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Слотвінської Світлани Володимирівни про роботу за 2022 рік

Керуючись Конституцією України, ч,6 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 , Слотвінська Світлана - староста 
Ширмівського старостинського округу Погребищенської міської ради, 
звітую про свою роботу за переод з 01.01.2022 року. У своїй роботі я 
керувалась законодавчими актами України. Виконувала 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 Ширмівського старостинського округу входить 
с.Ширмівка,Свитинці,Соснівка. Станом на 1 січня 2022 року чисельність 
зареєстрованого населення в старостинському окрузі склала 575 жителів, без 
реєстрації місця проживання на території населеного пункту проживає 33 
жителі. У минулому році у старостаті народилося 1 дитина, померло 
11 громадян.

У старостинському окрузі проживає 6 багатодітних родин, де виховується 
21 дитина, двоє дітей перебуває під опікою. Соціальними працівниками 
обслуговується 6 одиноких жителів похилого віку, які потребують 
стороннього догляду в с.Ширмівка .

На території округу функціонують комунальний заклад «Ширмівський 
ліцей» в якому навчається -  73 дітей. -
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Працює фельдшерсько-акушерський пункт с.Ширмівка, 
с.Свитинці,с.Соснівка. На території старостинського округу працює 
Ширмівський будинок культури та сільська бібліотека, сільський клуб в 
с.Свитинці. Працювало пересувне відділення поштового зв’язку в 
с.Ширмівка. с.Свитинці .3 01 грудня 2022 року доставку пенсій та інших 
виплат здійснює ТОВ «Укрпошта».

Також працює 2 продуктові магазини , які забезпечують населення 
необхідними продуктами харчування та промисловими товарами.
На території Ширмівського старостинського округу працюють 
сільськогосподарські підприємства,а саме: ТОВ «Сігнет-Центр» , ФГ 
«Лігцинецьке об’єднане», ФГ «Сайдака», ФГ «Яцькових», ФГ «Комуна» . 
Орендарі сільськогосподарських земель:ФГ «Мальва», ФГ «Агродар- 
Журбинці», ФГ «Колотуцького», Пастух С.Б.Орендарі водних об’єктів:
Бомко О.М., Клепус В.О., Лебедев С.В.,Путь С.С.
Протягом минулого року я:

- брала участь у засіданнях виконавчого комітету Погребищенської міської 
ради;
- здійснювала прийом громадян та вирішувала їхні проблеми різного 
характеру;
- приймала від жителів старостинського округу заяви та звернення, що 
стосувалися земельних питань, матеріальної допомоги, вирубки аварійних 
дерев та передавала їх до відповідних структурних підрозділів міської ради.

У роботі старості допомагає діловод загального відділу 
Погребищенської міської ради Ніна Мельник. Протягом року Ширмівським 
старостинським округом здійснювалось ведення книг погосподарського 

обліку, видача довідок для оформлення житлової субсидії на скраплений газ 
та тверде паливо, оформлення державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям, допомогу на дітей одиноким матерям, 
внутрішньопереміщеним особам.
- видано 16 актів обстеження матеріально-побутових умов сімей, видано
- виконано 22 нотаріальних дій в межах повноважень відповідно до рішення 
Погребищенської міської ради;

- проводився облік військовозобов’язаних жителів старостинського округу;
У 2022 році в Ширмівському старостинському окрузі за кошти громади 
проводились наступні роботи:
- Погребищенською міською радою виділено 60л. дизпалива на проведення 
благоустрою населених пунктів с.Ширмівка,Свитинці,Соснівка.
- було порізано ЗО аварійних дерев відповідно до наданого дозволу

Погребищенською міською радою;
- частково проведена розчистка кущів на кладовищі в с.Соснівка;
- проведена розчистка придорожніх смуг дороги від с.Ширмівка до в’їзного 

знаку;
- проведена розчистка придорожніх-смуг дороги від с.Свитинці до 

с.Соснівка;
- працівником по благоустрою старостинського округу проводилась роботи



по благоустрою населених пунктів, біля пам’ятників загиблим воїнам, 
пам’ятних знаків Голодомору, автобусних зупинках , об’єктах соціальної, 
сфери.
За кошти сільськогосподарських підприємств , а саме : ТОВ «Сігнет-Центр» 

надання техніки по обкошуванні придорожніх смуг та кладовищ сіл 
Ширмівка,Свитинці,Соснівка, » 50л. солярки, 50л. бензину,виділення 
автотранспорту для доставки мобілізованих військовозовязаних, виділення 
техніки для розчистки сільських доріг від снігу. ФГ «Сайдака» , 20 л. 
бензину, 2 мішки муки для випікання хліба та приготування вареників ,1 
мішок ячмінних круп для виготовлення тушонок, ФГ «Комуна» надано 
грошову допомогу в сумі 5тис.грн. закупка продуктових наборів 
малозабезпеченим сімям,закупка продуктів на харчування мобілізованих 
військовослужбовців, ФГ»Яцькових» в сумі 1500грн. закупка продуктів на 
харчування мобілізованих військовослужбовців , ФГ «Ліщинецьке 
об’єднане» 20 л. солярки на потреби Ширмівського с/о.,ПП Бомко 
О.М.проводив збір продуктів власним транспортом та надав послуги вивезення 
сміття при упорядкуванні укриття та сільського кладовища №2.

На проведення благоустрою кладовища №2 жителі с.Ширмівка здали кошти в 
сумі 4600грн.,які були використані на закупку диз.палива для загортання 
стихійного стіттезвалища кругом кладовища , 25л. бензину для 
обкошування,закупка редуктора в комплекті та диск .жилка до бензокоси.

З 25.02.2022р.наш округ наші жителі прийняли в своїх домівках 203 особи, що 
були вимушені виїхати з постійного місця проживання в зв'язку з військовими 
діями.Офіційно набули статусу ВПО -  130 громадян, яким видано довідки про 
взяття на облік ВПО та оформлено допомогу.
Жителі Ширмівського c/o активно прийняли участь у зборі продуктів харчування 

та засобів гігієни ,які були доставлені транспортом ТОВ «Сігнет-Центр» на пункти 
збори м.Погребище для харчування переселенців та мобілізованих 
військовозобов’язаних.
Жителі с.Ширмівка здали кошти в сумі 12715грн. для закупки двоє свиней, один 

балон газу, 15 пачок солі,для виготовлення тушонок , які доставлялися 
волонтерами в м.Ірпінь,м.Буча та воїнів ЗС України.Працівники КЗ»Ширмівський 
ліцей» та небайдужими жителями нашої громади ,які приносили продукти на 
виготовлення вареників .випікання хліба,пасок,крашанок .завдяки яким було 
виготовлено 138 відер вареників,126 буханок хліба,випечено 55 пасок та 
покрашено 165 крашанок .Дані продукти періодично доставлялися пп Бомко О.М. 
до волонтерів для подальшої відправки в зону бойових дій.

Дякую керівництву територіальної громади за підтримку, надану допомогу 
у вирішенні важливих питань старостинського округу,керівникам 
сільськогосподарських підприємств та жителям громади .

Староста Ширмівського старостинського Г.В.Слотвінська


