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З в іт

Старости Борщагівського старостинського округу Погребищенської міської 
ради Вінницького району Вінницької області про проведену роботу за період 
з 1 лютого 2022 по 1 лютого 2023 років.

До складу даного округу входить два села: Борщагівка та Скибинці, які 
розташовані в східній частині Вінницького району Вінницької області. Відстань 
до міста Погребище -28 км. шосейним шляхом.

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Положенням про старосту» я, Лубчук Тетяна 
Дмитрівна -  староста Борщагівського старостинського округу 
Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області, звітую 
про пророблену роботу за даний період. Протягом звітного року я виконувала 
доручення Погребищенської міської ради її виконавчого комітету, міського 
голови, здійснювала надання інформації, вела прийом громадян та 
виконувала інші обов'язки в межах своїх повноважень.

Звіт перед жителями громади- це відповідальність та елемент відчуття 
тісної співпраці, поваги, розуміння мене як старости з односельцями.

Минулий рік був надзвичайно емоційно складним та не стандартним. Ми 
переоцінили багато життєвих цінностей та навчилися цінувати та берегти свій 
рідний край, дізналися яка ми сильна та нескорена нація, які мужні наші 
захисники та захисниці.
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Найбільше з поміж усіх поставлених завдань, ми зосередили свою увагу на 
підтримці ВПО,ЗСУ й співпраці з військоматом задля збереження нашої 
територіальної цілісності в ім'я перемоги. Сьогодні 43 особи з даного округу 
пішли аби захистити найдорожче-свою Батьківщину.

Жорстоке та болюче сьогодення нас не зламало, а загартувало, ми навчилися 
жити і без світла, і без інтернету, бо світло нашої української душі- не потушити 
жодним ворогом.

Станом на 16.02.2023 року по Борщагівсьткому старостинському окрузі 
загальна кількість населення становить -538 чол., всього дворів -372 ,з них - ,  
заселених -320, незаселених -52. Віковий склад населення: пенсіонерів-152 , 
дітей шкільного віку-87 , дошкільного- 15, працездатного населення- 261 , 
багатодітних сімей - 8 , учасники бойових дій АТО -13., одна матір загиблого в 
АТО, учасники ліквідації ЧАЕС -  2.

Загальна площа земель Борщагівського старостинського округу складає 
3578 га. втому числі земель державної власності -4 9 2  га., земель комунальної 
власності -  706.72 га., земель приватної власності -  2380,08 га., площа 
населених пунктів 319 га., в тому числі державна власність -  3,6 га., 
комунальної власності -  58,8 га., приватна власність -  256,6 га. Структура 
земельного фонду: сільськогосподарські угіддя -  2813,7 га., рілля -  2561, 2 га., 
ліса і інші лісовкриті площі -  209,2 га., забудовані землі -  256,6 га., ставків 
всього -  80,3 га, на території села- 67,1 га., за територією села-13,2 га.

Сільськогосподарські фермерські господарства нашого округу: TOB «ТАК- 
Агро», ТОВ «Скибинці», ТОВ «Мрія-Агро»,ТОВ «Калина».

Заклади культури: будинки культури -  2, бібліотеки- 1, музеї -  1,спортивні 
заклади та споруди -  1, основні історико-архітектурні пам'ятки: Скорботна 
мати, меморіал загиблим у ВВв, пам'ятник загиблим солдатам та 2-пам'ятники 
жертвам голодомору.

А також на території даного старостату є такі установи : КЗ «Борщагівський 
ліцей», де навчається 87 учнів, ФАП, лазня, Польський костел, дві православні 
церкви, й три діючі продуктові магазини.

На протязі звітного року надавались адміністративні послуги:

- видано довідок-154;
- допомог,пільг,субсидій-103;
- вчинено нотаріальних дій-25; -
- за даний рік народилося-6 дітей; -
- померло-17 осіб.



,саме тому не виконано було все в запланованому обсязі. Але по селу Скибинці 
зробили У зв'язку з військовим станом значно зменшились можливості 
фінансування відрізок дороги по вулиці Набережна, займалися по-можливості 
благоустроєм даного населеного пункту, відремонтували дах початкової 
школи за участі активістів села та місцевого орендаря. За чисельними 
проханнями зробили дошку оголошення для інформування жителів села.

У селі Борщагівка теж працювали в напрямку благоустрою села та зробили 
косметичний ремонт усіх приміщень старостату, стенди проводилися різні 
заходи, висвітлювали життя та діяльність даного старостату у групі в фейзбуці 
«Борщагівський старостат», газеті «Колос» та на дошках оголошення. Завдяки 
активістам громади зробили бомбосховище, вивіску на дошку оголошення, 
тощо. Заготовили дрова на паливний сезон. Неодноразово допомогали ЗСУ не 
були осторонь питань життя та здоров'я мешканців , ВПО даного старостату, а 
також надавалися адміністративні та нотаріальні послуги. Ми постійно 
працюємо, розвиваємось та підтримуємо у належному стані Борщагівський 
старостинський округ тож пропонуємо для перегляду коротку презентацію 
даного старостату.

План роботи на наступний період

Борщагівський старостат продовжує працювати в напрямку благоустрою 
населених пунктів, наданні адміністративних, нотаріальних послуг, 
проведення різних заходів, виставок, тощо.Будемо надалі співпрацювати з 
військоматом, надавати по-можливості допомогу нашим ЗСУ аби разом 
приблизити перемогу. Плануємо зробити відрізок дороги в с. Борщагівка. Що 
з'єднує дві вулиці Горіховатську та Сквирську, поямковий ремонт обох 
населених пунктів, ремонт аварійного містка , що з'єднує с. Борщагівку з с. 
Скибинці. Провести зміни назви вулиці. Іскри та Кочубея. Отримати необхідні 
документи на встановлення сміттєвих баків по вулицях с. Скибинці. А також 
продовжити посадку фруктових дерев біля старостату

На завершення хочу подякувати своїм не байдужим громадянам, 
активістам, волонтерам які не стояли осторонь проблем нашої громади, 
допомогали в доставці продуктів харчування, одягу, засобів обігріву для наших 
захисників та захисниць. Висловити щирі слова вдячності міському голові, усім
заступникам, керівникам відділів, депутатам, колег|лд,..орендарям земельних 
паїв та одноосібникам Ми разом з вами твори/^^Єр^тй^% ^рго краю. Слава 
Україні! Героям Слава!
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