
Звіт старости Пилятинського старостинського округу 
Козелецької селищної ради за 2021 рік.

Керуючись Конституцією, Положенням про старосту та іншими 
нормативно правовими актами, звітую про свою роботу старости 
Пилятинського старостинського округу.

До складу Пилятинського старостату входить один населений пункт - 
село Пилятин.

Загальна кількість жителів на 01.01.2022 року складає 313 осіб. З них: 271 
осіб зареєстрованих та 42 проживають постійно без реєстрації.

Всього домогосподарств по округу 301, домогосподарств з реєстрацією 
108.
Дітей дошкільного віку - 14,
Діти до 18 років - 23,
Пенсіонери - 84

Міграційний рух населення станом на 01.01.2022 р.: прибули - 8, вибули - 
18 особи.
Народилося - 3 дітей, померло - 10 осіб.

Соціальний захист населення

На території села проживають:
2 багатодітні сім'ї;
2 учасники АТО; 6 одиноких громадян

З кожним роком в приватних господарствах зменшується поголів’я 
худоби. На 1 січня поточного року поголів’я ВРХ становить 30 голів.

На території старостинського округу працюють такі бюджетні установи, 
які утримуються за рахунок Козелецької селищної ради:

Пилятинський сільський Будинок культури, Пилятинська сільська 
бібліотека, старостат, ФАЛ.

Протягом року відділом соціального захисту населення селищної ради та 
соціальним працівником обслуговується 10 громадян похилого віку на даний 
час обслуговується також 10 чоловік.

На території старостинського округу розташовані та працюють такі 
установи: магазин , виїзне поштове відділення, фермерське господарство 
«Фортуна - Агро- V», фермерське господарство «Остер» 
Працівниками старостату протягом минулого року надавалися такі послуги 
населенню:

оформлення субсидій на тверде паливо та різних видів допомог - 49 
оформлення та подання документів на дотацію за утримання бджіл - 1



оформлення документів на отримання допомоги на лікування, та 
вирішення соціально побутових питань згідно Програми надання адресної 
одноразової грошової допомоги, прийнятої Козелецькою селищною радою 
(надано 6 допомога на лікування в сумі 13500,00 )( 1 допомога на пожежу 2 
тис.)

оформлення документів на отримання допомоги при народженні 
дитини, згідно Програми підтримки народжуваності, прийнятої Козелецькою 
селищною радою.( 4 доп. по 3 тисячі грн.)

проведення обстеження житлово-побутових умов та оформлення 
відповідних документів (16 акти)

видача різних довідок (190 шт.) 
здійснювався облік та ведення погосподарських книг 
допомога по оформленню документів на спадщину 
здійснювались нотаріальні дії в межах своїх повноважень - за 2021 рік 

вчинено 29 нот.дій: з них 13 довіреностей, 10 заяв до нотаріуса та 6 заповітів.
За 2021 рік було зібрано 3200 тис. грн. коштів самооподаткування. 

Залишок коштів з 2020 року був 3757 грн. На протязі 2021 року використано 
було кошти в сумі 4300 грн на фарбу та матеріали для ремонту пам'ятників . 
Залишок на 2022 рік складає 2657 грн.

На території Пилятинського старостинського округу працює ФАЛ. В 2020 
році ліками першої необхідності ФАЛ був забезпечений в повному обсязі.

Діти нашого села навчаються в різних навчальних закладах. В 
Білейківській ЗЗСО навчається - 11 дітей, в Козелецькій гімназії - 4 дитини, в 
Козелецькій школі №3 -1, Лемішівській школі - 2 учня.
На території старостинського округу працює будинок культури. 
Були проведена концертна програма до 8 березня, мітинг до 9 травня, 
концертна програма до дня Незалежності України, та святкова Новорічна 
програма для дітей .Завдяки нашим орендарям та підприємцям, а саме:

ТОВ « Агро - Регіон», Пономаренко М.П., Михайленко Ірині, Новицькій 
Н.Ю, Шейко І.В. та Ляшенко P.O. діти на новорічні свята отримали по 5 
подарунків.

Проводиться постійна робота по благоустрою населеного пункту 
старостату, в чому також приймає активну участь - працівники старостату, 
культури, бібліотеки, соцпрацівник та небайдужі жителі громади. Спільними 
зусиллями були прибрані кладовища старостату, території біля пам'ятників 
та будинку культури. Також проводилась викошування трави, вирубка 
порослі, вивіз сміття на кладовищі.

В 2021 році за кошти з соціальної угоди ТОВ «Агро - Регіон було 
придбано 336 тон асфальтної крихти на суму 201600грн. Фермерським 
господарством «Фортуна Агро-V» була надана техніка для укладання крихти 
по вулиці Молодіжній. Також за кошти наших орендарів Михайленко І.В., 
Пономаренко М.П., фермерського господарства «Фортуна Arpo-V», 
Пузирного М.В. була пробита свердловина та встановлена колонка на суму 
27492грн. За кошти фермерського господарства «Фортуна Агро-V» та 
Пузирного М.В. був придбаний котел в малий зал СБК на суму 18792 грн.



Також за спонсорські кошти Ляшенко P.O. був придбаний бордюр для 
формування клумби біля пам'ятника « Обеліск» на суму 500грн.

Частково був зроблений ремонт пам'ятника « Воїну герою» та зроблений 
ремонт пам'ятнику «Пилятин - село партизанське» на кладовищі.

В зимовий період вулиці нашого села розчищалися завдяки нашим 
орендарям ТОВ « Агро - Регіон» та фермерському господарству «Фортуна 
Arpo-V»
На протязі 2021 року велась робота по заключению договорів на вивіз сміття 
з ТОВ «ЕКО-СЕРВІС». На даний час заключено 53 договорі і кожен другий 
четвер місяця збирається сміття ТОВ «ЕКО-СЕРВІС».

Дякую жителям нашого села, Козелецькій селищній раді, підприємцям за 
допомогу, взаєморозуміння, всім хто підтримує наш старостинський округ, 
хто допомагає і словом, і ділом тим, хто робить наше село кращим.


