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Бараболі Віктора Васильовича 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 скликання від 
07.10.2021 року № 202-17-81/1565 я, Бараболя Віктор Васильович -  староста 
Дзюньківського старостинського округу Погребищенської міської ради, 
звітую про свою роботу за 2022 рік. У своїй роботі я 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.

До Дзюньківського старостинського округу входить с. Дзюньків. 
Станом на 1 січня 2023 року в наявності 586 дворів, в яких проживає 1117 
зареєстрованих осіб. За звітний період померло 19 осіб, народилося 5 дітей. 
Проживає 19 багатодітних сімей. Соціальним працівником обслуговується 
10 осіб, які потребують сторонньої допомоги. Зареєстровано 255 внутрішньо 
переміщених осіб. Мобілізовано 39 осіб. На превеликий жаль, маємо 2 
загиблих.

На території села функціонують СФГ «Лан-П», Комунальний заклад 
Дзюньківський ЗЗСО І-ІІІ ст., в якому навчається 99 дітей, ДНЗ «Сонечко», 
який відвідує 31 дитина. Працює АЗПСМ, будинок культури, бібліотека та 
відділення поштового зв’язку, дільниця ветеринарної медицини, 2 
продуктових, 2 господарських та 2 універсальних магазини.



На посаді діловода працює Іванова Ольга Миколаївна. За звітний 
період:

було видано 286 довідок;
- надано інформації! в різні структурні підрозділи -  93;

оформлено субсидій-101;
оформлено допомоги -  104;
оформлено пільг -  13.

Також на неї було покладено відповідальність за санітарний стан 
будівлі старостату, з якою вона успішно справляється.

Протягом минулого року я:
брав участь у засіданнях виконавчого комітету Погребищенської 

міської ради;
- здійснював прийом громадян та вирішував їхні проблеми різного 

характеру.
За звітний період в межах повноважень виконано 36 нотаріальних дій.
З 24 лютого 2022 року, після початку російської агресії на території 

старостату організовано два блокпости. За рішенням загальних зборів 
керівником був обраний Хуторний М.Б., який організовував чергування на 
блокпостах та роботу автопатрулів. Паралельно було організовано 
автопатрулювання 2-ох автомобілів з екіпажами по селі Дзюньків в нічний 
час. Паливом забезпечував Поліщук П.І.

Матеріальне та технічне забезпечення постів здійснювалося за рахунок 
Поліщука П.І. та Колотуцького О.Л.

На базі Дзюньківської ЗОШ було організовано 3-х разове харчування, 
яким займалися працівники Дзюньківської ЗОШ та ДНЗ «Сонечко».

Жителі села Дзюньків активно приймали участь в чергуванні на 
блокпостах та на власних автомобілях по селу.

Згідно рішення військового керівництва один блокпост ліквідовано, 
територія прибрана.

Неодноразово проводилася робота по збору продуктів харчування та 
засобів гігієни у Вінницький військовий госпіталь, в лікарню для поранених, 
для бійців в діючі частини. Байраківський С.М. та Дашко В.О. виділили 
чимало меду зі своїх пасік.

В День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні було 
організовано покладання квітів до пам’ятника загиблим жителям села 
Дзюнькова. Також покладались квіти до пам’ятника воїну-афганцю Іващуку 
Василю.

Було організовано покладання квітів та панахида в пам’ять дітям 
жертвам Голодомору.



Приймав участь в оповіщенні військовозобов’язаних та доставці 
мобілізованих.

За звітний період спільно з працівником по благоустрою
Гунчаком С.М. було:

підготовлено кладовища селі Дзюньків до проведення провід, а 
саме кладовище по вул. Комарова -  косметичний ремонт каплиці, 
ритуальних споруд, ліквідовано сміттєзвалище, завезено пісок, обкошено 
територію, кладовище по вул. Центральна -  проведено косметичний ремонт 
каплиці, ліквідовано сміттєзвалище, обкошено територію, кладовище по вул. 
Кооперативна -  викошено кущі на значній території, проведено косметичний 
ремонт ритуальних споруд, обкошено територію.

спільно з Івановою О.М. та Гунчаком С.М. проведено внутрішній 
ремонт будівлі старостату;

- обладнано куточок пам’яті загиблим землякам; 
накрито вхід в кочегарку будівлі старостату; 
забезпечено дровами на опалювальний сезон; 
частково демонтовано штахетник біля адмінбудівлі;

- замість нього висаджено 37 саджанців самшиту;
в громадському будинку «Затишок» встановлено котел «Булер’ян», 

який придбав Поліщук П.І.;
- в громадський будинок «Затишок» придбано два штучних вазони, 

виготовлено під них підставки;
- стіни громадського будинку оздоблено облицювальною дошкою; 

при в’їзді на територію будинку культури встановлено дві клумби
для обмеження руху транспорту по дитячому майданчику;

за дитячим майданчиком проводиться регулярний нагляд для 
своєчасного ремонту;

- на території будинку культури змонтовано і встановлено 
пісочницю;

висаджено 16 саджанців самшиту і 1 ялинку;
- замінено бите скло першого поверху;

в центрі села споруджено клумбу, де висаджено туї, ялівець, 
троянди та тюльпани;

виготовлено 6 лавок. 2 встановлено на дитячій площадці, 2 біля 
пісочниці та 2 біля приміщення старостату;

споруджено вольєр для сміттєвих баків, де встановлено 2 баки; 
одним сміттєвим баком .забезпечено ДНЗ «Сонечко» та двома 

баками Дзюньківський ліцей;



дякуючи активній групі проведено ремонт ділянки дороги по вулиці
Ярова;

- проводилися роботи по дотриманню порядку у центрі села;
проводиться регулярний нагляд за станом доріг у зимовий період. 

Дякую голові та всім працівникам міської ради за розуміння та 
співпрацю. Також дякую керівникам та працівникам всіх структурних 
підрозділів, депутату міської ради Гаврилюку В.В., керівникам фермерських 
господарств Поліщуку П.І., Колотуцькому О.Л., Михальченку М.І., 
підприємцям Лабенку А.М., Северину А.Г., Мігалю В.Ю., завідуючій

[тЯІастушенко Л.І., 
села Дзюньків.

Бараболя В.В.


