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ВАЛЕНТИНА ЛЕСИКА

про проведену роботу у 2022 році



На превеликий жаль, всі ми,сьогодні, живемо в дуже 
важкий час. Вже майже рік йде повномасштабна російсько 
-українська війна . Кращі сини і дочки стали на захист 
нашої Вітчизни. Від нашого округу також є громадяни, які 
боронять нашу рідну Україну.

14 липня минулого року наш округ вперше сколихнула 
сумна звістка. Під час ракетного обстрілу РФ м. Вінниці, 
трагічно загинув наш земляк -Даценко Володимир 
Григорович.

В грудні місяці 2022 року жителі нашої громади провели в 
останню путь вірного захисника України, нашого земляка -  
Черниша Анатолія Михайловича ,який з перших днів пішов 
захищати свою Батьківщину.

Всі Ви знаєте ,що наш Надроссянський 
старостинський округ складається з двох населених пунктів, 
це с.Булаї та с.Надросся. Станом на перше січня 2023 року 
чисельність населення у двох селах становить приблизно 
505 осіб. Протягом 2022 року у нашому старостаті 
народилося двоє дітей, померло, нажаль тринадцять 
наших односельчан. В нашому старостинському округу 
проживає десять багатодітних родин, де виховуються 
тридцять шестеро дітей. Три сім'ї мають статус- 
малозабезпечена. В с.Булаї, за підтримки Погребищенської 
міської ради, створена патронатна сім'я, яка на 
сьогоднішній день виховує четверо дітей.

Доброго дня шановні жителі Надроссянського
старостинського округу!



На території старостату знаходяться: 
комунальний заклад « Булаївська гімназія», в якому 
навчається 40 дітей, фельдшерський пункт, сільський 
будинок культури, в приміщенні школи працює бібліотека, 
чотири продуктових магазини, а також фермерське 
господарство ТОВ « Чапаєвське Агро Плюс».

За минулий рік було проведено сорок нотаріальних дій, 
відповідно до чинного законодавства. Дана послуга 
населенню включає в себе складання заяв на прийняття та 
відмови спадщини,заповітів,різного характеру, з 
отриманням витягу з державного реєстру, видання 
доручень.

Складено і передано до управління праці та соціального 
захисту населення Погребищенської міської ради сімдесят 
одна справа. Це оформлення субсидії, різного виду, 
допомоги на дітей одиноким матерям, пільги на 
скраплений газ і тверде паливо, допомога у зв'язку з 
вагітністю, допомога при народженні, допомога 
малозабезпеченим сім'ям ,допомога по втраті 
годувальника,взяття на облік та надання допомоги 
внутрішньо-переміщеним особам.

Силами громадян старостинського округу на протязі 2022 
року було виготовлено 970 банок тушонки, різного виду, та 
зібрано біля двадцяти семи тисяч гривень. За ці кошти 
придбано, для захисників нашої Батьківщини, спідню 
білизну, теплі речі, засоби гігієни, смаколики і відправлено в 
горячі точки нашої держави. •



Основною проблемою для мешканців округу протягом 
минулого року, являлись питання з оформленням 
приватизації присадибних ділянок, виготовлення технічної 
документації на помешкання, спірні питання щодо 
встановлення меж ділянок для ведення особисто - 
селянського господарства.

Я, як староста та член виконавчого 
комітету,постійно беру участь у засіданнях сесій, 
виконавчого комітету міської ради, виконую доручення 
міського голови, її виконавчого комітету, інформую їх 
про виконання доручень.

Прийом громадян проводжу по місцю роботи та за 
місцем проживання жителів села в межах робочого та 
за позаробочий час. Здійснюю моніторинг стану 
дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері 
соціального захисту, житлово-комунального 
господарства, реалізацію ними права на працю та 
медичну допомогу.

Протягом звітного періоду було видано довідок 
різного характеру -233.Здійснювався облік, ведення та 
зберігання погосподарських книг.
Протягом року здійснювалося оповіщення 
військовозобов’язаних. Також ведеться облік пільгових 
категорій, які проживають на території старостинського 
округу.
Не допускаю на території старостинського округу дій чи 
бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам 
територіальної громади та держави.



-За підтримки Погребищенської міської ради 
проведено ремонт відрізку дороги між селами Ординці 
та Надросся, протяжністю 150 м.
- Підтримувався задовільний стан на території 
населених пунктів, проводились заходи по обкосу 
трави, вирубки сухих дерев, чагарників;
- Постійно здійснювалася робота щодо чистки, покосу 
та утримання кладовищ в с. Булаї та в с. Наросся.
На перспективу розвитку нашого округу маємо багато 
задумів , які включають в себе наступні питання:
- освітлення центральних вулиць по селах Булаї та 
Надросся ;

- облаштування дитячого майданчика в селі Булаї на 
території Булаївської школи ;
- встановлення огорожі на кладовищі в селі Булаї;
- поточний ремонт СБК с. Надросся.

Наприкінці звіту хочу висловити слова вдячності за 
підтримку і співпрацю голові та заступникам 
Погребищенської міської ради, орендарю TOB«
Чапаєвське Агро Плюс» Сергію Іванюку,робітникам всіх 
установ, підприємцям, вихідцям одноосібникам,- всім, 
хто доклав зусиль для покращення життя нашого 
старостинського округу. Особлива вдячність нашому 
робітнику благоустрою, яка робить села нашої 
громади чистими, красивими та охайними. Тож

За звітний період на території Надроссянського
старостинського округу проведені наступні роботи:



давайте поважати її працю та долучатися до добрих 
справ для покращення життя в селах нашої громади .

Маю велику надію на подальшу співпрацю, розуміння 
та допомогу на покращення добробуту жителів 
Надроссянського старостинського округу.

Староста Надроссянського Валентин Лесик


