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  Керуючись Конституцією України та законами України «Про місцеве 

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

актами Президента України,  Кабінету Міністрів України, Положенням про старосту 

Козелецької селищної ради та іншими нормативно-правовими актами, що 

визначають порядок його діяльності, звітую про роботу Омелянівського 

старостинського округу за 2021 рік. 

  Протягом минулого року я, як член виконавчого комітету приймала участь у 

засіданнях виконавчого комітету Козелецької селищної ради (крім перебування у 

відпустці). Була присутня майже на всіх пленарних засіданнях Козелецької 

селищної ради (крім перебування у відпустці). 

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» 

повідомляла про наявність у мене потенційного конфлікту інтересів та про 

неприйняття участі у голосуванні на засіданні виконавчого комітету під час 

розгляду питання про надання мешканцям округу одноразової грошової допомоги.  

   

До складу старостинського округу входять три населені пункти – це 

Омелянів, Калитянське, Привітне, де проживають 522 жителі, в т. ч. з них в              

с. Омелянів – 377 жителів, с. Привітне – 119 жителів, с. Калитянське – 26 жителів. 

Крім того на території проживає 195 осіб без реєстрації. 

Всього домогосподарств по округу 640,  домогосподарств з реєстрацією місця 

проживання – 233. 

    Пенсіонерів – 179 чоловік; 

    Дітей до 18 років – 81 чоловік; 

    Учасників АТО – 3 чоловіки; 

    Ліквідаторів аварії на ЧАЕС – 6 чоловік; 

    Учасників війни -10 чоловік; 

    Дітей війни -  35 чоловік; 

    Одиноких  -   22 чоловік. 

 

Багатодітні молоді сім’ї, у яких троє і більше дітей: 7 сімей, а саме сім’я 

Нічипоренко І.В., Онищенко В.Г., Гейко І. С., Шелест С.Г., Васюк Д.С., Лисенко 

А.І., Мирончук В.В. 

    Крім того, на території проживають 2 сім’ї без реєстрації місця 

проживання, а саме Єременко А.С., Шматок Н.В. 

    З кожним роком, у зв’язку з демографічною ситуацією та значним 

дорожчанням кормів, у приватних господарствах зменшується поголів’я худоби та 

птиці. На 01 січня поточного року поголів’я ВРХ становить - 45 голів, в т. ч. корів – 

36 голів. 

   На території старостинського округу працюють такі бюджетні установи, які 

утримуються за рахунок Козелецької селищної ради: Омелянівський заклад 

дошкільної освіти, Омелянівський сільський клуб, Омелянівська сільська бібліотека, 



старостат. Протягом року відділом соціального захисту населення селищної ради 

обслуговувалося 10 самотніх громадян похилого віку села Омелянів.  

   На території старостинського округу розташовані та працюють такі 

установи: Омелянівський пункт здоров’я, стаціонарне та виїзне поштове відділення 

зв’язку, два приватні магазини, ПП «Міклуха», приватні підприємці, приватний 

музей в с. Калитянське, автозаправка, діють дві церкви Іллінсько-Покровська та 

Євангельських християн (баптистів). 

  За минулий рік померло –  13 чоловік, народилося –  3 дитини. 

  Одним із напрямків роботи надання адміністративних послуг населенню є 

видача довідок та актів різноманітного характеру громадянам, за зверненнями 

мешканців округу. 

  У минулому році видано 362 довідки різного характеру; складалися акти 

обстеження матеріально-побутових умов сімей для призначення (відновлення) 

державних соціальних виплат, субсидій та оформлення відповідних документів в 

кількості 29 актів. Оформлялися документи на отримання допомоги на лікування, на 

вирішення соціально-побутових питань, згідно Програми надання адресної 

одноразової грошової допомоги на 2021 рік, затвердженої рішенням третьої сесії 

восьмого скликання Козелецької селищної ради від 29.12.2020 року. Завдяки дії цієї 

Програми  жителям Омелянівського старостинського округу (за зверненням) була 

виплачена допомога в сумі 9 тис. гривень 

  Надавалась  допомога при оформленні документів на отримання допомоги 

при народженні дитини, згідно Програми підтримки народжуваності на території 

Козелецької селищної ради на 2021 - 2022 роки, затвердженої рішенням третьої сесії 

восьмого скликання Козелецької селищної ради від 29.12.2020 року. Завдяки дії цієї 

Програми дві родини отримали допомогу в розмірі 3 тис. гривень на народжену 

дитину (за зверненням). 

  Оформлялись документи на поселення до геріатричного пансіонату, 

надавалась допомога по оформленню документів на спадщину, здійснювався облік, 

ведення, зберігання погосподарських книг. 

  Вівся облік військовозобов’язаних, здійснювалось оповіщення 

військовозобов’язаних, по результатах яких складались відповідні акти, складались 

списки юнаків для прописки до призовної дільниці. Вівся облік всіх пільгових 

категорій громадян, які проживають на території населених пунктів округу. 

  Велись ділові переписки з державними та приватними організаціями та 

установами. Проводилася робота з проблемними сім’ями. 

  За звітний період на території Омелянівського старостинського округу 

вчинено 56 нотаріальних дій з питань віднесених законом до відання посадових осіб 

органів місцевого самоврядування згідно зі статтею 37 Закону України «Про 

нотаріат».  

  Відтак, мною посвідчено 7 довіреностей, зареєстровано -  14 заповітів, 

засвідчено справжність підпису – 35. 

  А також відправлено – 25 заяв до Чернігівської регіональної філії 

Державного Підприємства «Національні інформаційні системи» на отримання 

витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі. 

  Прийом громадян відбувався згідно затвердженого графіка особистого 

прийому громадян по місцю роботи в межах робочого часу та в позаробочий час за 

місцем проживання жителів села.  



  Протягом року  надійшло 253 звернення громадян, в яких порушувалися 

питання соціального захисту, охорони здоров’я, електропостачання, газопостачання, 

стану доріг, видалення аварійних дерев. 

  Приймала від жителів заяви з їхніми проблемами різного характеру та 

передавала їх до відповідних відділів селищної ради.  

   Організовувалися та проводилися загальні збори жителів сіл, а також 

вивчалася громадська думка жителів села Калитянське з приводу будівництва 

шумозахисних споруд (екранів). 

   Жителі населених пунктів округу в разі необхідності мають змогу отримати 

допомогу первинної ланки у пункті здоров’я села Омелянів комунальному 

некомерційному закладі «Козелецького районного центру первинної медико-

санітарної допомоги» Козелецької селищної ради. 

  В минулому році проводилася заготівля картоплі та інших овочів для 

надання благодійної допомоги КНП КСР «Козелецька ЦРЛ» для харчування хворих, 

які перебувають у даному закладі. Зібрано та передано 1340,00 кілограм овочів. 

  Організовувалася виїзна вакцинація жителів проти Covid -19, в результаті 

двічі провакциновано 31 особу. 

  Наш дитячий садок відвідує 14 дошкільнят. За відвідування однією 

дитиною садка батьки сплачували - 80%, а за дітей з багатодітних родин – 50%  

вартості харчування, решту оплачувала селищна рада.  

  В минулому році проведено косметичний ремонт приміщення ДНЗ, 

впорядковано прилеглу територію. Паливом повністю забезпечені. 

  До новорічних свят дошкільнята отримали солодощі завдяки ПП Трубачова 

Т.С. 

  У Сираївській ЗОШ І-ІІІ ступенів Козелецької селищної ради навчається 

наша 41 дитина шкільного віку, для них організовано підвіз шкільним автобусом. 

  Також 3 дитини навчається у Калитянській ЗОШ І-ІІІ ступенів Київської 

області, та 2 дитини у м. Київ. 

    На території старостинського округу проводилася робота закладів 

культури. 

    З метою ефективного використання приміщення та економії коштів за 

електроенергію і забезпечення теплом, клуб та бібліотека знаходиться у 

адміністративному приміщенні старостинського округу. 

    Організовані та працюють гуртки: тенісу, художньої самодіяльності. 

    Протягом року заклади культури працювали в карантинних умовах. 

    Приймала участь у організації культурних заходів у старостинському 

окрузі: 

- у заходах до Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні;  

- в урочистій ході до 160-ї річниці перепоховання Т.Г. Шевченка; 

- у заходах до Дня вишиванки; 

- привітання найстаршого жителя села; 

- у заходах до Дня Державного прапора  та 30-ї річниці Дня незалежності 

України. 

   На жаль карантинні обмеження не дозволили належним чином організувати 

та провести День села та реалізувати інші ідеї. 



  В населених пунктах округу постійно проводиться робота по благоустрою 

сіл. 

   Жителі сіл беруть активну участь в соціально-економічному та 

культурному житті округу. Надаються зауваження, пропозиції щодо ремонту доріг 

комунальної власності, вуличного освітлення, благоустрою сіл. 

    Проводилися роботи по благоустрою та наведенню порядку від сміття, 

багаторазове скошування трави та бур’яну в центрі сіл, на вулицях, на кладовищах 

(проводилося розчищення від чагарників, скошування бур’янів на прилеглій 

території).  

   Проводилася роз’яснювальна робота з власниками земельних ділянок 

зарослих бур’янами, порослю дерев, які поширилися на проїзну частину вулиць.  

    Власникам господарств  надіслано 6 письмових звернень про порушення 

правил благоустрою та наведення порядку. 

    На жаль проблемним питанням залишається культура та піклування про 

навколишнє природне середовище, коли всупереч здоровому глузду утворюються 

стихійні сміттєзвалища. 

   Спільно з ТОВ «Еко – Сервіс – Козелець» налаштовано роботу з вивезення 

твердих побутових відходів від помешкань жителів наших населених пунктів. 

Приймаю заявки від мешканців для оформлення договорів з даним підприємством і 

передаю сформований пакет документів для подальшого формування договору 

спеціалістами ТОВ «Еко – Сервіс –Козелець». Таких договорів з початку організації 

роботи маємо 112.  

  У лютому минулого року було відновлено автобусний рейс «Козелець – 

Омелянів» з заїздом у с. Привітне. 

   Рейси були відновлені за рахунок співфінансування. Кошти в сумі 28 тисяч 

гривень профінансовані ПП «Міклуха» за рахунок соціальної угоди з 

агровиробником. 

   Моніторинг показав, що дуже мало жителів користувалося даним  

транспортом, тому було прийнято рішення про недоцільність функціонування 

даного рейсу. 

   За звітний період проведені роботи, як за рахунок коштів місцевого 

бюджету, так і за рахунок спонсорських коштів.  

    Проведено косметичний ремонт пам’ятника загиблим воїнам в роки Другої 

світової війни. 

    Здійснено косметичний ремонт коридору адміністративного приміщення 

старостинського округу. Для закупівлі матеріалів для ремонту надана фінансова 

допомога  ФОП Трубачова Т.С. 

    Проведено поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Т.Шевченка та 

Миру, частково видалені аварійні дерева – роботи  проведені за рахунок місцевого 

бюджету.  

   Ліквідація стихійного сміттєзвалища в урочищі «Прусся» - завдяки наданій 

допомозі ПП Міклуха. 

   Обкошувались узбіччя вуличних доріг, проводилась висипка відходами 

будівництва вуличних доріг завдяки ФОП Шелест С.В. 

  Чистились дороги від снігу у всіх населених пунктах округу, обкошувалась 

під’їзна дорога до села, надавався транспорт для заготівлі картоплі та овочів для 

лікарні, надавався транспорт для підвезення ґрунту до водонапірної вежі, фінансова 



допомога для видалення аварійного дерева по вулиці Бр. Гуляницьких, допомога 

при оформленні спадщини, щомісячна фінансова допомога до зарплати листоноші -  

завдяки ПП Міклуха. 

  Ремонтувалась під’їзна дорога до села Привітне (автомобільна дорога 

загального користування місцевого значення С250709/М-01/ ) завдяки ПП Міклуха. 

   Ремонтувалась водонапірна вежа в с. Привітне – за фінансової допомоги 

ПП Міклуха, жителів села. 

  За кошти самооподаткування придбано щебінь та цемент для впорядкування 

прилеглої території біля водонапірної вежі. 

  Чистилась громадська криниця в с. Привітне – за фінансової допомоги ПП 

Міклуха, жителів села. 

  Кожного року до новорічних свят домогосподарства з постійним місцем 

проживання від ПП Міклуха отримують подарунки. 

   Болючим питанням є пожежі. За минулий рік на території села Омелянів 

сталася 1 пожежа, вогнем знищено жилий будинок, підпалено поле в урочищі 

«Слуків» - надавалася допомога при гасінні пожежі пожежною машиною ПП 

Міклуха. 

  Підпал сухої трави – злочин проти світу природи. Спалювання навесні та 

осінню рослинних залишків, сухої трави та побутового сміття перетворилося на 

справжнє екологічне лихо. Часте спалювання трави переростає в неконтрольоване 

горіння і нерідко призводить до важких наслідків, зокрема і з людськими жертвами.  

  Тому прошу всіх жителів бути відповідальними і розсудливими. 

  На минулих зборах порушувалося питання освітлення всіх вулиць села 

Омелянів. Питання на даний час залишається важливим.  Але для облаштування 

освітлення вулиць в населеному пункті буде проводитися робота щодо постановки  

на баланс ліній електропередач для вуличного освітлення села, тому що повітряні 

лінії електропередач у селі не перебували на балансі сільської ради. 

  На даний час гостро постає питання забезпечення питною водою, оскільки 

за останні роки спостерігається тенденція до зниження рівня ґрунтових вод і як 

наслідок – зникнення води в колодязях. 

  В минулому році зверталися мешканці села щодо відновлення 

водопостачання – проведення ремонту ручного насосу у свердловині по вулиці 

Миру с. Омелянів (біля дитячого майданчика). Придбано за кошти 

самооподаткування ручний насос, труби. Проводився ремонт, але з роками дана 

свердловина прийшла в непридатність і не підлягає ремонту. 

   Для буріння нової свердловини необхідні кошти, про надання фінансової 

допомоги звернулася до народного депутата України Б.В.Приходько. 

  Дякую жителям населених пунктів округу, Козелецькій селищній раді, ПП 

Міклуха, підприємцям за допомогу, взаєморозуміння, співпрацю, всім тим, хто 

підтримує наш старостинський округ, хто допомагає і словом, і ділом тим, хто дає 

поради, тим хто не просто критикує, а вносить пропозиції щодо покращення життя 

жителів громади, тим хто робить наші села кращими. 

 

Староста                                                                             Раїса ШИЯН 


