
 

Звіт про свою роботу старости Павлівського Старостинського округу  

Погребищенської міської ради  за звітний період з 01 02 2021 по 31 01 

2022 року . 

 

Шановні жителі Павлівського  старостинського округу! Відповідно до ч. 6 ст. 54-1 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» при здійсненні наданих повноважень 

староста є відповідальним і підзвітним сільській, селищній, міській раді та підконтрольним 

сільському, селищному, міському голові. Не рідше одного разу на рік, протягом першого 

кварталу року, наступного за звітним, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений 

сільською, селищною, міською радою термін, староста звітує про свою роботу перед радою, 

жителями старостинського округу.  

Я , як  староста Павлівського  старостинського округу , звітую перед жителями своїх 

підпорядкованих населених пунктів і разом з вами сплануємо  план роботи на 2022 рік. На 

6 сесії Погребищенської міської ради 21 січня 2021 року рішенням №276 мене було  

затверджено  старостою  Павлівського старостинського округу. До роботи приступила 

згідно рішення 1 лютого 2021 року Перші збори з жителями сіл Павлівки були проведені  

27 січня, а 30 січня проведені збори  з жителями села Круподеринці  . Де я провела перше 

знайомство з жителями сіл і було обговорено план  заходів на 2021 рік  

  Я  пообіцяла  підтримувати  всі ініціативи , які по можливості тільки разом  з вами ми 

зможемо зробити. Перше, що було зроблено, відновлено автобусний маршрут Павлвка – 

Погребище і до сьогодні жителі с. Павлівки в четвер і неділю мають змогу  користуватись 

послугами перевізника . 

 Основним завданням, для того щоб розвивалася громада, я бачу в створенні  нових 

підприємств, а відповідно і нових робочих місць. Без цього просто наша громада не  виживе  

І щоб наша молодь не їздила на заробітки за кордон, а могла працювати і отримувати гідну 

заробітну плату у нашій  державі, тоді і буде розвиватися і громада, і держава в цілому.    

  Як член виконавчого комітету  Погребищенської міської ради беру участь у засіданнях 

виконавчого комітету  міської ради , де представляю інтереси жителів сіл Павлівка і 

Круподеринці . Виконую доручення  міської  рад   міського голови та виконавчого комітету, 

інформую  їх про виконання доручень, здійснюю прийом громадян. 

  Здійснюється моніторинг за дотриманням на  підвідомчій території старостинського 

округу громадського порядку, станом виконання прийнятих рішень міської  ради, правил 

благоустрою населеного пункту, забезпечується чистота і порядок. 

Так як і раніше в старостинському окрузі здійснюється погосподарський облік, видаються 

довідки у межах наданих  повноважень, видаються  довіреності та виконуються інші 

нотаріальні дії (посвідчення підпису, посвідчення копій документів, оформлення заповіту). 

      Оформлення заяв та подача документів на субсидію , пільги та соціальні допомоги  

проводиться в старостинському окрузі завдяки програмі « Cоціальна громада    » 

Тепер дещо  зробимо аналіз динаміки населення. 

      Отже, станом на 01.01.2022 року на території Павлівського  старостинського округу, до 

складу якого входять 2 населені пункти, а саме: с.  Павлівка, с.  Круподеринці, , проживає 

зареєстровано 1033   жителів,, без реєстрації проживає  37 жителів 

  

  На 01.01.2022 рік  

  Павлівка Круподеринці    



кількість жилих дворів 471 268    

населення  754 279    

За віком           

дітей дошкільного віку                                            27 -    

 дітей шкільного віку 45 -18    

Працездатне населення 420 -144       
   

від  60 старші 262 110    

  

  На території старостинського округу у 2021 році 

                          народилось – 5 дітей. 

                          померло –  31 особа. 

   На підзвітній території проживає  372 --- пенсіонерів, середній розмір     пенсії становить 

2000 грн. 

   Зареєстровано   27  дітей дошкільного віку. 

Узагальнимо минулорічну роботу за наступними підпунктами: 

1. Місцеве самоврядування: 

        Робота старостинського округу проводиться відкрито, в інтересах громади. 

Забезпечується  в межах повноважень та фінансової можливості  старостинського округу 

вирішення питань жителів, пошук методів і підходів до розв'язання назрілих, гострих, 

життєвих питань. 

     За 2021рік старостинським округом видано населенню всього: 

Довідок різного характеру – 432 , 
 

З  01 04 2021 року Павлівським  старостатом було вчинено 71 нотаріальна дія із них  

заповітів -21 довіреностей -17 , 33- заяви на прйняття спадщини 

        Як правило всі звернення я розглядаю особисто, веду прийом громадян щоденно, 

незважаючи на встановлений графік.Кожну середу веду прийом громадян в с. 

Круподеринці  Переймаюсь проблемами громади, все роблю для того, аби позитивно 

вирішити  проблеми.З першого лютого здійснено особистий прийом  470 громадян  

Життя не стоїть на місці і вимагає від нас, особливо влади, йти в ногу з ним, роз’ясняти 

людям питання, які їх хвилюють та допомагати у вирішені виникаючих проблем. 

Минулий рік був дуже напруженим роком нашої спільної діяльності з забезпечення 

життєдіяльності сільської територіальної громади. 

2. Культура: 

На території  старостату функціонує будинок культури в с. Павлівка завідуюча клубом 

Очеретяна Л.Ю.і сільський  клуб в с. Круподеринці  завідуюча клубом Коріненко Р.В  

В с. Павлівка. Ми маємо  Народний  аматорський колектив « Берегиня» керівник 

Савлук Л. В.   

. В звітному році показали себе з позитивної сторони, а саме : організовували концерти до 

Свята Івана купала ,  Дня Незалежності України,  Нового року.  Взяли активну  участь  у 

фестивалі « Світанки над Россю»,  в заході який проходив в с. Круподеринці під назвою  

« Настині гостини»   .  

Народний  аматорський колектив « Берегиня»  виїздили з концертною програмою  в с. 

Дзюньків, с. Морозівка на  святкування Дня села . Брали участь у Тульчинському фестивалі 

« Щедрик» 

Було проведено ремонт сільського клубу в с. Круподеринці. 
 

Працює дві бібліотеки с. Павлівка бібліотекар Колотуцька Ю.А.с Круподеринці  

бібліотекар Мельник Т.М.за звітний період дівчата показали свою активну діяльність як і в 

бібліотечні роботі організовувались тематичні виставки і брали активну участь з 



працівниками культури у проведенні святкових заходів .Допомагають в проведенні заходів  

благоустрою сіл.   

 В планах  закупити більярдний стіл., ремонт опалювальної системи . для сільського клубу 

с. Круподеринці. Потребують і ремонту покрівлі  клубів. 

3. Павлівська  загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та дитячий садок: 

 Станом на 01.01.2022 року в Павлівській  ЗОШ І-ІІ ступенів навчається 43 учні, працює 20 

педагогічні працівники, з них 1 − за сумісництвом  та 9 працівників  обслуговуючого 

персоналу, з них 4-кочегари . 

В 2021  до початку навчального року   було поміняні 7 вікон на пластикові в шкільній 

їдальні  завдяки нашим аграріям підприємству «ТАСС  АГРО ЗАХІД » Також аграрії  

подарували на випускному вечорі подарунки випускникам . До  Новорічних свят діти 

отримали Новорічні подарунки . 

СФГ « Колотуцького» завжди допомагають  продуктами  харчування  для  шкільної  їдальні 

  Поточний ремонт школи проводиться за кошти опорного закладу  міської  ради.  

   В  вересні місяці розпочали облаштування спортивної кімнати для школярів на території 

ФАПу . Ремонт проводився за кошти опорного закладу. В планах за підтримки міської ради 

та спонсорів облаштування тренажерного залу для дітей та жителів села  

.Дякую  за розуміння  співпрацю директору опорного  закладу  Носовій Т.А.та директору 

Павлівської школи Синюченко Н.І.   
 

        Також  на території с. Павлівки  функціонує  дошкільний навчальний заклад 

«Дзвіночок»» на 25 ліжко-місць, де працює п’ять працівники. В  даний час садочок 

відвідують 16 діток . В середньому відвідувало садок у 2021  році 14 діток. 

  

  Щоденна батьківська плата становить 16 грн за один дітодень.   Кількість відвідування за 

рік дітьми склало 1560  дітоднів. В середньому на харчування однієї дитини витрачалося 

18-19 грн за день. 

  Поточний ремонт  кімнат та ігрового майданчика   проводилися за кошти  відділу освіти 

міської  ради. 

Дякуєм нашим спонсорам за допомогу  ФГ «Колотуцького»за придбання подарунків до Дня  

Святого Миколая., та  ТОВ «ТАСС АГРО ЗАХІД» за новорічні  подарунки, та подарунки 

для випускників дитячого садочка   

  Але  для всебічного розвитку дітей в садочку не вистачає розвиваючих іграшок , 

конструкторів, спортивного інвентарю   

 . Сільське господарство: 

   Землі на території старостинського округу обробляє  8 фермерських господарства 

ФГ « Жилюк О.Я.»- 63,8991 га з них 18,3635 га ріллі та 45,5356 га пасовище  

ФГ « Савлука А.В.» 26,52 га з них 21,9 га рілля  4.62 га пвсовище    

ФГ « Край Агро»- 87,00 га пасовище  

ФГ « Колотуцького О.Л.»-всього 501,0752 га  із них ріллі -35,2028 га , 9,3447 га пасовищ, 

землі резерву - 59,1500 га соціальна сфера, земельних часток паї-  375, 3777, землі учасників 

АТО – 20, 0000 га , соціальна сфера -61,1500 га 

ФГ « Колотуцька Т.Л.» - 38,1219 га в тому числі 15,4636 га рілля  та 22,6583 га пасовище  

ТОВ « ТАСС АГРО ЗАХІД» земельних часток паїв - 1215,4832 га  та  невитрибувані 

земельні частки паїв -12,065 га 16,1949 – непереоформлені паї, проектні дороги -25,26 га  

ТОВ « Зоря Поділля» всього 138,4763 з низ рілля -28,3663 га ( землі резерву) і !110,1100 га 

рілля (  землі резерву соціальна сфера) 

ФГ « Ставнійчука П.Ю.» всього 48.,88   рілля  

Белкот В.З.- 90,5914 ( пасовище) 

Левченко О.Д 23,3876 га пасовище  

Агроліс використовує 2,0000 га ріллі  

Корж А. М. – 2.9 га  



За земельні паї платилась орендна плата в сумі  12 %від вартості земельного  паю, за 

бажанням людей  розрахунок проводиться в натуральній або грошовій формі, 

заборгованості по оренді земельних паїв немає. 
 

     Станом на 01.01.2022 року на  території старостинського округу 76   господарств 

утримують ВРХ – у них налічується 130 голів,   коней – 18 голів,   кози- 22 голові свині- 154 

голови , налічується 60 бджолосімей.. 

   Більша частина громадян села виживає за рахунок підсобного  господарства, частина 

займається комерційною діяльністю, частина  виїжджає на заробітки в інші регіони України 

та за кордон.  Основні доходи жителів села складали від продажу картоплі та здачі молока. 

5. Медицина: 

Медичною допомогою охоплені всі жителі старостинського округу .Медичну допомогу 

надають лікарі Погребищенського центру ПМСД .Сільських жителів обслуговують сімейні 

лікарі  На території с. Павлівки і с. Круподеринець  функціонують  ФАПи Працює 4 особи. 

Два фельдшери і дві  молодших сестри  

В приміщенні ФАПів діють аптечні кіоски, які обслуговує  населення нашої громади. . 
 

7. Соціальний захист: 

З  липня 2021 року  в старостинському окрузі розпочали оформлення субсидій , пільг, 

соціальних допомог завдяки програмі « Соціальна громада» із 20.07 по 30.12.2021  

оформлено  86 справ 

   Найбільш незахищені верстви населення, одинокі пристарілі, вдови ветеранів війни, 

особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій ВВВ за бажанням 

обслуговуються соціальними працівниками служби, а саме працівницями    Криволап В,А., 

та Мединська Н. В. На обслуговуванні  на даний час перебуває 15 громадян. Скарг стосовно 

обслуговування до старостинського округу не надходило.   

На території старостинського округу проживає 12 багатодітних сімей . Із них  6 

малозабезпечені . Всі сім’ям  надається допомога в межах наших повноважень .    

8. Торгівля: 

   На території села функціонують  6 приватних торгових заклади  , три  в с. Павлівка   і три 

в с. Круподеринці . В усіх цих торгівельних закладах завжди є товари першої необхідності. 

Асортимент товарообігу відповідає всім запитам місцевих жителів і нарікань від населення 

про недостатнє забезпечення товарами не було. 

В с. Круподеринці   діють чани для купання  всі охочі можуть  оздоровитись і відпочити.  

 

9. Організації: 

   В селі Павлівка діє відділення     поштового зв’язку. Графік роботи середа  п’ятниця. 

.Населення обслуговують в старостинському окрузі три листоноші   Людям похилого віку, 

особам з інвалідністю завжди вчасно доставляється періодика, пенсії, субсидії на житлово 

– комунальні послуги та тверде паливо. Нарікань на роботу по обслуговуванню від 

населення до старостинського округу не надходило. 
 

10. Благоустрій села: 

     Досить насиченим був 2021 рік і попрацювали ми досить непогано. 

по   благоустрою населених пунктів . 

 Було організовано 6 суботників . Відбулися толоки по благоюстрою кладовищ в с. Павлівка 

та с. Круподнринці.  Дякую всім хто брав участь у благоустрої .наших територій.  

     Відремонтовано  пофарбували та провели  благоустрій  пам’ятників героям загиблим у 

Великій Вітчизняній Війні.   

Облаштовані площадки  із баками  для сміття . При наповненні баків організовано  

вивезення сміття Погребищенським КУ « Комунсервіс». Дякуєм за співпрацю  



         Протягом 2021 року проводились роботи по впорядкуванню діючих сміттєзвалищ, які 

знаходяться н території сіл   Провели підгортання діючих сміттєвих звалищ. Завдяки ТОВ 

« ТАСС АГРО ЗАХІД» 

Відремонтовано, підсипано та погрейдеровано дороги в.старостинському окрузі , за кошти 

бюджету Погребищенської міської ради  було вивезено 140 тон гравію. 

Керівники фермерських господарств  « ТАСАГРО ЗАХІД» , ФГ « Колотуцького О.Л.» , ФГ 

« Жилюк О.Я»,  ФГ « Савлука А.В.»  заввжди допомагають в благоустрої сіл 

старостинського округу. Так дороги до с. Круподеринці та с. Павлівки були відремонтовані 

та підсипані завдяки ФГ « Колотуцького» . Чистити дороги від снігу, вирубка кущів  

обкошування обочин  допомагає  « ТАСС АГРО ЗАХІД», розвести щебінь та вивезти сміття  

ФГ « Жилюка О.Я.»  

 

Завдяки тому, що у нас працює робітник  по благоустрою, проводилися роботи  на 

кладовищах, в центрі села (косилися бур’яни, вирубувалися кущі та паросль дерев). 

        На жаль, вкрай проблемним питанням залишається наша культура та піклування про 

навколишнє природне середовище, коли всупереч здоровому глузду створюються стихійні 

сміттєзвалища та викидається сміття в річку та прибережну зону, а проводити  постійно 

прибирання всіх смітників практично неможливо. Недарма народна мудрість каже: «Чисто 

не там, де прибирають, а там, де не смітять». Тому і нам потрібно додержуватись народної 

мудрості, тоді і у нас будуть чисті і охайні села  

      Будь-які  починання  і задуми на прийдешній рік починаються  з побудови та  складання 

плану роботи на  поточний рік. План роботи  неабияк координує та спрямовує роботу 

протягом року в правильному руслі. Це  немовби годинник, який нагадує, що ще не все 

зроблено, час підганяє і що не потрібно зупинятися, а поспішати і досягати мети. 

 
 

 Отже основними завданнями на 2022 рік є: 

; 

 підтримання санітарного стану сіл на належному рівні; 

 проведення поточного ремонту пам’ятників; 

 Продовження робіт по благоустрою кладовищ; 

 Ремонт та грейдерування доріг;  

 Благоустрій та облаштування парку в с. Круподеринці.; 

 Ремонт даху  в музеї -садибі с. Круподеринці.; 

 Реконструкція  водогону та підключення нових користувачів до водогону с. Павлівка 

 

          І ще хочу сказати, що коли є бажання  щось втілити в життя - це неодмінно 

відбудеться. Головне, щоб за тими бажаннями крилося щось добре, щось таке, щоб зачіпало 

інтереси всього села, всієї громади. 

   Хочу пригадати народне прислів’я − «Один в полі не воїн». Досягнуті успіхи в селі ми 

досягли разом з вами - хтось менше, хтось більше, кому як виходило. Дякую за допомогу  

міському голові , заступникам  та відділам міської ради  за пораду і всебічну підтримку та 

допомогу. 

І наостанок, ще раз хочу подякувати всім, хто підтримував мої ініціативи та долучався до 

вирішення важливих для громади питань. Без  вашої підтримки і допомоги було б важко. 

Завдячую працівникам старостинського округу, друзям, жителям села за пораду і 

всебічну  підтримку та допомогу. 

  Оцінюючи досягнуте, знаючи проблеми, будемо активно вести пошук шляхів їх 

вирішення, щоб забезпечити прискорення позитивних зрушень. Хочу відмітити, що для 

вирішення деяких питань треба бажання всіх – зробити наші села кращими. 

    Також хочу вас запевнити, що я і надалі братиму активну участь в громадському  житті 

нашого краю та буду продовжувати відстоювати інтереси громади . 



     Бажаю всім нам  мируу нашій державі   успіху та витримки, щоби дожити до кращих 

часів, аніж ті, які ми зараз з вами переживаємо! 

        Дякую за увагу! 

 

 

 

Староста Павлівського  старостинського округу                            Панасюк В.М 

( 

 


