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• Керуючись Конституцією та Законами України, актами

Президента України, Кабінету Міністрів, Положенням про

старосту та іншими нормативно-правовими актами, що

визначають порядок його діяльності, звітую про роботу

Качанівського старостинського округу за 2021 рік.

Качанівський старостинський округ Сергіївської

територіальної громади складається з 5 населених пунктів: 

Качанове, Дачне, Новоселівка, Вирішальне та Степове. 

Загальна площа території старостату 4246,6429 га, у тому

числі землі житлової та громадської забудови – 56,91га, 

землі сільськогосподарського призначення -3570,52 га, 

землі промисловості – 133,25 га, землі лісогосподарського

призначення – 309,27 га, землі водного фонду – 36,5 га , 

інші землі – 281,9 га.

• Чисельність населення селища на 01.01.2021 року



Чисельність населення округу на 01.01.2022 року складає
854 особи, із них: дошкільнят – 20, дітей шкільного віку –

67, пенсіонерів – 215, осіб працездатного віку – 542.

Також мешкає 6 вимушено переміщених осіб.

Пільгова категорія населення:  чорнобильців – 5 , 

учасників бойових дій закордоном -3 , учасників АТО -5 , 

інвалід війни- 1 та жінок, яким присвоїли почесне звання
України «Мати-героїня» - 3., багатодітних сімей - 3 

За звітний період померло 12 осіб, народилось 3 дитини.

Функціонує Качанівська ЗОШ І-ІІ ступенів, де навчається
46 учнів, а також працює дошкільний навчальний заклад
„Ромашка”, в якому виховується 17 дітей.           

Медична допомога населенню старостату надається
Качанівським та Новоселівським ФАПами. 





Для розвитку культури і духовності працюють заклади
культури: сільські клуби в с. Качанове та с. Новоселівка та
Качанівська сільська бібліотека.

Як староста, брала участь у всіх пленарних засіданнях
Сергіївської сільської ради, її виконавчого комітету та в
нарадах різного спрямування, де представляла інтереси
мешканців старостинського округу. Виконувала доручення
сільської ради, її виконавчого комітету та сільського голови,

інформувала їх про виконання доручень, здійснювала
прийом громадян.

Прийом громадян відбувається згідно затвердженого графіка
особистого прийому громадян. Прийнято на особистому
прийомі 76 громадян, з питань, які розглядались на прийомі
більшість задоволено. По всіх зверненнях надано відповіді,
або прийнято відповідні рішення, роз’яснення.



Майже 80 % звернень вирішуються позитивно на
користь заявникам. На ряд питань, які не можуть
вирішуватись на їх користь відповідно до вимог чинного
законодавства, заявникам надано роз’яснення.
За характером порушених у зверненнях питань головне
місце займають питання комунальної та соціальної сфер:

капітальний ремонт доріг, водопровідних мереж,

ремонт зовнішнього освітлення, якісне надання послуги
електропостачання.
Надається допомога мешканцям
сіл щодо переадресації заяв різного, 

характеру, пропозицій, інформацій
посадовим особам сільської ради та
інших інстанцій.



Адміністративні послуги для мешканців Качанівського 

старостинського округу надаються спільно  з адміністратором 

ЦНАПу виконкому Сергіївської сільської ради Коваленком Г.М. 

Протягом 2021року :

Видано результатів адміністративних послуг – 670 ;

1. Соціальний захист населення – 102 , з них :
- допомога малозабезпеченим сім’ям – 14

- допомога на дітей одиноким матерям -11

- допомога по догляду за дитиною до 3 –х років -3

- допомога при народженні дитини – 3 

- допомога у зв’язку з вагітністю та пологами -4

- грошова компенсація одноразової натуральної допомоги «пакунок
малюка» -3

- допомога одиноким особам, які досягли 80 – річного віку - 8

- допомога внутрішньо переміщеним особам – 4

- допомога по догляду за дітьми з інвалідністю – 3

- оформлено субсидій – 31

- оформлено пільг – 10

- забезпечення санітарно-курортного лікування- 1

- компенсація вартості автобусних квитків багатодітнім сім’ям -5

- виготовлення та продовження пільгових посвідчень -2



• 2. Реєстрація/ зняття з реєстрації місця проживання
фізичних осіб до 1 квітня 2021  – 4

• 3. Видано довідок, витягів та характеристик – 504

• 4.  Видано актів обстежень матеріально- побутових умов
проживання- 31

• 5. Вчинено нотаріальних дій та до них прирівняних – 27

Надано консультацій при особистому зверненні громадян та за
допомогою телефону понад 500.

Для оформлення адміністративних послуг соціального характеру
адміністратор Центру використовує програмний комплекс
«Соціальна громада» та автоматизовану систему «Реєстр
територіальної громади.

• Здійснюється облік, ведення та зберігання погосподарських
книг; проводиться оповіщення військовозобов’язаних та
призовників, складаються списки юнаків для приписки до
призивної дільниці. 



На території с. Качанове працюють підрозділи ПАТ

«Укрнафта» та ПАТ «Укртранснафта», які є основними

джерелами наповнення бюджету Сергіївської сільської

ради .

За 2021 рік від підприємств розташованих на території

старостату надійшло податків і зборів :

Всього - 25 495 100 грн. з них:

ПДФО із заробітної плати - 4 266 200 грн.

ПДФО із земельних часток (паїв) – 699 300 грн.

Єдиний податок – 850 927 тис. грн.

Податок на  нерухоме майно – 787 800 грн.

Рентна плата за користування надрами :

нафта – 495 700 грн.

природній газ 2 862 000 грн.

газовий конденсат  – 388 000 грн.

Земельний податок та орендна плата з 

юридичних та фізичних осіб -15 073 000 грн.



Протягом 2021 року на території округу було виконано 

наступні заходи:

- відремонтовано  частково дорожнє полотно в с.Качанове по 

вулицях Центральній, Гадяцькій, Перемоги , Зоряній , 

Садовій та Польовій;

- в  с. Вирішальне проведено підсипання доріг щебеневою 

сумішшю;

- частково  проведено ремонт дороги Новоселівка-Качанове;

- розпочато ремонт спортзалу в с.Качанове;

- виготовлено стели пам'яті  загиблим воїнам в роки Другої  

світової війни до пам'ятників в с. Качанове та с. Новоселівка; 

- облаштовано чотири місця для поминання померлих на трьох 

кладовищах в с. Качанове та с. Дачне

- встановлено альтанку біля Новоселівського сільського клубу;

- придбано альтанку та гойдалку в с. Вирішальне та гойдалку 

на дитячий майданчик в с.Качанове ;



- підтримуються в робочому стані системи вуличного 

освітлення в с.Качанове та с. Вирішальне, замінено 40 ліхтарів  

вуличного освітлення на світлодіодні світильники по 

- вул. Перемоги та Клубній в с. Качанове  ;

- придбано трактор МТЗ -82 ;

- проведено водопровідну мережу в с. Новоселівка по 

вул. Роміна .

- підтримуються в належному стані сміттєзвалища поблизу сіл 

Качанове та Вирішальне .

Завдяки злагодженій роботі 5 працівників КП «Сергіївське» на 

території Качанівського старостинського округу :

- постійно підтримується задовільний санітарний стан 

територій населених пунктів, пам'ятників,  парків та територій 

п'яти  кладовищ; 

- здійснюється регулярний вивіз побутового сміття в

с. Качанове  та с. Вирішальне ;



- проводиться своєчасна розчистка доріг і тротуарів від снігу   

трактором і в ручну , посипання піском. В с. Вирішальне та 

с. Степове проводиться розчистка доріг від снігу технікою ФГ 

«П.М. Пащенко»;

- надано  14  ритуальних послуг;

- проведено один День довкілля  - висаджено  три тисячі 

саджанців сосни по вул. Перемоги в с. Качанове ;

- проведено три толоки по впорядкуванню кладовищ в 

с. Новоселівка та с. Качанове ;

- Проведено три свята День села  Качанове, Новоселівка та 

Вирішальне.

Працюю для покращення умов життя та побуту населення 

округу.

Не допускаю на території округу дій чи бездіяльності, які

можуть зашкодити інтересам територіальної громади та

держави. Дотримуюся правил службової етики, встановлених

законодавчими актами України, актами сільської ради.



Наприкінці звіту хочу висловити слова вдячності
сільському голові, працівникам сільської ради, робітникам
всіх установ та закладів, депутатам, підприємцям,

фермерським господарствам, керівникам підприємств, всім,

хто докладає зусиль для покращення життя нашої громади.

Особлива вдячність нашим працівникам благоустрою, які
роблять наші села чистими, красивими та охайними. Тож
давайте поважати їх працю та долучатися до добрих справ
для покращення життя в наших селах.
Всім бажаю здоров’я, наснаги та впевненості у
завтрашньому дні!!!

Староста
Качанівського СО Тетяна ХОПТИНСЬКА
















