
ЗВІТ  

старости Козіївського старостинського округу Лариси ЗАЄЦЬ за проведену 

роботу в період з 01.01.2021 року по 01.01.2022 року. 

 

            Основними напрямками діяльності  Козіївського старостинського округу 

є вирішення    комплексних  соціально-економічних   проблем на підвідомчій 

території. 

За вказаний період було втілено значну кількість проєктів у різних сферах: 

благоустрій, культура, інфраструктура, соціальна сфера, розвиток туризму, 

освіта, розвиток території та підтримка екологічних ініціатив. 

 

            Старостинський округ налічує 5 населених пунктів. Згідно 

статистичного обліку населення, станом на 01.01.2021 року на території 

зареєстровано 3111 чоловік, з наявністю господарств– 1606, зокрема в: 

селі Козіївка –                    1158 чол.;     

селі Городнє –                    433 чол.;      

селі Ходунаївка —            15  чол.;        

селі Прокопенкове  -          0 чол.; 

селищі Лучки  -                   0 чол. 

        На території розташовані такі об"єкти соціальної сфери: адмінбудівля 

старостинського округу, будівля Будинку культури в селі Козіївка та Городнє, 

будівля Новоодеського сільського клубу, будівлі Козіївського ліцею та 

Городнянської філії, Козіївський заклад дошкільної освіти, аптека, пошта, 

територіальний центр, амбулаторії в селі Козіївка та Городнє. 

        На території Козіївського старостинського округу діє відділ апарату 

"Центр надання адміністративних послуг" Краснокутської селищної ради. 

ЦНАП забезпечує надання адміністративних послуг через адміністратора 

шляхом його взаємодії із суб’єктами. Перелік адміністративних послуг, які 

надаються через ЦНАП, визначається рішенням Краснокутської селищної ради. 

У приміщенні, де розміщується ЦНАП, адміністратором надаються послуги, 

відповідно до інформаційних та технологічних карток затверджених рішенням 

виконавчого комітету Краснокутської селищної ради, це й:  

- реєстрація місця проживання особи; 

- зняття з реєстрації, з початку року було зареєстровано 116 осіб, знято з 

реєстрації 89 осіб; прибуло на територію 51 особа, вибуло 5 осіб; 

- видача довідки про реєстрацію місця проживання особи; 

- видача документів у разі втрати чи викрадення паспорта громадянина 

України; 

- внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації 

будинків, перейменування вулиць, тощо; 

- видача довідки про склад сім"ї; 

- надання субсидії; 

- надання послуг по оформленню документів малозабезпеченим сім"ям, 

одиноким матерям, інвалідам та багато інших послуг;  

- надання послуг щодо земельних ділянок, тощо. 

 

        На території округу діє Козіївський заклад дошкільної освіти, в якому 

функціонує три групи в кількості 80 вихованців. В старшій групі працює гурток 



англійської мови, який відвідує 42 дитини. Діти села Городнє  мають 

можливість відвідувати дитячий садок кожного дня, так як регулярно 

здійснюється підвіз дітей шкільним автобусом до школи та дитячого садка. 

В закладі Козіївського ЗДО за рахунок Краснокутської селищної ради  

було проведено капітальний ремонт парадного входу, приміщення туалету 

середньої групи, оснащення харчоблоку встановленням витяжки, придбано 4 

шафи для молодшої групи, шафи для рушничків всіх груп; зроблена часткова 

заміна огорожі, встановлений сміттєбак, ліхтарів для освітлення території 

дитячого садка, висадка зелених насаджень (ялинок), видалення аварійних 

дерев, очищення прилеглих територій. 

В Козіївському ліцеї за фінансуванням селищної ради та благодійних 

внесків було зроблено капітальний ремонт підлоги першого поверху. На 

прилеглій території встановлені ліхтарі, зовнішній відеонагляд. Було 

облаштовано центральний шкільний парк (встановлення лавок, часткове 

викладення плитки); за благодійні кошти були придбані зелені насадженння, 

кущі, дерева та висаджені учнями ліцею. За підтримки СТОВ "Діна" було 

придбано посуд для шкільної їдальні. 

 В Городнянській філії впродовж поточних ремонтів був зроблений 

внутрішній туалет, встановлене обладнання в їдальні закладу. Проведена 

робота по коронуванню та видаленню дерев і впорядкування паркової зони, 

встановлений сміттєвий бак. 

       Козіївський ліцей відвідують 226 учнів, в Городнянській філії 56 учнів. На 

базі закладів працюють гуртки Краснокутського ЦДЮТ та Краснокутського 

ДЮСШ. 

       Козіївський ліцей спільно з Козіївським СБК об"єднує суспільна робота в 

організації проведення всіх заходів приурочених до свят. На базі Козіївського 

СБК працює філіал музичної школи. В будинках культури  працює велика 

кількість гуртків як дитячих так і дорослих. Всього у нас в гуртках займається 

218 дітей дошкільного та шкільного віку, а також 75 чоловік дорослого 

населення. Це вокальний ансамбль, вокально-інструментальний, хоровий, 

хореографічний, художнього читання, колектив "Водограй" Городнянського 

СБК. 

Ми пишаємось своїми аматорами сцени, мешканці  та земляки, які приїздять на 

свою Батьківщину, де народились і виросли, з великим задоволенням 

відвідують концерти, які організовують керівники культурних закладів.  

        За рахунок бюджету селищної ради та благодійників здійснено 

косметичний ремонт кабінету для музичних інструментів (виготовлення 

металевих полиць); встановлення пандусу, демонтаж і ремонт порогу; 

формування парку (висадження хвойних саджанців в кількості 100 штук).  

        Навколо будівлі Городнянського СБК проведений ремонт огорожі, 

встановлення сміттєбаків, проведена робота по відновленню  туалету; 

видалення аварійних дерев та закладення нового парку. 

      Належна увага по нашому старостинському округу приділяється дозвіллю 

нашої молоді. Для запобігання шкідливим звичкам молодь займається спортом, 

зокрема у нас утворена футбольна команда, що утримується за рахунок 

спонсорів-земляків, які вболівають за своє рідне село. Ними було придбано 

футбольну форму для команди та інший інвентар. 



Кожної п"ятниці та суботи, в період канікул та відпусток, організовуються 

дискотеки, які відвідують жителі різних вікових категорій. 

 Козіївський старостинський округ здійснює облік дітей дошкільного та 

шкільного віку. Проводить роботу щодо запобігання бездоглядності 

неповнолітніх та роботу з неблагополучними сім’ями.  

На постійному контролі знаходяться: 

-  багатодітні сім’ї – 43; 

-  діти, позбавлені батьківського піклування – 0; 

—         діти-інваліди – 10; 

—         діти-сироти – 0; 

—  діти, що знаходяться в прийомних сім’ях – 0; 

---         діти учасників АТО - 9; 

—         діти під опікою – 0. 

        Медичне обслуговування здійснюють Козіївська амбулаторія загальної  

практики сімейної медицини та Городнянський фельдшерсько-акушерський 

пункт, ФОП "Столова Алла". За цей рік було придбано принтер, в амбулаторії 

демонтовано та встановлено пандус, здійснено косметичний ремонт приміщень. 

        В приміщенні терцентру були виконані роботи по частковому ремонту 

даху, зроблені косметичні ремонтні роботи в кімнатах для проживання 

одиноких непрацездатних громадян. 

       Систематично функціонує транспортне сполучення Козіївка-Каплунівка-

Городнє-Краснокутськ та обласне сполучення. Зазначаю, що при підвищенні 

цін на квитки, комфортність проїзду в автобусах бажає бути кращого. 

       Вважаю, не можливо було б зробити такий великий об"єм роботи по 

благоустрою сіл, якби керівниками селищної ради та депутатським корпусом, 

не виділялись кошти на громадські роботи. Саме працівниками з благоустрою, 

підтримкою людей, які проживають, працюють у всіх галузях наших населених 

пунктів, за підтримки сільгоспвиробників, одноосібників, фермерів, 

підприємців - приведені в належний стан території цвинтарів (видалені порослі, 

сухостої; грейдерування дороги, встановлені туалети. Був здійснений 

косметичний і поточний ремонт споруд "Півень", "Журавель", "Лось", 

пам"ятників, які розташовані на території старостинського округу. Проведене 

наведення порядку територій безхазяйних господарств; зачищення від порослі 

та сухостою придорожніх зон; вичищення місць видалення твердих побутових 

відходів).  

       В центрі села Козіївка, відбудовано нові тротуарні доріжки за благодійні 

кошти підприємців. 

      Завершено капітальний ремонт дороги по вулиці Горького (прокладення 

асфальтного покриття), по цій же вулиці, та по вулиці Садовій встановлено 

додаткові ліхтарі за рахунок жителів по ліхтарній лінії.  

      Пілотним проєктом Краснокутської селищної ради є збір та вивіз сміття по 

Козіївському старостинському округу. Ми пишаємось тим, що перші з усіх 

населених пунктів громади почали реалізовувати цей проєкт. Станом на 

сьогодні підписано 321 договір. Але ця робота була клопіткою і складною, бо 

протягом 7-ми місяців привчали людей збирати побутові відходи в мішки, і 

кожного 2-го і 4-го четверга вивозили його безкоштовно. Виконували цю 



роботу ініціативні  мешканці нашого округу, які своїм транспортом, за власні 

кошти вивозили тверді побутові відходи на звалище тимчасового зберігання. 

       Великий об"єм роботи був здійснений щодо історичної пам"ятки "Співочі 

тераси". Силами працівників освіти, культури, охорони здоров"я, працівниками 

по благоустрою, соціальними прівниками, не байдужими жителями населених 

пунктів старостинського округу, за підтримки моїх колег старост та їхніми 

колективами, працівниками виробничого управління житлово-комунального 

господарства, молодою командою відділу стратегічного розвитку та 

муніципальних ініціатив. 

     Завдяки фінансуванню селищної ради та за підтримки мешканців округу 

було приведено в належний стан територію "Співочих терас" (видалення від 

порослі, вивезення сміттєзвалища березового парку по вулиці Співоча, 

частковий ремонт дороги асфальтом та твердим покриттям до терас; 

грейдерування доріг до терас, джерела і спуску до ставка; ремонт греблі біля 

джерела та капітальний ремонт джерела; встановлення: вказівних знаків, лавок, 

сміттєвих баків, туалетів, лавок і столів; будівництво: маршових сходів; 

альтанок, на яких відбувся фестиваль "Харитонівська ремінісценція» в рамках 

Харківського обласного конкурсу проєктів регіонального розвитку "Разом в 

майбутнє". 

        Слова вдячності хочу сказати всім хто приклав величезні сили у 

відродження наших Співочих терас. За весну і літо 2021 року ми всі зрослися з 

нашою історичною пам"яткою. 

        Хочу подякувати керівникам сільгоспвиробників, фермерам, підприємцям, 

не байдужим жителям нашого округу, які приймають активну участь, не 

шкодують сил, часу, коштів, допомагають, і надіюсь будуть допомагати в 

розвитку та розбудуванню нашого краю.        

      Дякую депутатам, які підтримують ініціативу, що надходять від старост, 

керівникам відділів та їхнім працівникам, слова вдячності голові нашої громади 

Ірині КАРАБУТ, заступникам Сергію МОЦИКУ та Сергію ЗАЙЦЮ, які 

вислуховують мене, підтримують, надають допомогу на благо процвітання 

нашої громади.  

       Є дуже гарний вислів: "Якщо Ви хочете йти швидко - йдіть поодинці, а 

якщо хочете піти далеко - йдіть разом!" 

Дякую!  
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