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З віт

старости Станилівського старостинського округу 
Погребищенської міської ради 

Вінницького району Вінницької області 
Хоменко Василя Івановича 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 сликання від 
07.10.2021 року № 202-17-81/1565 я , Хоменко Василь - староста 
Станилівського 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, здійснювала надання інформації та 
виконувала інші обов'язки, визначені законодавством України в межах своїх 
повноважень.

До Станиліського старостинського округу входить с.Станилівка та с.Талалаї. 
Станом на 1 січня 2022 року чисельність зареєстрованого населення в селі 
склала 532 особи, без реєстрації місця проживання на території населеного 
пункту проживає 20 осіб. У минулому році у старостаті народилося 2 дітей, 
померло 16 осіб.

У старостинському окрузі проживає 10 багатодітних родин, де виховується 
35 дітей, 5 дітей перебуває під опікою.-Соціальним працівником обслуговується 
10 людей похилого віку, які потребують стороннього ДОГЛЯДУ--------
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На території села Станилівка функціонуював Комунальний заклад 
Станилівська ЗЗСО 1-11 ст. ,але у зв'язку з недостатньою кількістю учнів, 
роботу закладу припинено. 1 вже з 1 вересня учні Станилівської школи 
навчаються в Степанківсьму ліцеї.
В с.Станилівка та с.Талалаї працють фельдшерсько-акушерські пункти.

Для розвитку культури і духовності в с.Талалаї працює сільський будинкок 
культури , в с.Станилівка бібліотека. Працює виїздне відділення поштового
зв»язку.

Також працює 2 продуктові магазини , які забезпечують населення 
необхідними продуктами харчування та промисловими товарами.
На території працює підприємства,а саме: ТОВ «СТАНИЛІВКА АГРО». 
Протягом минулого року я:

-  брав участь у засіданнях виконавчого комітету Погребищенської міської ради
-  здійснював прийом громадян та вирішувала їхні проблеми різного характеру;
-  приймав від жителів села заяви та звернення, що стосувалися земельних 
питань, матеріальної допомоги, вирубки аварійних дерев, зміни поштової 
адреси та передавала їх до відповідних структурних підрозділів міської ради.

У роботі старості допомагає діловод Надія Лабан. Протягом року 
Станилівським старостинським округом здійснювалось ведення книг 
погосподарського обліку , оформлення субсидії на природний газ та тверде 
паливо, оформлення допомоги малозабезпеченим родинам, 
вмутрішпьопереміщеним особам, матерям-одиначкам, соціальної пенсії;
-  здійснювалась видача актів обстеження матеріально-побутових умов сімей, 
актів підтвердження фактичного проживання громадян на території населеного 
пункту, характеристик на жителів села до різних організацій;
-  виконувались нотаріальні дії в межах компетенції, засвідчувались копії 
документів;
-  проводився облік віськовозабов’язаних жителів села;
-  проводилась реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб 
на території населеного пункту;
У 2022 році в Станилівському старостинському окрузі за кошти громади 
проводились наступні роботи:
-  було видалено 15 аварійних дерев;
- відремонтовано під'їздну дорогу Степанки -Станилівка
-  силами працівника по благоустрою старостинського округу проводилось 
прибирання в центрі та по вулицях села, біля пам’ятника. Наведено належний 
порядок на кладовищах села.;
Завершуючи звіт, хочу подякувати за довіру, за підтримку і співпрацю всім
жителям селища та керівництву територіальної громади.

Староста Станилівського старостинського окрфгу^


