
 

 

УКРАЇНА 

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ 

ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

22200, м. Погребище, Вінницької області, вул. Б.Хмельницького, 110 

тел.:(факс 04346)2-17-55 E-mal: pogreb_miskrada@ukr.net 

16 січня 2023 р. №_2-2_                                                 Міському голові 

                                                               Погребищенської  міської  ради  

                                                                                Волинському С.О. 

 

 

Звіт  

старости Андрушівського старостинського округу   

Погребищенської міської ради 

Вінницького району Вінницької області  

Чоботок Валентини Миколаївни   

за 2022 рік 
 

         Керуючись Конституцією України, частини шостої статті 54-1 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  Положенням про 

старосту села затвердженого рішенням 17 сесії Погребищенської міської 

ради  8 скликання  від 07.10.2021 року     № 202-17-81/1565   звітую  про свою 

роботу Андрушівського старостинського округу  за 2022 рік. 

     За посадою я є членом виконавчого комітету Погребищенської міської 

ради , представляю інтереси жителів сіл Андрушівка , Паріївка, с-ще 

Філютка. Сприяю підготовці документів , що  подаються до 

Погребищенської міської ради та виконавчого комітету міської ради. Беру 

участь у засіданні виконавчого комітету міської ради. Виконую доручення  

Погребищенської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови, 

здійснювала інформації  та виконувала інші обов’язки, визначені 

законодавством України в межах своїх повноважень. 



Загальні відомості про Андрушівський старостинський округ  

За  25 кілометрів від  Погребищенської ОТГ  розкинулись  села Андрушівка , 

Паріївка , с-ще Філютка що на Вінниччині .  

  Територія Андрушівської  територіальної громади  

площа  - 4594.0 га 

   На  території  Андрушівської  

старостинського округу  функціонує  Андрушівська  ЗОШ І-ІІ ст.  в  якій 

навчається  60 учнів . 

Андрушівський дитячий  навчальний  заклад   

               на 18  місць.  

 

Фльдшерсько-акушерський пункт с.Андрушівка 



                            

 

                Андрушівський сільський  Будинок  культури і бібліотека 

 

 

                                            СТОВ «Зоря»  с. Андрушівка  

 

      

 

 

 

 

 

  СТОВ «3оря»—очолює Людмила Адамівна 

Бевз. 

 

 



   На території  Андрушівського старостинського округу працює  виїзне 

Андрушівське  відділення  зв’язку  два рази у тиждень  четвер , субота. Три 

продуктових магазинів, які  забезпечують  населення  необхідними  

продуктами  харчування та  промисловими  товарами.  

Природній  приріст на  території старостинського округу  від’ємний  на  жаль  

на  даний момент показники продовжують зменшуватися .  

Кількісні дані населення   сіл: 

        Станом на 01 січня 2023 року на території Андрушівського 

старостинського округу  зареєстровано  - 835 чол.           

 с.Андрушівка – 773 чол.,   с.Паріївка – 60 чол.,  с-ще Філютка - 2 чол. 

З них: до 6 р. – 40 чол. ,  до 18 р. – 110 чол.,  до 60 р. – 479 чол.,                            

від 60 р.- 217 чол. 

Міграційний рух населення станом на  01.02.2021р.: прибули -, вибули -2  

осіб. Народилося  9 дітей , померло – 18   чоловік , одружилося  дві  пари. 

Соціальний захист населення  

На території старостинського округу  проживають: 

- 14 багатодітні сім”ї, в яких виховується 46 дітей; 

- 11 учасників АТО; 

- 11 одинокі особи похилого віку,які потребують  стороннього  догляду 

(обслуговуються двома соціальними працівниками   ). 

 

Відповідно до покладених на мене повноважень: 

- щодня з 8.00 год. до 17.00 год.  Здійснюю прийом громадян,які 

звертаються з проблемами різного характеру. Надаю рекомендації та 

консультації. Особистий прийом  громадян дає змогу контролювати 

стан дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального 

захисту, культури, освіти, житлово-комунального господарства, 

реалізації ними права на працю та медичну допомогу; 

- усім громадянам, які звернулись на особистий прийом надано необхідну 

інформацію та перелік необхідних документів ; 

- видаються довідки у межах наданих повноважень : видано – 152 

довідок,  з них на субсидію , працевлаштування центр зайнятості,  

спадщина , характеристики  з місця проживання для представлення до 

різних організацій; 



- виконую нотаріальні дії в межах своєї компетенції: складено 14 

заповітів, а також відправлено – 14 заяв в Вінницьку філію ДП 

«Національні  інформаційні системи » на отримання витягу про 

реєстрацію в Спадковому реєстрі, посвідчено 6 доручення;       

-  виконано інших нотаріальних дій - 18, готую відповідні документи для 

переоформлення спадщини; 

- засвідчую документи та вірність їх копій; 

- здійснюється облік, ведення, зберігання по господарських книг та 

архівних матеріалів, які знаходяться у старостаті; 

- тримаю на постійному контролі сім’ї, які потребують посильної уваги , 

де проживають  малолітні діти; 

- разом з центром соціальних служб було проведено виїздів в 

неблагополучні -2 сім’ї ;  

- працюю для покращення умов життя та побуту населення сіл старостату 

спільно з депутатом від округу, керівниками  агроформувань, закладів 

освіти, будинку культури, які розташовані на території старостату. 

 

 

Відповідно до покладених повноважень на діловода  Погребищенської 

міської ради  Аркушу Надію Миколаївну 

          В  Андрушівському старостинському окрузі  встановлена  Інтегрована 

інформаційна система «Соціальна громада». За допомогою цієї програми у 

2022 році було оформено: 

  Субсидії -55 чоловік, а саме: 

- Субсидії  на житлово- комунальні послуги -9 чоловік 

- Субсидії  на придбання скрапленого газу, твердого палива -46 чоловік; 

   Пільги -11 чоловік, а саме: 

- пільга  на придбання твердого палива – 9 чоловік; 

- пільга на оплату житлово-комунальних послуг -2 чоловіки 

 Допомоги  - 84 чоловік , а саме: 

- Допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами – 5 чоловік 

- Допомогу при народженні дитини -10 чоловік 

- Допомогу на дітей одиноким матерям - 18 чоловік 

- Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям – 38 чоловік 

- Державну соціальну допомогу особам з інвалідністю дитинства та 

дітям з інвалідністю- 2 чоловіки 



- Державну соціальну допомогу особам ,які не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю, а саме допомогу особам з інвалідністю ІІІ групи 

– 1 чоловік 

- Допомогу на догляд (щомісячна грошова допомога особі, яка проживає 

разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за 

висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного 

стороннього догляду, на  догляд за ним) -7 чоловік 

- Допомогу на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях -3 чоловіки.  

Складено актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/ 

фактичного місця проживання особи – 29 актів. 

Прийнято заяв про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи – 165 

штук;  

Видано довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи – 165 

чоловік; 

Оформлено допомоги внутрішньо переміщеним особам -103 чоловік; 

- ведеться облік військовозобов’язаних , здійснюється оповіщення 

військовозобов’язаних  та призовників , складаються  списки юнаків 

для приписки  до призивної дільниці;  

- ведеться облік учасників АТО . 

 

За звітній період на території Андрушівського  старостинського округу  

 проведені наступні роботи 

- На території округу проводились  і проводяться роботи по благоустрою 

та належного  санітарного стану в селах, а саме:  

- скошування бур’янів, розчищення від кущів та чагарників території,   

узбіччя доріг;  

- ліквідовано стихійні сміттєзвалища -3; 

- зусиллями працівників старостинського округу , школи, господарства,  

жителів було проведено благоустрій на кладовищах сіл Андрушівка, 

Паріївка;  

-  косметичні ремонти біля пам’ятників загиблим воїнам  в селах 

Андрушівка, Паріївка; 

- робітником по  благоустрою проводились роботи по обкосу трави, 

вирубки сухих дерев, чагарників;  

- випилювались аварійні дерева  біля будинку культури; 



- заготовлено дрова  в старостинський округ,  в сільський будинок 

культури,  Андрушівську гімназію , переселенцям з Херсонської  

області; 

- в зимовий  період з настання морозів та ожеледиці робітником  по 

благоустрою було посипано  дороги на підйомах  піщано-сольовою 

сумішшю; 

- 24 лютого 2022 року Росія  розпочала  широкомасштабне військове  

вторгнення в Україну,  мобілізованих  по старостинському округу  у 

четвертий відділ  (м.Погребище) Вінницького РТЦК та СП  було   34 

чоловік ,  один  загинувший  Жеребець Роман Сергійович  житель 

с.Андрушівка; 

- СТОВ «Зоря» , які  здійснюють свою діяльність на території 

громади  також внесли свій вклад  в соціально – економічний 

розвиток :   

- надано техніку   для прочистки доріг  по вулицях та  у межах населених 

пунктів . Жителі не відчували дискомфорту  стосовно не прогорнутих  

вулиць від снігу; 

- підгорнуто сміттєзвалище; 

- виділялося вапно для побілки огорожі  на кладовищі с.Андрушівка;  

- надавалась допомога паливно-мастильними матеріалами для 

обкошування бур’янів ; 

- надавалася допомога паливно-мастильними матеріалами для доставки 

мобілізованих у четвертий відділ  (м.Погребище) Вінницького РТЦК та 

СП ; 

- надавалася допомога внутрішньо переміщеним особам , а саме  олія, 

мука,крупи ,цукор . Постільна білизна , спальні ліжка. 

- надавалася благодійна допомога  будівельними матеріалами  

Андрушівської гімназії  для теплотраси  від котельні до корпусів школи 

№ 1, № 2 ;  

- надавалася благодійна допомога  технікою  та будівельними 

матеріалами  для укриття захисту дітей Андрушівської гімназії  та  КЗ 

Андрушівський ЗДО «Сонечко»; 

-  всі діти  Андрушівської гімназії  та КЗ Андрушівський ЗДО «Сонечко»  

від господарства  отримали новорічні подарунки. 

      

 

 

 



 

 

 

- благоустрій на кладовищі  с.Андрушівка , с.Паріївка 

 

 

 

               

 

 

     



 

 

- косметичний ремонт  Андрушівського сільського будинку 

культури  

 

 

 

                                            



 

- покладання квітів до пам’ятника героям, які загинули в боях за 

Батьківщину  

 

     

  

- надання техніки СТОВ «Зоря» с.Андрушівка та благодійної 

допомоги  будівельними матеріалами  для укриття захисту дітей 

Андрушівської гімназії  та  КЗ Андрушівський ЗДО «Сонечко» 

         

 



           

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



- на території Андрушівської гімназії   проведені цікаві майстер 

класи  психосоціальна  підтримка ВПО спільно з Дитячим Фондом 

ЮНІСЕФ  

 

                  

 

 

 



-  виїзний прийом нальник  Вінницької районної військової адміністрації 

УРДЗІКОМ Віталієм Валерійовичем  сім»ю  загиблого Мовчанюк 

Володимира Сергійовича ,який загинув 30.03.2020 р. 

 

 

 



    29 серпня – День памяті захисників України, які загинули в боротьбі  

за незалежність, сувернітеті територіальну цілісність України 

 

 

 



 

- 14 жовтня  проведені  заходи  День захисників  і захисниць України 

 

 

 



- заготовлено дрова  переселенцям з Херсонської  області м.Берислав 

             

 

 

 

 



- 27 листопада  проведені заходи  День пам’яті жертв  голодомору в 

с.Андрушівка , с.Паріївка 

 

 

 

 

 

 

 



        Хочу подякувати міському голові Сергію Олександровичу Волинському, 

заступникам міського голови , працівникам міської ради, депутатам міської 

ради,  директору СТОВ «Зоря» Бевз Людмилі  Адамівні, яка являється 

депутатом Погребищенської міської ради, жителям  сіл,  всім хто  підтримує 

нас, хто дає поради, хто допомагає і словом, і ділом, тим, хто не просто 

критикує, а вносить пропозиції з покращення життя громади, тим хто робить 

наш Андрушівський старостинський округ кращим.  

      Найважливішим у своїй роботі вважаю взаєморозуміння , співпрацю та 

довіру мешканців старостату, у спільному вирішенні проблем. 

   Підсумовуючи свій звіт за другий рік роботи на посаді старости  зауважу , 

що довелось вивчати багато нормативних документів , що регулюють ту чи 

іншу сферу запитувальної  послуги , вивчати проблеми села та шукати шляхи 

їхнього вирішення. 

 

Староста Андрушіського старостинського округу  

                                                          Валентина ЧОБОТОК 

                                                                                           

 


