
 
 
       Дорогі жителі Патютинського старостинського округу, шановне 
                         керівництво Козелецької селищної ради! 
 

Буремний, складний та непередбачуваний 2021 рік– епоха дефіциту  
людських емоцій, настрою, уваги - залишився в минулому. Це про тих людей, 
які були зі мною поряд, щоб не сталося і з якими ти працюєш, аби  творити 
корисне, добре і світле. Це однодумці, в яких є цікаві пропозиції, обмін ідеями 
та коментарями і зворотний зв'язок, як суспільна цінність і потреба. 
 У своїй  роботі протягом 2021 року я керувалась Конституцією України, 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими 
нормативно-правовими актами, що визначають діяльність старости. 
 Органи місцевого самоврядування стоять на захисті інтересів простих 
людей, створені для служіння кожній людині. 
 Світова ковід-пандемія внесла свої корективи в життя кожної людини.Не 
виняток і наш старостинський округ. 
 Ми народжені жити добром, висівати його на рідній українській землі.Так 
було і 1000 років тому, коли кращі сини України робили рішучі кроки до 
утворення державності та історична справа продовжується і нині. 
 Територія Патютинського старостинського округу, куди входять села: 
Патюти, Гладке, Будище  складає - 6765,9га. Площа населених пунктів складає: 
662,12га. 
 Населення на 01.01.2022року – 808чоловік: 

- дітей шкільного віку –95, 
- дітей дошкільного віку -16, 
- громадян пенсійного віку – 287, 
- працездатне населення – 411, 
- кількість працюючих – 88, 
- померло – 29чоловік, народилась - 1дитина. 

 
 Всього населених пунктів – 3, в них 348 дворів: 
село Патюти: 
кількість дворів- 187, 
кількість населення -438, 
дітей дошкільного віку- 11, 
дітей шкільного віку – 47, 
пенсіонерів – 153, 
померло -16 чоловік, народилась – 1 дитина; 
 
село Гладке: 
кількість дворів -134, 
кількість населення -309, 
дітей дошкільного віку – 5, 
дітей шкільного віку -43, 
пенсіонерів -105, 
померло -9, народилось -0 



 
село Будище: 
кількість дворів -27 
кількість населення  -61, 
дітей дошкільного віку -0, 
дітей шкільного віку -5, 
пенсіонерів -29, 
померло-4, народилось-0 
 
 В 1996 році земля була розпайована: 
Всього паїв -1039:  
Гладке -361, 
Патюти -688. 
  Основні орендарі паїв - «Агро-Регіон Козелець» та ПП «Агрофірма ім. 
Ватутіна». Близько 100га орендує ТОВ Деркач. 
  40 гектарів пасовищ в селі Будище здано в оренду Ляшенко Руслану 
Олександровичу. 
 Вся робота протягом 2021 року була спрямована на надання послуг 
населенню: оформлення субсидій та оформлення населення пільгової категорії 
на тверде паливо. Було оформлено 127 субсидій  на тверде паливо, 30 громадян 
пільгової категорії оформилось на тверде паливо. З цією метою проведено 
виїзнідні в село Будище та Гладке. Також надавалась допомога для оформлення 
документів багатодітним сім'ям та сім'ям, в яких виховуються діти з 
особливими потребами. 
    Протягом 2021 року було видано довідок громадянам – 600, 
довіреностей-39, нотаріальних дій -41. 
 Зібрано суму  самооподаткування – 13740грн. 
     за довідки – 6285грн. 
     за випас корів –4160грн. 
     поховання – 1000грн. 
 На території старостинського округу проживає: 
дітей з особливими потребами -3, прийомна сім'я – 1, в ній проживає одна 
дитина, багатодітні сім'ї - 4, проживає дітей -13. 
   На території старостату працює: 
 Патютинська ЗОШ І-ІІ ступенів, навчається 38 учнів, 
Патютинський будинок культури  -1 ставка директора БК та 0,5 
ставкиприбиральниця, 
 Гладківський  сільський клуб – 1 ставка, 
Будищанський сільський клуб – 0,5ставки, 
Патютинська сільська бібліотека- 0,5ставки, 
Гладківська сільська бібліотека -0,25ставки, 
 Патютинський ФАП– працює - 3 чоловіки, 
Будищанський ФАП – працює –2 чоловіки. 
 
 Працює 2 соціальні працівники: 
 Село Гладке – Макортецька М.О. 
 Село Патюти – Рогова В.А. 



 Я хочу, щоб кожне серце жителя села було сповнене любові, співчуття, 
бажанням прийти на допомогу слабому та  беззахисному. Була надана допомога 
жительці села Будище Орловій Л.Б в заготівлі дров для опалювального сезону 
та придбанні  продуктів харчування.  
 Вдячна всім жителям , які допомагали нашій лікарні в заготівлі картоплі 
та овочів для стаціонарного відділення. 
        Велику  увагу протягом року було приділено: 

- благоустрою кладовищ( їх на території -7). Весною та восени було 
проведено суботники по благоустрою кладовищ. Висловлюю вдячність: 
Лазаренко А.М., Савенко В.М., Юрченко В.В., Михед Л.В.,Галіченко Ф.В., 
Савенко Н.В., Вишневецькому В.С.,Анікіна А.І.,Павелко Г.І., Павлюк 
О.В., Ігнатенко Г.Г.Пахучій Н.Г., Кардашу І.М., Андрушко В.Г., Хоменко 
Г.Г.,Мацарська К.А.,Матюшко Ю.В., Пищик Г.О., Томилець О.М., Падій 
Н.І.,Рашевська В.О., Шеремет В.І.,Кузьменко В. В., Падій Л.Д.,Жадан 
М.С., Морозова В.А., Гридньов В.Г.; 

- благоустрою центру села Патюти, в'їзду в село Патюти зі сторонисела 
Ставиське, центру села Будище та Пам'ятного знаку Т.Г.Шевченка, 
благоустрою Обелісків Слави  та могил Невідомих солдатів в селі Патюти 
та Гладке. 

 Було ліквідовано два стихійних сміттєзвалищ в селі Гладке та Патюти . 
 Вдячна ініціативній групі, які проживають по вулиці Вишнева та 
Котляревського в селі Патюти , які частково розчистили від парослі 
вулицюВишнева та Котляревського для зручності проїзду: Матюшко М.П., 
Харченко В.С., Падій О.П.,Кардаш  В.С., а також Лазаренко А.М. та Галіченко 
Ф.В., які 
розчистили від парослі вулицю Гагаріна. 
 Проводилась побілка дерев та вирубка парослі в парку біля приміщення 
старостинського округу, заготовка дров для опалення приміщення 
старостинського округу. 
 Старі, сухі та звалені  буревієм  дерева працівники школи заготовляли 
для опалення школи. 
 Продовжується акція за чистоту навколишнього середовища, яку було 
розпочато  з ініціативи  Мороз К.А. по сортуванню пляшок. Зібрані гроші в 
сумі 3400грн. були використані:на благоустрій  села 600грн., подарунки  для 
дітей на День Святого Миколая – 500грн, новорічна гірлянда – 300грн, м'ячі для 
учнів школи -450грн, закупка насоса для свердловини -1550грн. 
  19 лютого 2021 року  на прохання жителів  старостинського округубуло 
відкрито  автобусний маршрут по перевезенню пасажирів, який працює і зараз. 
Оплата здійснюється з бюджету Козелецької селищної ради з моменту 
прийняття рішення сесії Козелецької селищної ради. До цього 30 тисяч 
заплатили «Агро-регіон Козелець». 
  У липні місяці КП «Козелецьводоканал» провів підсипку ґрунтових доріг 
в селі Гладке(вулиця Зелена, Л.Українки, Шевченка, Перемоги ),  в селі Патюти 
по вулиці Мартиненка (частково),Бр.Шолойків, Вишневій, 
Котляревського,Шевченка. 
 28 вересня  в селі Патюти було пробито глибинну свердловину в центрі 
села. 



В її облаштуванні прийняли участь Вишневецький В.С., Вишневецький 
В.С., Квітко М.О. та Оніщик М.І. Біля свердловини було посаджено більше 20 
дерев за участю Ржаніцина О.І., Квітко С.І., Пархоменко Н.І., Пархоменко С.В., 
Шолойко М.М., Бушура Л.І. 
 За спонсорською допомогою було поставлено цементовий паркан біля 
зупинки та могили  Невідомого солдата  в центрі села Патюти, 100 метрів 
паркану  біля приміщення старостинського округу за спонсорською  допомогою 
«Агро-регіонКозелець». 
 Відповідно до завдань та обов'язків старости - сприяю створенню  
громадського активу  в селах, який визначає пріоритетність місцевих інтересів, 
сприяю створенню умов та проводжу різні масові заходи для розвитку 
культури, відродження осередків традиційної народної творчості, національно-
культурних традицій населення. 
 Разом з колективом «Маківки» з новорічними святами вітали : 
03 січня жителів села Нічогівка; 
05 січня жителів села Гладке та Будище, 
13 січня жителів  села Патюти. 
 25 лютого  в Патютинській сільській бібліотеці відзначали 150 років з 
днянародження Лесі Українки . 
 З святом 8 Березня  вітали жителів села Шуляки, села Гладке та села 
Будище. 
   8 травня-  відзначення Дня  пам'яті та примирення, 
   19 травня смт. Козелець, а 21 травня село Будище 160 річчя перепоховання 
   Т.Г.Шевченка, 
   20 червня – День села Гладке, 
   06 липня – Івана Купала село Гладке, 
   07 липня -  Івана Купала  село Будище, 
   10 липня - Івана Купаласмт. Козелець, 
   11 липня -Івана Купаласело Білейки, 
   14 серпня   фестиваль молока в м. Чернігові, 
   21 серпня – День села Патюти, 
   23 серпня -  виставка народної творчості  до Дня незалежності України, 
   24 серпня -святкування 30річчя Незалежності України  в смт. Козелець, 
   26 листопада – день вшанування пам'яті Жертв  Голодомору, 
   20 грудня – День Святого Миколая  в центрі села Патюти. 
 
        Відповідно до посадових обов'язків,  протягом року приймала участь в усіх 
нарадах , засіданнях виконавчого комітету та сесіях Козелецької селищної ради. 
        Я вдячна всім, хто допомагав, радив і радився, слухав і дослухався до моїх 
ідей та пропозицій. Вдячна за все пройдене і зроблене своїй найкращій команді. 
Хочеться вірити, що з такими цінностями, як відкритість, рівність, взаємна 
повага один одного-будемо керуватися і в 2022році. 
 
 
 
 
 



 
                                   Плани на 2022рік: 

- благоустрій кладовищ, 
- огорожа кладовища по вулиці Мартиненка село Патюти (Петровщина), 
- випилювання дерев біля Гладківського ФАПу, 
- випилювання дерев на кладовищі в селі Гладке по вулиці Перемоги, 
- освітлення центральних вулиць населених пунктів Патюти, Гладке, 

Будище (Мартиненка, Шевченка, Гагаріна, Ватутіна, Довженка, 
Шевченка), 

- проведення інтернету  в селах Патюти , Гладке, Будище, 
- догляд за обелісками Слави та могилами Невідомих солдат 
- благоустрій населених пунктів, 
- підсипка вулиць в селі Патюти (Л.Українки, Мартиненка, Польова, 

Гагаріна). 
 

 
Староста Патютинського  
старостинського округу                                               О.Г.Ржаніцина 


