
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 74 
рішенням Великохутірської сільської ради 

від 24.05.2022 року №20-3/УІІІ

ЗВІТ
про роботу старости Рождественського старостинського округу 

Великохутірської сільської територіальної громади за 2021 рік

Керуючись Конституцією України, законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

Статутом Великохутрської сільської територіальної громади, Регламентом 

Великохутірської сільської ради, Положенням про старосту сіл 

Великохутірської сільської територіальної громади та іншими нормативно- 

правовими актами, що визначають порядок діяльності та взаємовідносин з 

Великохутірською СТГ, представляю Вашій увазі звіт про роботу старости 

Рождественського старостинського округу за 2021 рік.

У своїй роботі я керувалася вищезазначеними законодавчими актами 

України, а також виконувала доручення голови Великохутірської сільської ради 

та виконавчого комітету, здійснювала та виконувала інші обов’язки визначені 

Законодавством України в межах своїх повноважень.

Інтереси Рождественського старостинського округу на сесіях 

Великохутірської сільської ради представляють два депутати:

1. Новак Раїса Еригорівна;

2. Кравченко Василь Миколайович.

В Рождественський старостинський округ входить один населений пункт 

с. Рождественське. Станом на 01.01.2022 року налічується - 86

домогосподарства в яких постійно проживають люди. На території села 

зареєстровано 228 громадян, з них:

У Дошкільного віку- 12 

С Шкільного віку- 20 

У Пенсіонери - 61



Міграційний рух населення в межах старостинського округу за 2021 рік:

• Прибуло - 2 чол.

• Вибуло - 2 чол.

• Народилось -  0

• Померло-3 .

Соціальний захист населення.

На території Рождественського старостинського округу проживають:

•  Багатодітна сім'я -  1 (в якій проживає 3 дитини)

♦♦♦ Учасників АТО - 6 чол.

•  Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС - 2 чол.

•  Воїни-інтернаціоналісти - 2 чол.

♦> Одинокі громадяни похилого віку, які потребують 

догляду соціальними службами -  10 чол. та перебувають під 

доглядом соціальних працівників -  10 чол.

Сільськогосподарський сектор села представлений такими

підприємствами:

1. СТОВ «Пальміравідгодівля» - орендує 154 земельні паї загальною 

площею 526,5296 га.;

2. ТОВ «Баришівська зернова компанія» - 41 пай, 135,6 га. землі 

відповідно;

3. СТОВ «Придніпровський край» агрохолдингу «KERNEL» - 2~_25:5 :

4. ФГ «В'язовська» - 102,2152 га;

5. ФЕ «Яна» - 6,79 га;

6. ФГ «Тімченко» - 37,7 га;

7. ФГ «Слюсаренко» - 25,26 га;

8. ФГ «Згарі» - 24,66 га;

3. ФГ «КАЛИНА» - 7.303 га.;

10. ФГ «Нива Черкащини 2019» - 9.0169 га.;

11. Одноосібників обліковується 55 осіб, які обробляють 244,74 га землі.
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Сільськогосподарське виробництво є основною економічною складовою 

старостинського округу.

На території села зареєстровано 3 ФОПи.
На території Рождественського старостинського округу працюють такі 

установи:
Фельшерський пункт тимчасового перебування;

Сільський клуб;

Сільська бібліотека;

1 магазин.

Згідно Положення про старосту Великохутірської сільської ради я 

представляла інтереси с. Рождественське 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, фізичної культури та спорту, 

житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та 

медичну допомогу.

Сприяла виконанню на території Рождественського старостинського 

округу Великохутірської СТГ Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку, затвердженої рішенням сесії сільської ради. Надавала 

довідки, довідки -  характеристики фізичним та юридичним особам, які 

проживають на території старостинського округу в межах наданих мені 

повноважень.

За 2021 рік видано довідок - 102, в основному це довідки про склад сім'ї, 

про місце реєстрації, про членство в ОСГ, характеристики та інші.
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Зареєстровано та опрацьовано 42 документи вхідної кореспонденції 

підготовлено та направлено за належністю 33 документи (листи, заяі 

інформації) вихідної кореспонденції.

Здійснювала нотаріальні дії. За звітний період складено та посвідчене 

заповітів (в т.ч. 1 дублікат), виконано 1 нотаріальну дію (засвідче 

справжність підпису) та 2 - доручення.

Допомагала жителям в оформленні субсидій, забезпечувала веден 

військового обліку військовозобов’язаних та призовників, вела облік 

зберігання ГІогосподарських книг, в кількості - 2 шт.

Здійснювала моніторинг за дотриманням на території старостинсько 

округу громадського порядку, станом виконання встановлених рішенню 

сільської ради, Правил з питань благоустрою території населених пункт 

територіальної громади, забезпечувала чистоту і порядок.

Спільно з працівниками старостинського округу та депутатами проведе] 

щорічний суботник на кладовищах перед пасхальними святами, участь в якоі> 
взяли близько 40 осіб.

Постіно підтримується належний санітарний стан на території сільсько: 

парку, Обеліску Слави, автобусної зупинки, колишньої школи, узбіччя доріг, і 

2-ох місцевих кладовищах. Проводився поточний ремонт вуличного освітленн 
заміна ламп освітлення.

Спільно з інспектором відділу земельних відносин та екології Заноздро 

Світланою Василівною та ЦОП Драбівської ДПІ ГУ ДПС у Черкаській облас 

брала участь у здійсненні контролю за надходженням податків до бюджет 

сільської ради, допомагаю вести роботу по виявленню боржників т 

погашенню заборгованості із сплати земельного податку. Проводили роботу г 

залученню громадян до декларування одноосібників. За 2021 рік жителями і 

Рождественське до загального бюджету Великохутірської сільської рад 

сплачено 4110,00 грн. самооблогу та 103512,50 грн. земельного податку 
фізичних осіб.

За 2021 рік за кошти бюджету Великохутірської сільської ради зроблено:
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1. В рамках реалізації бюджету участі по Рождественському 

старостинському окрузі придбано українські національні жіночі костюми 

кількістю 9 комплектів на суму 36900 грн.;
2. Благоустрій села -  закупівля бензину для заготівлі дров та 

викошування трави, придбання фарби, цементу, вапна та інших будівельних 

матеріалів для поточного ремонту установ -  на загальну суму близько 10000,00 

грн.;
3. Протягом 6-й місяців утримувався підсобний працівник на умовах 

тимчасового трудового договору^ на суму 43560,00 грн., який займався 

викошуванням трави, вирубкою парослі на території села, заготівлею дров для 

опалення адмінприміщення;

4. Для облаштування підсобного приміщення закуплено та встановлено 

власними силами металеві вхідні двері на суму 7000,00 грн.;

5. Підключено адмінприміщення до мережі інтернет з підключення 

сільського клубу та бібліотеки -  1 точка на суму 5000,00 грн.;

6. Проведено щорічний поточний ремонт адмін. будівлі (побілка, 

вибіркова штукатурка, підведення фудаменту) -  на суму 4000,00 грн.;

7. В Рождественську бібліотеку передплачено пресу -  на суму 1357,00 

грн. та для гуртка «Вільна хвилинка» придбано витратні матеріали на суму

570.00 грн.;

8. Оплачено вуличне освітлення на суму близько 10000,00 грн.;

9. Оплачувались послуги інтернету на суму 2886,00 грн.;

10. Проведено висипку на ділянці дороги між селами В.Хутір -  

Рождественське піщано-щебеневою сумішшю ф.0,05-40 на загальну суму

29999.00 грн.;

11. Проведено висипку вулиці Набережної в с. Рождественське піщано- 

щебеневою сумішшю 4 машини по 20 т. на загальну суму 51003,20 грн.;

12. Протягом навчального року надавалась матеріальна допомоге 

батькам, діти яких відвідують Великохутірську ЗОНІ І-ІП ст. з розрахунку не
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200 грн. на дитину на місяць, на загальну суму -  9846,61 грн. Дана робота 

продовжується і цьому навчальному році. Батьки самостійно підвозять 8 дітей.

13. Виділялись кошти з розрахунку 300 грн на поховання для придбання 

траурного вінка та платочків до нього на суму 900,00 грн.;

14. Виділялись кошти для придбання подарунків ювілярам, яким 

виповнилось 80,85, 90 років з розрахунку 200 грн. на особу.;

15. Надавалась матеріальна допомога на лікування тяжкохворим жителям 

села та особам з інвалідністю на суму 8700,00 грн.;

16. Надавалась допомога 2-ом чорнобильцям по 200,00 грн. на особу.;

17. На святкування Дня села витрачено 10000,00 грн. (оплата надувної 

гірки та продуктів харчування для польової каші);

За звітний період також надавалась спонсорська допомога 

сільськогосподарськими товаровиробниками. Надавалась благодійна допомога 

на проведення заходів до святкових дат, Дня людей похилого віку та інші.

Так зокрема, БЗК надавала спонсорську підтримку на:

В зимовий період проводилось розгортання снігу до села 

Рождественське та всіх вулиць;

Надано маніту для розгортання щебеню на дорозі;

Проводилось викошування трави на вигоні та узбіччях доріг.

СТОВ «Пальміравідгодівля» надавала підтримку:

1. До Дня села -  виділено кошти на суму 4000,00 грн.;

2. Надавалась фінансова підтримка для дитячого гуртка «Умілі ручки» -  

на суму 500,00 грн.

СТОВ «Придніпровський край» агрохолдингу «KERNEL»:

1. До Дня села оплачено живу музику на суму 10000,00 грн.

Проблемні питання на 2022 рік:

1. Реалізації проекту капітального ремонту дороги В.Хутір -  

Рождественське;

2. Збереження функціонування фельдшерського пункту тимчасового 

базування в с. Рождественське;
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3. Транспортне сполучення між населеним пунктом та центром громади.

7. Соціально-культурний розвиток території Рождественського 

старостинського округу, наповнення бюджету, покращення матеріально- 

технічної бази закладів культури, охорони здоров’я, покращення 

інфраструктури території.

Висловлюю подяку всім депутатам Великохутірської сільської ради, 

голові громади, працівникам органів місцевого самоврядування, виконавчому 

комітету сільської ради, керівникам навчальних закладів, закладів культури, 

охорони здоров’я за те, що виконуєте сумлінно свої обов’язки, а усім 

небайдужим землякам -  за посильну допомогу та щирі слова.

Дякую за увагу!

Староста Зоя РИБАК
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