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за 2021 рік 

 

Рішеннями сесії Покровської міської ради VІІІ скликання  від  17.12.2020 

року № 8/1-15 мене затверджено на посаді старости на строк повноважень 

Покровської міської ради VIІІ скликання для представлення інтересів жителів 

свого округу у виконавчих органах Покровської міської ради.  

Частиною 6 статті 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР встановлено,  що при  здійсненні 

наданих повноважень староста є відповідальним і підзвітним міській раді. 

Рішенням сесії Покровської міської ради VІІІ скликання  від 20.10.2021 року 

№ 8/18-4 на території Покровської міської територіальної громади  утворено 

Лисівський старостинський округ з центром у селі Лисівка.  

До Лисівського старостинського округу входить 9 сіл - Лисівка, 

Новопавлівка, Сухий Яр, Даченське, Зелене, Новий Труд, Новоукраїнка, Гнатівка, 

Ріг та 1 селище - Чунишине. Визначено, що за адресою: село Лисівка, вулиця 

Центральна, будинок 68 знаходиться адміністративна будівля, яка є робочим 

місцем старости. 

Загальна площа старостинського округу – 7408 га 

Всього площа населених пунктів складає – 814,5 га 

Чисельність наявного (зареєстрованого) населення станом на 01.01.2021 р. 

складає 2099 жителя.  

Міграційний рух населення станом на 01.01.2022 р.: прибули - 41,  вибули - 

41   осіб. Народилося – 5 немовлят, померло – 41 особа. 

На території Лисівського старостинського округу проживають: 

• багатодітних сімей - 18, в яких виховується  дітей - 60; 

•  учасників АТО - 15 

•  учасників бойових дій (інтернаціоналісти) – 4 

В селі Гнатівка з 2019 року існує дитячий будинок сімейного типу, в якому 

виховується на теперішній час 10 дітей (сім’я Беліцьких).   

          В рамках профільної державної Програми в 2021 році в селі Гнатівка 

створено ще один дитячий будинок сімейного типу. Подружжя Кошарні, маючи 

двох дочок, прийняли у свою дружну сім'ю ще чотирьох дівчаток і двох хлопчиків.  

На території округу діють: 

- Лисівський заклад загальної-середньої освіти І-ІІІ ступенів, в якому 

навчаються 114 школярів; 

- Лисівський заклад дошкільної освіти № 18 «Ромашка», який відвідують 16 

діточок; 

- комунальний заклад «Лисівський  центр культури та дозвілля»; 

- Лисівська бібліотека - філія №18;  

- три медичні пункти тимчасового базування в селах: Лисівка, Даченське, 

Новопавлівка. У грудні 2021 року встановлено мобільний медичний модуль  у селі 

Даченське, який на даний час в експлуатацію не введено; 



- 7 магазинів, які забезпечують населення товарами першої необхідності. 

На території старостинського округу обліковуються 14 кладовищ та 3 

Братські могили загиблих воїнів ВВВ. 

Встановлено та функціонують шість дитячих майданчиків. В селі 

Новопавлівка з’явився мультифункціональний спортивний майданчик, збудований 

в рамках програми Президента «Здорова Україна».       

Пересувне відділення поштового зв'язку АТ «Укрпошта» обслуговує 8 

населених пунктів - села: Лисівка, Сухий Яр, Даченське, Зелене, Новий Труд, 

Новоукраїнку, Новопавлівку та селище Чунишине. 

Зареєстровано 3 сільськогосподарських підприємства - ТОВ «Агроленд С», 

ТОВ АФ «Лисівська», ПП «Агроекспорт» та 2 ФОП  - Нагорний В.В. та   Нагорний 

В.В. Основним  видом їх діяльності є рослинництво - вирощування зернових і 

технічних культур. Крім того, ТОВ «Агроленд С» займається тваринництвом – 

вирощуванням свиней. 

На території старостинського округу діє громадська організація «Джерело»,  

голова  - Мартиненко Людмила Іванівна. 

Усвідомлюючи те, що на мене покладена відповідальність перед 

мешканцями громади, перед керівництвом та самим собою – мною виконувались 

обов’язки, визначені Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні», в 

межах моїх повноважень.  

В першу чергу я представляла інтереси жителів десяти сіл, а також рік 

пройшов у тісній співпраці з депутатом Харчевною Оленою Олексіївною, яка 

закріплена за нашим округом, з керівниками відділів Покровської міської ради, 

комунальних підприємств, населенням, громадськими організаціями та 

роботодавцями. 

Рішенням сесії Покровської міської ради від 17.12.2020 р. № 8/1-24 

призначена членом виконавчого комітету Покровської міської ради,  брала участь 

у 11 чергових та 7 позачергових засіданнях виконкому. Була відсутня з поважних 

причин на 1 черговому та 5 позачергових засіданнях (перебування у відпустці, у 

відрядженні та у зв’язку зі службовою необхідністю). 

Сприяла жителям сіл у підготовці документів, що подаються до органів 

місцевого самоврядування, які стосувалися отримання матеріальної допомоги та 

субсидій. 

В старостинському окрузі ведеться погосподарський облік, як вид 

первинного обліку, тому минулого року було заведено 9 нових книг на 2021-2025 

роки. Це великий обсяг ручної  роботи, але ми продовжуємо вносити інформацію, 

що рахується за домогосподарствами. 

В Лисівському старостинському окрузі здійснюється діловодство відповідно 

до затвердженої номенклатури справ. За звітний період видано 816 довідок, 

посвідчено 29 довіреностей та 6 заяв до нотаріуса.  

Прийом громадян проводжу щодня в межах робочого часу, але часто бувають 

звернення, які потребують термінового вирішення або роз’яснення в позаробочий 

час в телефонному режимі. 

За звітний період я не допускала на території округу дій чи бездіяльності, які 

можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави.  



Брала участь в організації виконання рішень Покровської міської ради, її 

виконавчого комітету, розпоряджень Покровського міського голови на території 

Лисівського старостинського округу та звітувала про їх виконання. 

Брала участь у підготовці проєкту бюджету Покровської міської 

територіальної громади, що реалізується на території нашого округу. 

В приміщенні адміністративної будівлі Лисівського старостинського округу 

забезпечено робочі місця для спеціалістів: 

- Управління соціального захисту населення;  

- Пенсійного фонду України (прийом громадян проводиться у перший 

понеділок місяця). 

Спеціалісти Управління соціального захисту населення ведуть прийом 

громадян два рази на місяць, приймають заяви на оформлення субсидії, надають 

індивідуальні роз’яснення стосовно отримання соціальної допомоги. 

Працівниками територіального центру УСЗН надаються послуги перукаря і  

медичного працівника (вимірює тиск, рекомендує комплекс фізичних вправ 

різновіковій категорії населення для відновлення організму після захворювання на 

Covid -19 та інші послуги). 

Для зручності населення на території  округу працюють адміністратор 

Центру надання адміністративних послуг та спеціаліст 1 категорії відділу з питань 

земельних відносин Управління активами Департаменту фінансово-економічної 

політики та управління активами Покровської міської ради. 

З 02 серпня 2021 року почала свою роботу інспектор КУ «Покровський 

ККСН».  

Разом з інспектором КУ «Покровський ККСН»  було проведено збори 

мешканців по всіх селах старостинського округу та обрано 11 квартальних, з якими 

налагоджена тісна співпраця. Через квартальних маємо можливість оперативно 

доносити необхідну інформацію громадянам та отримувати зворотний зв'язок. 

Спільно з представниками служби у справах дітей та провідним фахівцем із 

соціальної роботи  брала участь у перевірці сімей зі складними життєвими 

обставинами. 

У червні Покровський міський голова Р.В. Требушкін разом з секретарем 

міської ради Н.В.Іваньо провели виїзний прийом громадян нашого округу з метою 

виявлення проблемних питань та подальшого їх вирішення, а також відвідали 

об’єкти соціальної сфери. 

У грудні 2021 року відбулася зустріч з мешканцями щодо обговорення 

бюджету розвитку на 2022 рік, визначення пріоритетних завдань та участі у 

громадському бюджеті.  У ході зустрічі мешканці Лисівського старостинського 

округу висловили свої думки, побажання та одноголосно підтримали заходи на 

2022 рік, які були запропоновані мною, а саме:    

- капітальний ремонт пам’ятника загиблим ВВВ в селі Лисівка (орієнтовна 

вартість – 1000 тис. грн), 

- капітальний ремонт медичного пункту тимчасового базування в селі 

Лисівка (орієнтовна вартість – 1000 тис. грн), 



- ліквідація несанкціонованих звалищ - с.Новопавлівка вздовж дороги до 

тваринницької ферми, с.Новопавлівка між. вул. Яблунева та вул.Виноградна, на 

місцевій толоці (орієнтовна вартість – 152 тис. грн). 

Щодо громадського порядку співпрацюємо з дільничними Покровського 

районного управління поліції та інспекторами КП «Муніципальна служба 

правопорядку», які допомагають працювати з порушниками законів України (на 

жаль вони є). 

В більшості сіл округу налагоджена робота з вивезення твердих побутових 

відходів, але і далі працюємо в цьому направленні, щоб всі села охопити цією 

послугою задля збереження навколишнього природного середовища та не 

створення нових стихійних сміттєзвалищ. На сьогодні від початку  організації 

роботи з вивезення сміття укладено 410 договори.      

Робота з благоустрою території округу триває постійно. Протягом року  

працював більшість часу один двірник, який виконував роботу з покосу трави, 

утримував порядок на братських могилах, кладовищах, узбіччях доріг, зупинках, 

дитячих майданчиках. Оскільки обсяг роботи великий у 2022 році буде працювати 

два двірники та два косарі. 

Брала участь у толоках, які проводились протягом року на території сіл. 

Дороги, які проходять по території округу відносяться до різних 

балансоутримувачів, тому  ремонтні роботи, прочистка від снігу та посипка в 

зимовий час здійснюється різними підприємствами. Але перші рятівники в 

зимовий час - ТОВ АФ «Лисівська», ТОВ «Агроленд С» та ПП «Агроекспорт», а 

також небайдужі жителі  округу - Туровчик О.В. та Шкарупа В.Г.   

Минулого року було проведено ямковий ремонт дороги УЯРом по 

вул.Кленовій с. Лисівка, яка на балансі Покровської міської ради. Неодноразово 

підіймала питання, щодо ремонту доріг по округу, відгукнулись наші фермери, які 

попідсипали шлаком непроїжджі ділянки дороги. Крім того, 

представляючи  інтереси жителів округу, мною підготовлено колективне звернення 

до Покровського міського голови щодо сприяння у вирішенні питання по  ремонту 

доріг, які знаходяться в підпорядкуванні Донецької обласної державної 

адміністрації (С -050941 Сухий Яр, С -050955 с.Лисівка, С – 050966 с.Новопавлівка, 

С – 050974 с.Новоукраїнка, С -050968 с.Новий Труд, С -050963 с.Рін, С -050964 

с.Гнатівка). 

Мережі вуличного освітлення обслуговуються працівниками дільниці 

«Міськсвітло» КП «БКП» (поточний ремонт). Населенню донесено інформацію про 

контакт-центр, де кожен може зробити заявку з координатами місця пошкодження 

та отримати зворотний зв'язок оператора про виконані роботи. 

По Лисівському старостинському окрузі є централізоване водопостачання, 

але ще не в усіх селах. Минулого року був побудований водогін  протяжністю 3,5 

км по вул. Польовій та частині вул.Центральній с.Лисівки, матеріали були  надані 

«Благодійною організацією «Благодійний Фонд «Нью Вей» жителі забезпечені 

водою. Буду і надалі працювати в цьому направленні, оскільки ще є села, в які треба 

підвести водогін. 

Брала активну участь в організації культурних заходів в старостинському 

окрузі, а саме: Хрещення Господнє, День Героїв Небесної Сотні, День Перемоги 



над нацизмом, День вишиванки, День Конституції, День похилого віку, День 

захисту дітей та інші. Попри примхи природи в липні провели «День села 

Даченське». Кожного разу з командою однодумців залучаємо все більше 

мешканців громади до організації та участі різних заходів. На жаль карантинні 

обмеження іноді не дозволяють провести заходи належним чином. 

В листопаді 2021 року взяла участь у Всеукраїнських змаганнях зі спорту 

серед керівників органів місцевого самоврядування в м. Берегово. 

Хочу висловити слова вдячності всім, хто не стоїть осторонь проблем 

старостинського округу, хто підставляє своє плече, хто розуміє сьогоднішню 

складну ситуацію та завжди готовий прийти на допомогу.  

Щиро дякую небайдужій та активній молоді, платникам податків, 

громадським активістам, працівникам бюджетної та комунальної сфери за 

сумлінну працю та активну життєву позицію. 

Сподіваюсь, що і надалі ми разом будемо плідно співпрацювати і спільними 

зусиллями й надалі покращуватимемо соціально-економічний розвиток громади. 

 

Дякую за увагу! 

 

З повагою, 

Староста Лисівського старостинського округу                             Ю. Кабанець 

 


