 дітей);

- Під опікою-1 ;

- Учасників АТО - 5 чол.

- Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС - 2 чол.

- Воїни-інтернаціоналісти - 1 чол.

Одинокі громадяни похилого віку, які потребують догляду соціальними 

службами -  10 чол. та перебувають під доглядом соціальних працівників -  10 

чол.
Сільськогосподарський сектор селища представлений такими 

підприємствами, які обробляють 313,6343 га:

1. СТОВ «Придніпровський край» агрохолдингу «KERNEL» - 51,9075 га;

2. ФГ «В'язовська» - 227,7808 га;

3. ПрАТ «Черкаський» - 33,946.

9. Одноосібників обліковується 27 осіб, які обробляють 172,16 га землі. 

Сільськогосподарське виробництво є основною економічною складовою 

старостинського округу.

На території селища зареєстровано 2 ФОП.

На території Рецюківщинського старостинського округу працюють такі 

установи:
Фельшерський пункт;

Сільський Будинок культури;

Сільська бібліотека;

Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ст. селища Рецюківщина; 

Дитячий садок «ВЕСЕЛКА»

2 магазини;

Релігійна організація «СВЯТО-ТРОЇЦЬКОЇ ПАРАФІЇ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ
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ЦЕРКВИ С-ЩА РЕЦКЖІВЩИНА»;

ЕІоштове відділення.

Згідно Положення про старосту Великохутірської сільської ради на посаді 

старости Рецюківщинського старостинського округу я представляла інтереси 

селища Рецюківщина у виконавчих органах Великохутірської сільської ради, 

забезпечувала зберігання офіційних документів старостинського округу, доступ 

до них, вирішувала питання за дорученням сільського голови, пов’язані з 

діяльністю ради, установ та організацій на території округу, виконувала 

доручення виконавчого комітету ради, інформувала про виконання доручень.

Здійснювала особистий прийом громадян старостинського округу, вела 

облік та контроль за розглядом і вживання заходів на скарги і заяви громадян. 

Здійснювала моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у 

сфері соціального захисту, культури, освіти, житлово-комунального 

господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу.

Сприяла виконанню на території Рецюківщинського старостинського 

округу Великохутірської СТЕ Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку, затвердженої рішенням сесії сільської ради.

Забезпечувала ведення обліку громадян, які постійно або тимчасово 

проживають на території старостинського округу. Надавала довідки, довідки -  

характеристики фізичним та юридичним особам, які проживають на території 

старостинського округу в межах наданих повноважень.

За 2021 рік видано довідок - 222, в основному це довідки про склад сім'ї, 

про місце реєстрації, про членство в ОСЕ, характеристики та інші.

Здійснювала нотаріальні дії. За звітний період складено 5 заповітів, та 12 
- довіреності.

Допомагала жителям в оформленні субсидій, забезпечувала ведення 

військового обліку військовозобов’язаних та призовників, вела облік та 

зберігання погосподарських книг, в кількості - 3 шт., здійснювала реєстрацію 

місця проживання та зняття з реєстрації жителів та інші паспортні дії.
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Здійснювала моніторинг за дотриманням на території старостинського 

округу громадського порядку, станом виконання встановлених рішенням 

сільської ради, Правил з питань благоустрою території населених пунктів 

територіальної громади, забезпечувала чистоту і порядок. На території 

населеного пункту організовували суботники по благоустрою. Постійно 

підтримується належний санітарний стан на території сільського парку, 

Обеліску Слави, автобусної зупинки, кладовища, узбіччя доріг. Проводився 

поточний ремонт вуличного освітлення, заміна ламп освітлення.

В цьому році було організовано за колосальної підтримки депутатів 

Великохутірської сільської ради від нашого селища, працівники культури, 

соціального працівника, працівника фельдшерського пункту, працівник, який 

працював від сільської ради та центру зайнятості на громадських роботах 

Карий Іван Ростиславович, по прибиранню сільських парків, узбіччя доріг та 

кладовища. Хотілося б висловити слова щирої вдячності всім людям, які взяли 

участь в цьому заході. Але, я сподіваюсь, такий захід стане доброю традицією в 

нашому селищі і кількість небайдужих буде збільшуватись. Адже кожна 

людина, що долучилась до цієї доброї справи, робила це задля благоустрою 

нашого селища та світлої пам'яті покійних.

Працювала не одна. В приміщенні офісу старости працює інспектор 

відділу земельних відносин та екології та діловод Жарко Олена Ігорівна, яка 

займається земельними питаннями, веде облік і контролює сплату земельного 

податку та самооблогу. Веде реєстрацію вхідних, вихідних документів та 

довідок.

До бюджету Великохутірської сільської ради надійшло коштів за 

земельний податок з фізичних осіб 69 210 грн., самооблог 4 460 гри., єдиний 

податок з фіз.осіб 20 000 грн.

За період роботи з бюджету Великохутірської сільської ради виділялись 
кошти на:
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1. Благоустрій селища -  бензину для викошування трави, придбання 

фарби, цементу, вапна та інших будівельних матеріалів для поточного ремонту 

установ -  на загальну суму -  7 842 грн.
2. Проводилось розгортання снігу підприємством ПрАТ 

«Безбородьківська. АВКФ» Чугуївець Віктор Степанович, підприємцем 

Серицею Віктором Леонідовичем с. Великий Хутір та СТОВ «Придніпровський 

край» менеджер Нипорка Ольга Василівна, за це велика подяка від мене 

особисто та жителів селища Рецюківщина.

3. Оплачено вуличне освітлення 49 ліхтарів близько 40 000 грн.

4. Виділено кошти з бюджету сільської ради на свято села на суму -  

10 000 грн ( на подарунки, кашу, аніматорів).

5. Встановлено огорожу на кладовищі за кошти сільської ради на суму -  

20 578 грн.
6. Було демонтовано стару металеву огорожу на кладовищі та на отримані 

кошти в сумі 1 1 078 грн. від здачі огорожі було придбано паркові лавочки в 

кількості 5 шт. та встановлені біля Будинку культури на суму 11 400 грн. 

(демонтаж, автомобіль, доставка лавочок).

7. Встановлено за рахунок бюджету сільської ради сімттєві баки біля 

паркових лавочок в кількості 2 шт. на суму 900 грн.

8. Ремонт комп’ютерної техніки сільської ради на суму -  2 500 грн. 

(системник, заправка катриджів).

9. Придбано канцтовари на суму - 1900 грн.

10. Оплачено за опалення природного газу та електроенергії приміщення 

сільської ради на суму - 14 000 грн.

11. Виділялись кошти для придбання подарунків ювілярам, яким 

виповнилось 80,85,90 років з розрахунку 200 грн. на особу на суму -  965 грн.

12. Надавалась матеріальна допомога на лікування тяжкохворим жителям 

селища та особам з інвалідністю на суму 21 200 грн. Учасникам ЧАЕС з 

розрахунку 200 грн на одну особу на суму -  600 грн.
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13. Придбано подарунки за рахунок бюджету сільської ради 

багатодітним сім’ям в кількості 26 шт.
14. Оплачено послуги інтернету Будинку культури та сільської бібліотеки 

на суму - 12 000 грн.
15. Оплачено за опалення електроенергії приміщення Будинку культури 

на суму - 300 грн.
16. Придбано періодику для сільської бібліотеки на суму - 1 680 грн.

17. Оплачено за опалення школи та дитячого садка на суму -  70 000 грн.

18. Оплачено енергоносії школи та дитячого садка близько -  50 000 грн.

19. За харчування школи та дитячого садка на суму 120 755 грн.

20. За поточний ремонт школи та дитсадка на суму -  14 457 грн.

21. За ремонт 1 класу на суму - 140 000 грн.

22. Придбано меблі для 1 класу на суму -  25 000 грн.

23. Придбано теолевізор для 1 класу на суму -  25 000 грн.

24. Придбано дидактичний матеріал на суму -  11 000 грн.

25. Придбано паливно-мастильні матеріали для школи на суму -  5 621

грн.

26. Придбано ліки та засоби гігієни, лампочки на суму -  2 900 грн.

27. Придбано канцтовари на суму - 1 592 грн.

28. Ремонт ком’ютерної техніки на суму -  1 288 грн.

29. Оплачено послуги інтернету на суму -  6 000 грн.

30. Придбання для харчоблоку ванночки для миття посуду та ремонт 

санвузла на суму -  13 254 грн.

31. Перевірка вогнегасників на суму -1800 грн.

32. Виділялись кошти на подарунки першокласникам та багатодітним 

сім’ям до першого вересня.

За звітний період товариством СТОВ «Придніпровський край>: 

оброблялось 1 748 га землі. В рахунок соціальної угоди надавались різні видр 

послуг в розмірі 77 грн за 1 га.:

*
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1. Перераховано кошти на суму 100 000 грн. за 130 т. пісчано-щебеневої 

суміші для ремонту вул. Садова селища Рецюківщина.

2. Оренда адмінприміщення сільської ради -  2 745 грн.

3. Надувні горки на свято села -  8 500 грн.

4. Електоніка на водонапірну башню - 4 380 грн.

5. Ноутбук б/у для 1 класу.
4. Вручені подарунки першокласникам та новорічні подарунки для 

школярів, та дітей дитячого садочка на суму 13 000 грн.
6. Обкошувались узбіччя доріг та проводилось підгортання 

сміттєзвалища. Утримувалось центральне водопостачання.

За це особиста подяка товариству СТОВ «Придніпровський край» на чолі 

з директором Петровим Михайлом Васильовичем та компанії «КЕРНЕЛ», які 

не залишаються осторонь сільських проблем за внесок в соціально-економічний 

розвиток нашого селища.

В 2022 році планую:
1. Сприяти роботі щодо реалізації проекту капітального ремонту дороги 

від селища Рецюківщина до села Великий Хутір.

2. Сприяти забезпеченню належного обслуговуваня центрального 

водопостачання для жителів селища та надання автомобіля на поховання 

жителів селища, техніки для розгортання снігових заметів в зимовий період;

3. Сприяти вирішенню питання забезпечення жителів селища медичнимг 

препаратами;
4. Сприяти забезпеченню належного транспортного сполучення міх 

населеними пунктами та центром громади, районним центром.

5. Сприяти кращому соціально-культурному розвитку територі 

Рецюківщинського старостинського округу, наповненню бюджету, покращеній 

матеріально-технічної бази закладів культури, охорони здоров’я, покращенн: 

інфраструктури території.

Щиро дякую всім депутатам Великохутірської сільської ради, голое 

громади, працівникам органів місцевого самоврядування, виконавчом
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комітету сільської ради, керівникам навчальних закладів, закладів культури, 

охорони здоров’я, усім небайдужим землякам за те, що вдалося зробити 

нашими спільними зусиллями. Спасибі Вам за ваші старання. Будемо жити - 

будемо працювати на благо нашого рідного краю і за мир на нашій Українській

С.М. Ткач


