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Аналіз роботи Гопчицького старостинського округу за 2021рік 

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Положенням про старосту та іншими нормативно правовими актами я, Прилуцький Роман 

Миколайович - староста села Гопчиця Погребищенської міської ради, звітуючи про свою 

роботу за   2021 рік, керувався законодавчими актами України. Виконував доручення 

Погребищенської міської ради та її виконавчого комітету, міського голови, здійснював 

надання інформації та виконував інші обов’язки, визначені законодавством України в межах 

своїх повноважень. Звіт перед жителями громади - це відповідальність та відчуття тісної 

співпраці мене, як старости, з односельцями. Згідно наказу Міністерства економічного 

розвитку  України від 14 квітня 2017 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 05.05.2017 року за № 374/30442 «Про Порядок обліку особистих селянських 

господарств сільськими, селищними та міськими радами», за підрахунками обліку особистих 

селянських господарств станом на 01.01.2022 року по Гопчицькому старостинському округу 

загальна кількість населення становить – 1418 чол.,

 домогосподарств  – 787, домогосподарства, які виготовили повний пакет документів а саме 

технічні паспорти на будинки та державні  акти на земельні ділянки понад 400 дворів. 

Віковий склад населення:  

- пенсіонерів – 331 чол.,  

- дітей шкільного та дошкільного віку – 153 школярів та 96 дошкільнят (разом 249 

чол.). 

- багатодітних сімей – 26,   

- дітей-інвалідів - 3,  

- діти які знаходяться під опікою – 4, 

- сироти та напівсироти – 3,  

- одиноких матерів – 11 , 

- ветерани праці – 19,  



- учасники бойових дій  – 28,  

- постраждалий учасник революції гідності -1, 

- дітей війни – 99, 

- постраждалі в наслідок  аварії на ЧАЕС – 4 чол. 

Загалом у 2021 році народилось10 немовлят, померло 26 осіб. 

На постійному контролі сім’ї, які опинились в СЖО. 

Основний вид діяльності ради – це виробництво сільськогосподарської продукції. В 

домогосподарствах Гопчиці утримують:  

- корів - 110,  

- свиней - 148,  

- кіз - 10,   

- коней - 8,  

- птиця - понад 3000,  

- кролів - понад 1000,  

- нутрії – 80,  

- бджоли 398 сімей.  

Всі сільськогосподарські землі обробляються власниками та орендарями. Загальна площа 

земель Гопчицького старостинського округу складає 5.679 га, з них:  

- 280 га в фермерському господарстві «Дружба-Л»,  

- 3758 га – площа загальних  земельних паїв, із них - 42 га в господарствах одноосібників,  

- 60 га в оренді «Зоря Поділля».    

Старостатом округу проведена робота щодо роздачі громадянам нарахування податку на 

доходи з фізичних осіб на 2021 рік. На території Гопчицького старостинського округу є такі 

комунальні заклади, які утримуються за рахунок Погребищенської об’єднаної громади – це 

Гопчицька ЗОШ І-ІІІ ступенів, де навчаються 153 учнів, Гопчицький ДНЗ, відвідують 37 діток, 

сільська бібліотека, Гопчицький  сільський будинок культури, Музей історії села Гопчиця та 

Гопчицька амбулаторія сімейної медицини. А також підприємства та організації, на яких 

працюють місцеві жителі Гопчицької громади та сусідніх навколишніх сіл та м. Погребище, а 

саме: 

— Фермерське господарство «Дружба-Л», голова Лісовий О.Ю. 

— державне підприємство Погребищенське районне ДКСО по рибництву Погребище 

рибгосп, директор Вощило Т.І. 

— ТОВ «Птахокомплекс Веремій», директор Жорняк Ю.М.  

— консервний завод «Кодинка», керівник Ковальчук О.О. 

— Торгівельні точки: «Скринька», ФОП Шевчун В.М.,  

— «Корчма», ФОП Дибський О.Д. 

— «Корона», споживче товариство Павлюк В.К.    

— Магазин «Продукти», ФОП Пецинчук Л.А.,  

— Магазин «Харчові продукти», ФОП Халімон В.П.  



— також на території села працює приватний кабінет стоматології - лікар Прилуцька 

Л.І. 

Для того, щоб вирішити всі наші проблемні питання, втілити всі задуми, необхідно щоденно 

працювати. Протягом 2021року гопчицький старостат працював  над вирішенням 

невідкладних економічних проблем, соціального захисту населення, контролював 

дотримання правопорядку на території Гопчицького старостинського округу та брав участь у 

всіх засіданнях виконавчого комітету.  

На території Гопчицького старостинського округу надаються адміністративні послуги 

населенню: проводиться реєстрація та зняття з реєстрації громадян, приймаються заяви та 

декларації для нарахування субсидії. За 2021 рік було видано:  

— довідок соціально-правового характеру - 797;    

— запитів від різних інстанцій – 48;    

— нотаріальних дій, а саме доручення, заповіти та дублікати — 75.      

Старостат здійснює облік  та зберігання погосподарських книг, яких у нас налічується 9 шт., 

ведеться облік та передається до виконавчого комітету міської ради дані показників 

вуличного освітлення, щомісячно до 20 числа та в зимовий період щоденне 

газовикористання.  

В тісній співпраці з міською радою, з головним лікарем сімейної медицини Роздольським І.Г.  

ведеться підготовка до початку реконструкції приміщення амбулаторії. Виготовлений 

технічний паспортна на приміщення та проектно-кошторисна документація на ремонтні 

роботи, також  допрацьовуються технічні документи на земельну ділянку. Роботи по 

реконструкції плануються на 2022 рік. 

Завдяки спільній праці з міським головою вирішуються проблемні питання, які виникають на 

території старостату.       

Розпорядженням міського голови затверджено графік прийому громадян старостою села та 

визначено прийомні дні, в ці дні я веду особистий прийом громадян в приміщенні 

старостинського округу, протягом року на особистому прийомі громадян було понад 1600 

чоловік, які звертались з проблемами різного характеру, вислуховував та надавав довідки, 

рекомендації та консультації. Деякі питання вирішувались відразу, для вирішення інших 

потрібно було витратити трохи часу для надання відповіді, деякі питання необхідно було 

вирішувати в обговорюванні разом з міським головою або його заступниками. 

 

 

 

 

 

 



 

 Одним із важливих рішень було розпочати виготовлення технічних документів, а саме 

державних актів на земельні ділянки об’єктів комунального значення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Водночас  відразу після призначення розпочали роботи з благоустрою населеного пункту. 

Протягом  2021 року було зроблено великий обсяг робіт.  Звернувшись до керівників 

підприємств, установ, організацій, приватних підприємців та усіх жителів села про 

необхідність наведення належного санітарного стану та забезпечення санітарно-

епідеміологічного благополуччя наших мешканців,   було організовано в період з 1 березня 

до 1 травня проведення весняної санітарної очистки села, організовували толоки по 

прибиранню. 

Розпочали прибирання з упорядкування сільського сміттєзвалища: 



 

 

 

 

 



Завдяки небайдужим односельчанам, працівникам культури та працівникам дитячого 

садочка, які що вихідних збирались на толоки, було прибрано придорожню смугу близько 4 

км, а також дорогу, яка перетинає село Гопчицю безпосередньо в населеному пункті:



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Велику подяку висловлюю всім за активну участь у наведенні чистоти та порядку на території 

нашого села.  Зокрема дякую керівнику Фермерського господарства «Дружба-Л» Лісовому 

Олексію Юрійовичу за надану техніку, з допомогою якої:   

- ліквідовані стихійні звалища, 

- вивезено сміття з кладовища (понад 15 вантажівок), 

- до великодніх свят завезено землю та пісок на кладовище для упорядкування могил. 

 

 

 

 

 



 

Мною неодноразово наголошувалось на необхідності наводити порядок на своїх 

прибудинкових територіях через дошки оголошень та соцмережі. Весна та початок літа 2021 

року були досить дощовими. Довелось боротись з наслідками повені, яка завдала чимало 

клопоту місцевим господарствам та соціальній сфері. 

   

 

 

 



 

Після припинення дощів розпочали роботу з водовідведення. Завдяки фермерському 

господарству  «Дружба-Л» була проведена велика робота з ліквідації наслідків підтоплення 

на вулиці Веселівка, Центральна та в Гопчицькій школі. Також вжиті заходи для 

унеможливлення шкоди від наступних  негод.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021 рік був багатий на різні події, одна з яких — відвідування в Центрі народної творчості 

Вінницької області виставки нашої місцевої майстрині народної вишивки Олени Тригуб, де з 

деректором гопчицького музею Петренком М.Д. привітали майстриню від нашої громади з 

обласним визнанням. Перспективою чого є вступ до спілки майстрів Народної творчості 

України. 

 

Всією громадою проводжали наших хлопців призовників до війська. 

 



Підключили безкоштовний швидкісний інтернет в бібліотеку.

 

Не можу не згадати про дуже важливу спрау, яку було реалізовано завдяки працівникам 

культури, небайдужим односельчанам та всім тим, хто допомагав у зборі жорен. Це 

відкриття на тереторії музею меморіального пам’ятника односельчанам, які загинули під час 

Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні. 

  

             



                                                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 червня разом з міським головою та представниками виконавчого комітету мав нагоду від 

Гопчицької громади вшанувати наших односельчан, які загинули в Другу світову війну на 

території  Хмельницької області.      

                                        

 

 

 



До Дня Конституції  та Дня молоді спільно з організацією ReLoad та з Гопчицькими 

працівниками культури було зорганізовано шостий велозаїзд за маршрутом Гопчиця-Бухни-

Топори-Рогачі-Морозівка-Гопчиця. Захід став найбільш масовим за всі роки.  



 

                                                                                                                         

 



До Дня прапора спільно з працівниками культури виготовили та встановили щогли в центрі 

села та урочисто підняли три прапори – жовто-блакитний, червоно-чорний та прапор із 

емблемою села. Після чого провели турнір між футбольними командами села до 30-річниці 

відновлення незалежності України. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

На початку літа завдяки керівнику  ТОВ «Веремій» Жорняку Юрію Миколайовичу було  

проведено ремонт берегової лінії центрального ставу та облаштування сільського пляжу. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

В 2021 році  активно розпочав роботу футбольний  гурток   для дітей під керівництвом 

тренера  Лісового Костянтина Олександровича .  Діти тренуються на оновленому  стадіоні за 

спонсорської підтримки  місцевого господарства Дружба Л.   

 

Також працює  для дітей та дорослих   в будинку культури  духовий музичний  та шахматний  

гурток під керівництвом директора  Гопчицького БК  Лабенка  Олексія Іваовича.  

 

 

 

 



 

Розпочав свою активну роботу    в спортивному залі Гопчицького  будинку культури . 

 Спортивний Клуб  Булат під керівництвом Сергія   Шандури та тренер Гопчицького осередку  

Андрій  Кононюк.   

 

================================================================================ 

Провели в Гопчиці вже традиційне святкування Івана Купала. Другий рік поспіль свято 

проходить на відремонтованому Лісовим О.Ю стадіоні. За що від громади йому щира подяка. 

І вже у  2021 році на свято в Гопчицю завітало понад тисячу гостей із сусідніх сіл та містечок. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Активно брали участь в Погребищенських міських заходах, а саме — Фестивалі за зміцнення 

національної єдності Сакральна Україна та «Світанки Надросся», який присвячений пам’яті  

Насті Присяжнюк. 

 

 

 

 

 



 

В вересні 2021 року під час формування загонів територіальної оборони у Вінницькій області, 

за розпорядженням міського голови, проходив двотижневий вишкіл у батальйоні 

територіальної оборони у місті Вінниця. 

 

 



Гопчиця приєдналась до всеукраїнського забігу “Шаную воїнів, біжу за героїв України” 

напередодні Дня пам’яті захисників України, який у 2018 році започаткував батько загиблого 

героя російсько-української війни, “кіборга” Олексія Дурмасенка. 

 

  

 

 

 



З початком холодів розпочали поточний ремонт сільських доріг  по вулиці Сонячній, 

Кооперативній та біля сільської школи. Провели частковий ремонт доріг на ділянках, які не 

мали твердого покриття. Висипали близько 180 тон гранітної суміші та щебню. 

Матеріал для ремонту було закуплено Погребищенською міською радою та виділено для 
громади Гопчиці у 2021 році. Технікою, що розвозила та розрівнювала матеріал, забезпечив 
керівник гопчицького фермерського господарства «Дружба-Л» Олексій Лісовий. Місцеві 
мешканці також долучились з допомогою ремонту дороги. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 



Разом з працівниками культури, отримавши дозвіл виконавчого комітету, провели вирізку  
фаутних дерев, які потребували знесення на території дитячого садочку. Після видалення  
дрова були передані в Гопчицьку школу для опалення.  

  

 

 



Після ремонту доріг приступили до ремонту вуличного освітлення та часткової заміни 
ліхтарів. Електрики провели поточний ремонт трьох точок обліку та здійснили технічне 
обслуговування усієї електромережі вуличного освітлення замінивши 12 ліхтарів. 

Електророботи та заміну обладнання провели за рахунок бюджетних коштів 
Погребищенської міської ради, техніку для майстрів надав керівник фермерського 
господарства «Дружба-Л» Олексій Лісовий. 

В новий 2022 рік Гопчиця увійшла з повністю освітленою вулицею Центральною! 

 

27 листопада  відбулось вшануванням 78-річниці пам’яті наших односельчан-заручників, 
розстріляних  німецькими окупантами  в роки Другої світової війни . На місці  їх трагічної 
загибелі  за станцією «Рось» коло пам’ятного знаку  поклали квіти, хліб і запалили лампади. 

  

 

 



А також  , 30-го грудня 2021 року з нагоди   закінчення німецької окупації села, яка тривала з 

19 липня 1941 року по січень 1944 року.  Провели мітинг реквіє пам’яті наших односельчан  

які  загинули в часи  окупації. Разом з працівниками культури, директором школи, 

школярами, священником та керівництвом ФГ «Дружба-Л» поклали квіти до пам’ятника 

загиблим у роки Другої світової війни. 

   

  

Я хочу подякувати усім за згуртовану працю, за допомогу у вирішенні нагальних питань нашої  

громади. Усім, хто не лише критикує, а вносить конкретні та конструктивні  пропозиції з 

покращення життя громади. 

Як ми спільно працюватимемо протягом року, такий і матимемо кінцевий результат. Завдяки 

своєчасному розгляду актуальних питань Погребищенською міською радою, активній 

підтримці  місцевих підприємців та  підтримкою активом громади,  ми досягнем  плідних 

результатів.  

 Разом ми малими та  впевненими кроками, досягнемо великих змін!       

Дякую за увагу!  


