
Звіт старости села Нічогівка за 2021 рік 
 
            Порядок організації роботи  старости визначається Законом України 
 « Про місцеве самоврядування в Україні», іншими актами законодавства та 
затвердженим  Положення про старосту Козелецької селищної ради. 
   

Звітую про свою роботу старости в селі Нічогівка.  
За посадою я є членом виконавчого комітету селищної ради і працюю в 

ньому на постійній основі представляю інтереси жителів села. Беру участь у 
пленарних засіданнях селищної ради та засіданнях її постійних комісій. 
Сприяю жителям села у підготовці документів, що подаються до селищної 
ради, беру участь в організації виконання рішень селищної ради, її 
виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови на території нашого 
села, здійснюю контроль за їх виконанням.  Здійснюємо  з діловодом  прийом 
жителів села відповідно до визначеного графіка прийому  громадян, а також і 
в не робочий час. Здійснюю збір пропозицій від жителів села відносно питань 
місцевого значення. 

Сприяю створенню умов для розвитку культури, відродження осередків  
народної творчості, художніх промислів та ремесел. 
 
    Територія нашого села становить 2999,2 га  в т.ч.: 
  - землі державної власності  - 1170,08; 
  - землі приватної власності  - 1829,12 га; 
  Площа населеного пункту становить  -   430 га, в т.ч.: 

- державна власність -126,31 га. 
- приватна власність – 130,97 га. 
 
На території старостату працює фельдшерський пункт, сільський   

клуб, бібліотека, два магазини, пересувне поштове відділення, діє  
православна Свято-Троїцька церква. 
   
          Працюють орендатори:  
        - Баришівська зернова  компанія;    
        - НОРДКАП-2020; 
        -  Безпалий Василь Михайлович;   
        -  Грицик Євген  Миколайович; 
        -  Скок Володимир Петрович; 
        -  Андрій  Птуха.         
      

На території села Нічогівка налічується 100 будинків сільського    
населення та 148 дачного.  Проживає  212 чоловік місцевого населення та 41 
чоловік без реєстрації.  

67  громадян пенсійного віку, 146 працездатного населення, 13 дітей    
   шкільного віку та 6 дітей дошкільного віку,  навчається 10 студентів. 
         Народилась 1 дитина, 3 чоловіки  померло.  



         На території села працює  9 чоловік. 
         За межами села працює 67 чоловік. 

Проживає 13 осіб з особливими потребами, 5 учасників АТО, 1 учасник 
бойових дій в Афганістані. 
         На території села налічується: 
         7 тракторів, та 11 міні-тракторів, 1 комбайн, 4 вантажні машини, 60 
легкових автомобілів. 

В господарствах  налічується 89  голів ВРХ, 4 кози, 863 голів птиці, 6  
господарств утримують невеликі пасіки. 
           
  Разом з діловодом ведемо облік всіх категорій населення, які 
проживають на території села  та надаємо такі види послуг: 
   - подання документів для нарахування компенсацій на придбання твердого 
палива, скрапленого газу та використання електроенергії;  
   - оформлення документів на отримання спадщини; 
   - оформлення документів  при народженні дитини; 
   -  видача різних довідок (видано 82 довідки); 
   - видача довідок-характеристик фізичним та юридичним особам, які 
проживають на території села;   
   - надання допомоги  при оформленні земельних ділянок; 
   - здійснення нотаріальних дій в межах своїх повноважень;    
   - видача актів обстеження  матеріально-побутових умов;   
   - ведення військового обліку військово-зобов’язаних і призовників, 
здійснюється оповіщення призовників. 

До сільської ради надійшло 417 звернень громадян. 
      Вчинено 6 нотаріальних дій. 
           
     Працює Фельдшерський пункт. Придбані медикаменти та засоби 
індивідуального захисту. Була здійснена вакцинація  місцевого населення. 
     На території працює сільський клуб та бібліотека. Проводились 
культурно розважальні заходи: 

- до Нового року;    
- до 8 березня;  
- до Дня Пам’яті та Примирення;   
- до Дня незалежності України;   
- до Дня села. 

 
    2021 році було зібрано 5000 грн. коштів самооподаткування. 
     На жаль не всі  мешканці села добросовісно сплачують. 
     Кошти самооподаткування були використані на: 

- косметичний ремонт   пам’ятника загиблим воїнам; 
- косметичний  ремонт пам’ятника невідомого солдата; 
- обкошування  кладовищ ( 2 ). 

Для Козелецької лікарні було заготовлено 1 тону картоплі для потреб 
лікарні. 



     Старостат та жителі села активно займаються благоустроєм села,  
проводились розчистки вулиць від аварійних дерев, це центральна вулиця    
Л. Українки (гребля), розчищали дорогу до кладовища (Левада). 
  Неодноразово проводились «суботники» на кладовищах та по ліквідації 
стихійних сміттєзвалищ. 

На території села здійснюється вивіз сміття «ЕКО-СЕРВІС-
КОЗЕЛЕЦЬ». Заключено 45 договорів, вивіз сміття здійснюється кожний 
четвертий місяць.  

Найбільшим досягненням було завершення Генерального Плану  села 
Нічогівка. Останній крок - екологічна оцінка та затвердження на сесії 
Козелецької селищної ради.  
 

На 2022  рік плануємо при наявності фінансування: 
- затвердження Генерального плану; 
- становлення меж населеного пункту; 
- освітлення вулиці Квіткова;  
- підсипка вулиць; 
- випилка  аварійних дерев; 
- доукомплектування дитячого майданчика спортивним знаряддям; 
- косметичний ремонт пам’ятника; 
- ліквідація стихійних сміттєзвалищ; 
- розчистка  пожежного водоймища (ВЕДМІДКИ); 
- розчистка кладовищ від аварійних дерев. 

За кошти соціальної угоди (Баришівської зернової компанії) придбано  
дитячий майданчик, огорожу для фельдшерського пункту, придбання 
асфальтної крихти для висипки вулиці Селянської та вулиці Л. Українки. 

Козелецька селищна рада надала техніку для розрівнювання асфальтної 
крихти випилки аварійних дерев для встановлення огорожі на 
фельдшерському пункті. 

Велика подяка небайдужим мешканцям села, які приймали участь у 
прибиранні кладовищ, ліквідації сміттєзвалищ, випилці аварійних дерев та 
кущів, фарбуванні та прибиранні пам’ятника та дитячого майданчика. 
   Дякую Козелецькій селищній раді, підприємцям, які працюють на 
території округу, народному депутату Борису Приходьку за надання 
допомоги та спільну співпрацю. 
 
 
                  Староста  села                                        Марина ТОЛКАЧОВА 


