13 січня 2022 р.

с. Берлози

Звіт старости Берлозівського
старостинського округу
Шановні присутні!
Розпочався новий рік і настав час прозвітувати за виконану роботу в 2021році.
На території старостинського округу зареєстровано 1753 жителя, з них
працездатного населення – 927, пенсіонерів – 487; дітей до 18 років – 339. До
складу старостинського округу входить 4 населених пункти у них - 708 дворів.
селоБерлози– 209 дворів; проживає – 444 чоловіки, за 2021 рік в селі
народилося 2 дитини, померло – 6 чоловік.
село Гламазди – 197 дворів, проживає – 452 чоловіки, за 2021 рік
народилась 1 дитина, померло – 5 чоловік.
село Сивухи – 180 дворів, проживає 366 чоловік, народилось 3 дітей,
померло – 8 чоловік.
На території старостинського округу проживає 15 учасників бойових дій.
Працює один соціальний працівник, який надає соціальну допомогу 5 особам (1
– с. Сивухи, 2- с. Берлози, 2 – с. Гламазди), проживає 12 багатодітних сімей.
На особистому прийомі старости були розглянуті й по можливості,
вирішено 508 звернень громадян. Протягом року надавалась допомога
населенню із оформлення субсидій, компенсацій за тверде паливо, державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.
На території старостинського округу працює дошкільний навчальний
заклад, який відвідує 20 дітей. Функціонує фельдшерський пункт, бібліотека. В
селі Берлози діє будинок культури та бібліотека.
На території Берлозівського старостинського округу веде діяльність
орендар земельних паїв – ТОВ «Агро-Регіон Козелець», які завжди
допомагають у вирішенні соціальних питань.
У 2021 році шляхом самооподаткування було зібрано 5000 тис. грн., але на
жаль, не всі добросовісно сплачують. Як правило, відповідальніше до цього
ставляться пенсіонери, люди ж більшого достатку цей податок сплачують не
завжди сумлінно, особливо «дачники».
Ці кошти були використані:
-на ремонт пам’ятників, могил загиблим воїнам, стел загиблим воїнам, на
ремонт дитячих майданчиків;
- придбання вінків та корзин з квітами до пам’ятників та стел;
- для наведення санітарного стану кладовищ та стихійних сміттєзвалищ.
Пропоную на 2022 рік суми самооподаткування, плату за довідки, плату за
нотаріальні дії залишити без змін, а саме:
суми самооподаткування:
- 50 грн. – з погосподарського двору, які зареєстровані і проживають на
території округу;

- 100 грн. - з погосподарського двору, які не зареєстровані і постійно не
проживають на території округу, але є спадкоємцями і народились на території
села;
- 120 грн. – «дачники»;
-плата за довідки – 5 грн.;
- за довідки пов’язані з нотаріальними діями – 10 грн;
- за нотаріальні дії: заповіти, доручення, заяви про вступ в спадщину та
відмову від спадщини – 50 грн.
В старостаті постійно проводиться робота по благоустрою населених
пунктів:
- вивіз сміття з кладовищ сіл Берлози, Гламазди, Сивухи;
- вирубка молодої порослі на кладовищах та узбіччях доріг по вул.
Грушевського та вул. Незалежності;
- заготівля картоплі для лікарні (1600 кг);
- поточний ремонт пам’ятників загиблим воїнам (фарбування);
- ремонт дитячого майданчика в с. Берлози (фарбування);
- установка автобусних зупинок в с. Берлози та с. Сивухи.
Всі працівники старостату, закладів культури, дошкільного закладу, ФАПу,
а також небайдужі мешканці приймали активну участь у наведенні санітарного
стану на кладовищах та узбіччях доріг.
Цього року, при наявності фінансування, планується:
- закінчити роботу по освітленню вулиць в с. Берлози: вул. Низова, вул.
Гоголя, вул. Перемоги, вул. Польова, провул. Садовий, вул. Селянська,
провул. Набережний.
- підсипати ґрунтові дороги асфальтним відсівом:
с. Сивухи – вул. Молодіжна (700 м), вул. Толстого (300 м);
с. Берлози – вул. Гоголя (500 м), вул. Грушевського (700 м), частину
вул. Польової (500 м), вул. Селянська (400 м), вул. Шевченка (1500 м);
с. Гламазди – вул. Пушкіна (1000м), вул. Низова (500 м), вул.
Набережна (700 м);
с. Часнівці – вул. Заводська (1000 м), вул. Ремезівська (700 м), вул.
Миру (400 м).
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