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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 2022 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 

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. 

 



Чисельність населення округу на 01.01.2023 року 

складає 843 особи, із них: дошкільнят – 34, дітей 

шкільного віку – 87, пенсіонерів – 215, осіб 

працездатного віку – 487. Також мешкає 

40  вимушено переміщених осіб. 

Пільгова категорія населення:  чорнобильців – 3 , 

учасників бойових дій закордоном -3 , учасників АТО -

5 , мобілізовано – 9 та жінок, яким присвоїли почесне 

звання України «Мати-героїня» - 3., багатодітних 

сімей - 4  

За звітний період померло 15 осіб, народилось 5 

дітей. 

 Функціонує   Качанівська гімназія, де навчається 50 

учнів, а також працює  дошкільний навчальний заклад 

„Ромашка”, в якому  виховується 18 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 48 громадян, з питань, які 

розглядались на прийомі більшість задоволено. По всіх 

зверненнях надано відповіді, або прийнято відповідні 

рішення, роз’яснення. 



Майже 85 % 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, 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 2022року : 

Видано результатів адміністративних послуг – 576 ; 

1. Соціальний захист населення – 198 , з них : 
- допомога малозабезпеченим сім’ям – 6 

- допомога на дітей одиноким матерям -4 

- допомога по догляду за дитиною до 3 –х років -4 

- допомога при народженні дитини – 4  

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

- грошова компенсація одноразової натуральної допомоги «пакунок  

   малюка» -4 

- допомога багатодітним сім'ям- 3 

- допомога внутрішньо переміщеним особам – 68 

- допомога по догляду за дітьми з інвалідністю –1 

- оформлено субсидій – 12 

- оформлено пільг – 5 

- взято на облік внутрішньо переміщених осіб- 77 

- виготовлення та продовження пільгових  посвідчень -6 
 



• 2 .Видано Витягів з реєстру територіальної громади 

– 37 

• 3. Видано довідок, витягів та характеристик – 310 

• 4.  Видано актів обстежень матеріально- побутових 

умов проживання- 19 

• 5. Вчинено нотаріальних дій та до них прирівняних – 

12 

Надано консультацій  при особистому зверненні громадян  та 

за  допомогою телефону понад 380. 

Для оформлення адміністративних послуг соціального 

характеру адміністратор Центру використовує  програмний 

комплекс  «Соціальна громада» та автоматизовану систему  

«Реєстр територіальної громади.  

•     Робота налагоджена відповідним чином, тому відгуки 

одержувачів таких послуг лише позитивні. Люди задоволені 

можливістю отримання послуг на місці. 

 

 



• У старостинському окрузі ведеться погосподарський облік 

домогосподарств для   накопичення і систематизації 

відомостей,  які збираються  по кожному з розташованих на 

території  громади сільському населеному пункті,   та  є 

необхідними для  роботи та проведення  статистики.  

В 2022 році введена в дію комп'ютерна програма "Розумне 

село" - це ідеальний інструмент для сільської ради у вигляді 

програмного комплексу по веденню погосподарських книг, 

статистичного обліку землі, нерухомості, транспорту, свійських 

тварин і худоби  

• Забезпечую організацію діловодства відповідно до 

затвердженої номенклатури справ. За звітний період 

підготовлено та направлено 26 документів (вихідна 

документація), зокрема  листів до різних організацій, 

відповідей на запити  установ тощо). 

 

 



У зв'язку з повномаштабним вторгненням російської 

федерації у 2022 році пріоритетом було проведення 

роботи з внутрішньо переміщеними особами, а саме: 

організація розселення ВПО, оформлення відповідного 

статусу та компенсації для ВПО та компенсації 

власникам за безкоштовне розміщення ВПО. Слід 

зазначити, що особи з числа внутрішньо переміщених, 

які проживали у комунальному закладі громади та у 

садибах місцевих жителів забезпечувались 

продуктовими наборами, крім того було організоване 

цілодобове чергування в приміщенні  старостинського 

округу в період з 24 лютого по 24 квітня з метою 

організації оперативного поселення ВПО. 

   Протягом 2022 року притулку у нашому   окрузі 

знайшли близько 107  осіб.   

 

 





На території с. Качанове працюють підрозділи ПАТ 

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

джерелами наповнення бюджету Сергіївської сільської 

ради .            
За 2022 рік від підприємств розташованих на території 

старостату надійшло податків і зборів : 
Всього – 49 млн. 673 тис. 021 грн. з них: 
ПДФО із заробітної плати – 4 млн. 628 тис. 162 грн. 
ПДФО із земельних часток (паїв) – 646 тис. 561 грн. 
Єдиний податок з фізичних осіб – 161 тис. 818 грн. 

Єдиний податок з с\г виробників – 443 тис. 693 грн. 
Податок на  нерухоме майно – 1 млн. 009 тис. 048 грн. 
Рентна плата за користування надрами : 
нафта – 1 млн. 682 тис. 197 грн. 
природній газ 31 млн. 548 тис. 342 грн. 
газовий конденсат  – 1 млн. 183 тис. 480 грн. 



Земельний податок з  юридичних  осіб –  

9 млн. 051 тис. 917 грн. 

Орендна плата з  юридичних осіб –  

299 тис. 839 грн. 

Акцизний податок – 10 тис. 54 грн. 

Орендна плата з фізичних осіб – 684 тис. 445 грн. 

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі  алкогольними 

напоями – 2 тис. 530 грн. 

Адміністративний збір  на реєстрацію речових прав – 3 тис. 

600 грн. 

Плата за ліцензія на право зберігання пального –  

2 тис. 340 грн. 

Надходження від розміщення відходів – 414 грн. 

Плата за надання  інших адміністративних послуг – 226 грн. 



Протягом 2022 року на території округу було виконано 

наступні заходи: 

- відремонтовано  частково дорожнє полотно в с.Качанове по 

вулиці Центральній на суму 2 млн.  500  тис. грн; 

- в  с. Качанове по вулиці Гадяцькій  проведено підсипання 

доріг щебеневою сумішшю на суму 70 тис. грн.; 

- частково  проведено ремонт дороги Новоселівка-Качанове на 

суму 3 млн. 500 тис. грн. 

- поточний  ремонт укриття в Качанівській гімназії на суму 320 

865 гривень; 

- заміна частини водопровідної мережі по вулиці Шкільній в с. 

Новоселівка на суму 58 тис. 081 грн  ;  

- заміна частини водопровідної мережі по вулиці Садовій  в  

   с. Вирішальне на суму 130 тис. 253 грн  ;  

- Виготовлено металеву конструкцію – ангар для трактора  в с. 

Качанове по вул. Перемоги на суму 180 тис. грн. 

 

 









- проведено водопровідну мережу в с. Новоселівка по частині 

     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 населених 

пунктах старостинського округу; 

- 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  15  ритуальних послуг; 

 



        До поминальних днів  навели лад на  громадських 

кладовищах сіл нашого старостинського округу, прибрали 

сміття, пофарбували постаменти, столи, лавки. Провела 

роз’яснення серед населення щодо необхідності дотримання 

ладу на кладовищах та виносити  сміття у визначене місце. 

Дякую всім, хто почув мене. Завжди буду вдячна всім тим, хто 

підставляє мені своє плече. 

     Протягом звітного періоду працівниками  КП «Сергіївське» 

старостинського округу постійно проводяться роботи з 

обкошування території громадських кладовищ, парків, 

скверів, дитячих та спортивних майданчиків, пам’ятників, 

пам’ятних знаків та прилеглі території установ. 

      Не допускаю на території округу дій чи бездіяльності, які 

можуть зашкодити інтересам територіальної громади та 

держави. Дотримуюся правил службової етики, становлених 

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. 

       Хочу подякувати мешканцям громади, які неодноразово 

надавали як фінансову допомогу, так і продукти харчування 

для підтримки наших військових та внутрішньо 

переміщених осіб.  

       Всім бажаю здоров’я, наснаги та впевненості у 

завтрашньому дні!!!  

 Староста  

Качанівського  СО                           Тетяна ХОПТИНСЬКА 
  

 






