
11 січня 2022 р. 
с. Часнівці 
 

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. 

В селі Часнівці – 122 двора; проживає – 291 особа, дітей дошкільного віку 
– 20 чоловік; шкільного віку – 50. 

В 2021 році в селі   народилось  2 - дітей  , померло  - 7 чоловік. 
Старостатом надавалась допомога населенню: 
- із оформлення субсидій, компенсації за тверде паливо, державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; 
- прибирання території кладовища в с. Часнівці; 
- проводилась заготівля картоплі для лікарні. 
В 2022 році при наявності фінансування плануємо провести ремонт мосту 

по вул. Зарічній в с. Часнівці. 
На території старостинського округу працює дошкільний навчальний 

заклад, який відвідує 16 діток. Функціонує фельдшерський пункт, бібліотека. В 
селі Берлози діє будинок культури  та сільський клуб в селі Часнівці. 
        В старостаті працює соціальний працівник, який обслуговує 5 людей 
похилого віку. 
        На території Берлозівського старостинського округу веде діяльність 
орендар земельних паїв – це 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 
ремонтні роботи 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. 
 
Староста Берлозівського 
                       старостинського округу                                   Д.С. Рибак 
 
 
 
 
 
 
 


