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Ковальчук Лариси Анатоліївни про роботу за 2022 рік

Керуючись Конституцією України, ч.б ст.54-1 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Положенням про старосту затвердженого 
рішенням 17 сесії Погребищенської міської ради 8 сликання від 
07.10.2021 року № 202-17-81/1565 я, Ковальчук Лариса - староста 
Бабинецького старостинського округу Погребищенської міської ради, 
звітую про свою роботу за 2022 рік. У своїй роботі я керувалась 
законодавчими актами України. Виконувала доручення Погребищенської 
міської ради та її виконавчого комітету, міського голови, здійснювала 
надання інформації та виконувала інші обов’язки, визначені законодавством 
України в межах своїх повноважень.
Я є членом виконавчого комітету Погребищенської міської ради, 
представляю інтереси жителів свого старостинського округу. Брала участь у 
всіх засідань виконавчого комітету, за винятком відпустки.

До Бабинецького старостинського округу входять два села с.Бабинці та с. 
Бистрик. Станом на 1 січня 2023 року чисельність зареєстрованого населення 
склала 348 осіб, з них в с.Бабинці -  329 чол. в с.Бистрик 19 чол., з них 
пенсійного віку -  126 чол., дітей до 18 років -  40 чол., працездатних з 18 до 
60 років — 196 чол., без реєстрації місця проживання на території округу 
проживає 136 осіб. У минулому році у старостаті не народилося ні одної 
дитини, померло 13 осіб.. У селі Бабинці проживає 5 багатодітних родин, де 
виховується 16 дітей,

Для розвитку культури і духовності працює сільський клуб та бібліотека.
Працює пересувне відділення поштового зв'язку один раз на тиждень.

Також працює фельшерсько-акушерсьий пункт та виїздна аптека і магазин с. 
Бистрик.
На території села Бабинці є православна церква.



Також працює 2 магазини , які забезпечують населення необхідними 
продуктами харчування та промисловими товарами. Території біля установ 
утримуються в належному стані.
На території старостинського округу орендує землі ТОВ ПК «Зоря Поділля». 

Протягом року я:
-  брала участь у засіданнях виконавчого комітету Погребищенської міської 
ради
-  здійснювала прийом громадян та вирішувала їхні проблеми різного 
характеру;
-  приймала від жителів села заяви та звернення, що стосувалися земельних 
питань, матеріальної допомоги, вирізки аварійних дерев та передавала їх 
до відповідних структурних підрозділів міської ради.

У роботі старості допомагає діловод Безсмертна Антоніна Юріївна. 
Протягом року Бабинецьким старостинським округом здійснювалось 
ведення книг погосподарського обліку та видача довідок для оформлення 
субсидії на тверде паливо, оформлення допомоги малозабезпеченим 
родинам, внутрішньопереміщеним особам, матерям-одиначкам, соціальної 
пенсії, довідок, що стосуються оформлення у Центр зайнятості;
-  здійснювалась видача актів обстеження матеріально-побутових умов сімей, 
актів підтвердження фактичного проживання громадян на території 
населеного пункту, характеристик на жителів села до різних організацій;
-  виконувались нотаріальні дії в межах компетенції, засвідчувались копії 
документів - 37
-  проводився облік віськовозабов’язаних жителів села;
Мобілізованих - 21

- оформлення допомоги малозабезпеченим сім'ям -  2 справи
-  оформлення субсидій-3 5  справ

- видано довідки різного характеру -  183
- видано квитанції на сплату земельного податку -  90
- проводився облік військовозобов’язаних жителів села . здійснювалися 

оповіщення військовозобов’язаних. Складали списки юнаків для 
прописки до призивної дільниці проводився облік учасників АТО та 
бойових дій та прирівняних до них. Проводився облік всіх пільгових 
категорій . які проживають на території села. Подавалися документи 
пільгових категорій управління праці та соціального захисту населення 
для надання компенсацій на придбання твердого палива та 
використання електроенергії. 2022 році в Бабинецькому 
старостинському окрузі за кошти Погребищенської громади 
проводились наступні роботи:

-  було видалено 20 аварійних дерев;
-  надано фарбу та для поточного ремонту адмінбудинку і памятників
- був проведений ямковий ремонт з центру села і до села Новофастів; 
-працівниками старостинського округу, жителями, ВПО проводилось 
прибирання в центрі села, по вулицях, біля пам’ятників своєчасне



покошення трави та вирубка чагарників раз на місяць організовано 
вивозилось сміття. Наведено належний стан на кладовищах села.;
Пальне для косіння трави було надане міською радою.
24 лютого, стало справжнім випробовуванням на міцність. Але ми не здалися 
не опустили руки і продовжували боротьбу кожен на своєму фронті.
З перших днів наш старостинський округ прийняв близько 600 ( шістсот ) 
ВПО осіб з різних міст. Важливим напрямком роботи було надання житла, 
тепла людям ВПО , гуманітарної допомоги, та медичної допомоги.
За ініціативи сім'ї підприємця Перебийніса Володимира Миколайовича 

жителі нашої громади організували кухню домашнього приготування де 
готували домашні страви, для підтримки наших Героїв захисників. До цієї 
ініціативи активно долучились і внутрішньо переміщені особи, які 
допомогали. З 1 березня до 1 травня проводилися роботи по благоустрою 
двох населених пунктів. Велику волонтерську допомогу надав наш 
підприємець Перебийніс Володимир Миколайович своїм транспортом 
продуктами, які було доставлено нашим захисникам.

ТОВ «ПК « Зоря Поділля» були надані транспортні послуги для доставки 
мобілізованих до місця призначення і в лікувальні установи. Надавали 
транспортні послуги для підгортання смітєзвалища, розчистки доріг від 
снігу.
На наступний рік планую:
-провести ремонт покрівлі адмінбудинку
- провести поточний ремонт вуличних доріг по населених пунктах
- провести освітлення вулиць населених пунктів ( с. Бабинці : вул. 
Степанівна, вул. Набережна, частина вул. Перемоги, пров. Шкільний, вул. 
Березнева, вул. Першотравнева, вул. Польова, вул. Новоселівка,вул. 
Шевченка, вул. Садова ; с.Бистрик : вул. Вишнева, вул. Кооперативна, вул. 
Набережна).
- провести поточний ремонт фасаду сільського будинку культури с. Бабинці, 
облаштувати навіс, придбати жалюзі на вікна та занавісі на сцену у будинок 
культури ( 16 шт.).
- реставрація памятника «Жертвам голодомору » в с. Бабинці.
- провести поточний ремонт сходової площадки сільської бібліотеки та 
облаштувати навіс.
- облаштувати відбійники на проїзній частині дороги вздовж ставка в с. 
Бабинці ( 1 км. ).
Завершуючи звіт, хочу подякувати за довіру, за підтримку і співпрацю всім 
жителям сіл Бабинці та Бистрик керівництву територіальної громади.
А також: міському голові Волинському С. О. заступнику міського голови 
Тригубу О.С. і Гордійчуку І.П. депутатам міської ради Чабаненко Ю.О. 
Тарасюку М.О. Білику А.М.. Ярмійчуку О.В., Хасану А.Г., працівникам 
старостинського округу діловоду Безсмертній А.Ю. Мацігурі Л.А. Мацігурі 
В.А. Мацігурі П.М., підприємцям Перебийніс В.М. і Вергелес В.П. всім 
хто підтримує нас . Всім бажаю міцного здоров’я наснаги терпіння миру і 
перемоги. ґ
Староста Бабинецького старостинського о к р у г у К о в а л ь ч у к  Л.А.


