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Звіт старости Педосівського старостинського округу про 
проведену роботу за період січень - грудень 2022 року.

Усвідомлюючи те , що на мене покладено відповідальність перед 
мешканцями громади , перед керівництвом , я виконувала обов'язки 
визначені Законом України Про місцеве самоврядування в Україні, 
Конституцією України , Розпорядженнями голови міської ради , 
положенням про старосту села , та іншими нормативно- правовими 
актами Погребищенської місько ї ради , що визначають діяльність 
старости, як посадової особи виконавчого комітету , в межах його 
повноважень.

Педосівський старостинський округ складається з двох населених 
пунктів , сіл Педоси і Малинки , в яких проживає 621 жителів різної 
вікової категорії. Педоси 335 чол., Малинки 286 чол., із них 
працездатного населення 356 чол., діти дошкільного віку 19 чол., діти 
шкільного віку 77 чол. , студенти 23 чол., пенсіонери 146 чол. 
Народилось 2 дітей в Педосах , померло 19 чол , Педоси 15 чол, 
Малинки 4 чол, відображається явна деградація населення. На 
території старостинського округу проживають :багатодітні сім 'ї-11, в 
яких виховується 47 дітей , учасники ООС -4 , мобілізовано 21 чол, із 
них Педоси 10 чол, 1 чол загинув це Конопелько Віктор Володимирович 
, Малинки мобілізованої 1 чол , сім'ї які потребують посиленої уваги-4 
с ім 'ї , діти сироти , які знаходяться під опікою в с Малинки -2 дітей, 
одинокі престарілі, які обслуговуються соціальним працівнйком 6 чол.



На території старостинського округу функціонують : комунальний 
дошкільний заклад 1 ступення 1, будинок культури 1, клуб 1, 
бібліотеки 2, магазини 2, православні церкви ,ФАПи 2.

Сільськогосподарські фермерські господарства СФГ « Зірка с.Малинки , 
ФГ «Малинківське», ФГ «Перемога Д», ФГ « Дидика», с Педоси, ФГ 
«Слободянюка» , ПП « Вікторія» , з якими співпрацюємо.

Прийом громадян проводжу по місцю роботи , постійно здійснюю 
обхід сімей ,які потребують посиленої уваги , особливу увагу 
приділяємо сім'ям переселенців, на данний час на території округу 
проживає 23 сім»ї.

За 2022 рік вчинено 42 нотаріальних дій, видано довідок 131 шт , 
оформлено 29 заяв на субсидію , допомоги на дітей 35 шт, пільг 1 шт, 
виданно 215 довідок внутрішньо переміщеним особам ,які проживали 
на тетиторії старостинського округу з почотку російської агресії і 
оформлено їм допомогу.

На засіданні виконавчого комітету міської ради представляю інтереси 
жителів старостинського округу , надаю пропозиції щодо прийняття рішень 
інтересах мешканців старостату згідно діючого законодавства.

За звітний період на території округу проводили косметичні роботи 
пам'ятників , пішохідного містка через річку Рось в селі Педоси , 
скошування бур'янів та розчистка чагарників на території кладовищ та 
придорожніх смуг, співпрацюємо з комунальним господарством міської 
ради ,яке допомагає доставити тверді побутові відходи з обох населених 
пунктів на сміттєзвалище.

Тримаємо на постійному контрол і сім'ї які потребують постійної 
посиленої уваги де проживають малолітні діти .Працюємо для покращення 
умов життя та побуту населення обох сіл старостинського округу , разом з 
депутатом від округу та керівниками сільгоспформувань .Я хочу 
подякувати керівникам фермерських господарств , які функціонують на 
території старостинського округу , а особливо керівнику СФГ «
Зірка»с.Малинки Сіренко О.В ,який завжди підставить своє мужнє плече 
,вислухає дасть корисну пораду , допоможе і ні коли не залишить в біді.

Дякуро міському голові, членам виконавчого комітете , депутатам, 
підприємцям , жителям старостату.
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