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Звіт старости Спичинецького 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 міської ради , що визначають діяльність 
старости, як посадової особи виконавчого комітету , в межах його 
повноважень.

Спичинецький старостинський округ складається з двох населених 
пунктів , сіл Спичинці і Васильківці, в яких проживає 361 жителів 
різної вікової категорії. Спичинці 275 чол., Васильківці 86 чол., із них 
працездатного населення 108 чол., діти дошкільного віку 22 чол., діти 
шкільного віку 56 чол. , молодь 87 чол., пенсіонери 88 чол. Народилось 
4 дітей , померло 6 чол , Спичинці 5 чол, Васильківці Ічол, 1 воїн 
загинув на війні Пелишок Сергій Вікторович, 1 воїн безвісти зниклий 
Дячук Олександр Ігорович відображається явна деградація населення. 
На території старостинського округу проживають :багатодітні сім 'ї-15 
сімей, в яких виховується 55 дітей , мобілізовано 27 чол, сім'ї які 
потребують посиленої уваги -2 сім'ї .

На території старостинського округу функціонують :дитячий садочок, 
будинок культури 1, бібліотека 1, магазини 3, православні церкви 
1,ФАПи 2 шт.



Сільськогосподарські фермерські господарства СФГ « Зірка с.Малинки» 
, ФГ « Дуби» с. Спичинці, СНВ СТОВ « Васильківське» с. Васильківці з 
якими співпрацюємо.

Прийом громадян проводжу по місцю роботи , постійно здійснюю 
обхід сімей ,які потребують посиленої уваги , особливу увагу 
приділяємо сім'ям переселенців.

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

За звітний період проводили 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 контролі с ім '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 .

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

З повагою староста Спичинецького 

старостинського округу

Тамара Довгополюк.


