
У К Р А Ї Н А
ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

22200, м.Погребише.Віннииької області, вул.Б.Хмельнииького,110, тел (факс 04346 2-17-55)
E-mail posreb miskrada(a),ukr.net

Bwc. № 1-1 від 19.01. 2023 року Голові ' -Д
Погребищенської міської ради 

Волинському С. О.
Звіт

старости Адамівського старостинського округу 
Погребищенської міської ради 

Вінницького району Вінницької області 
Щасливцевої Світлани Миколаївни 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 скликання від 07Л 0.2021 року № 202-17- 
81/155 я, Щасливцева Світлана Миколаївна, староста Адамівського старостинського 
округу Погребищенської міської ради, звітую про свою роботу за 2022 рік.
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 Адамівського старостинського округу входить два населених пункти : 
с.Адамівка та селище Погребище Перше.

Станом на 1 січня 2023 року на території Адамівського старостинського округу 
зареєстровано 847 жителів. У с. Адамівка -  425 осіб, в с-ще Погребище Перше -  422 
осіб. За звітний період народилася 4 дитина, померло -  16 осіб.

На території округу проживає 5 багатодітних родини, де виховується 16 дітей. 
Двома соціальними працівниками обслуговується 12 людей похилого віку, які 
потребують стороннього догляду.

На території округу функціонують :
- Два фельдшерсько-акушерських пункти;

для розвитку культури і духовності працює сільський клуб та дві бібліотеки ; 
працює виїздне відділення поштового зв»язку № 55;

- працює 3 продуктових магазини , які забезпечують населення необхідними 
продуктами харчування та промисловими товарами.

На території працює 5 підприємств, а саме: ТОВ «Зерногупа ЛТД», ТОВ «
Нафтогрупа 2005», Козятинська дистанція електропостачання, Жмеринська дистанція 
захисних лісонасаджень, AT « Українська залізниця» та три фермерських 
господарства: СФГ Кравця О.В., ФГ Бериславця Ю. О., ФГ Мінакова С.В.
Протягом звітного періоду я:



-  брала участь у засіданнях виконавчого комітету Погребищенської міської ради;
-  здійснювала прийом громадян по місцю роботи у межах робочого часу та 
позаробочий час за місцем проживання жителів.
-  У роботі старості допомагає діловод Лариса Татчук.
За звітний період Адамівським старостинським округом здійснювалось ; 

ведення книг погосподарського обліку ;
видано довідок різного характеру 385; ,
оформлено субсидії на електро-опалення, природний газ та тверде паливо - 
61 справи;

оформлення допомог різного виду -  154; 
перевірено та складено 19 актів обстеження.

-  виконувались нотаріальні дії в межах компетенції, засвідчувались копії документів;
-  проводили оповіщення та облік віськовозабов’язаних жителів села;
-  було зареєстровано 211 осіб ВПО та оформлено їм допомоги.
- надано житлові приміщення для проживання та допомогли у заготівлі дров на 
опалювальний період.;
- видавалася гуманітарна допомога ВПО.
- протягом всього року займалися збором продуктів та засобів гігієни для ЗСУ;
- завдячуючи фермерові Кравцю О.В. було закуплено та відправлено на потреби 
ЗСУ велику кількість сільськогосподарського знаряддя;
- завдяки не байдужим жителям громади плелися маскувальні сітки, готували 
домашні вареники та випічку.
У 2022 році в Адамівському старостинському окрузі за кошти громади була 
встановлена автобусна зупинка в с. Адамівка.
Території біля установ утримуються в належному стані, прибираються кладовища, 
узбіччя вулиць, пам»ятних місць .
- виконано косметичний ремонт пам»ятника;
- завдяки керівникам фермерських господарств Кравцю О.В. та Михальченко М.І. 
було висипано та розгрейдеровано 500 м. дороги до кладовища;
- у співпраці з працівниками ФГ Кравця було розчищено парк в центрі села 
Адамівка;
- фермерами постійно надавався транспорт для вивезення сміття, розвезення 
щебеня, чистки доріг від снігу, подрібнення гілляк щепорізом.

Хочу подякувати міському голові , працівникам міської ради, депутатам міської 
ради, керівникам СФГ Кравця , ТОВ «Погребищенське», ФГ Бериславця і всім 
небайдужим людям, всім, хто підтримує нас, хто дає поради, хто допомагає робити 
наш старостинський округ кращим.

Староста Адамівського 
старостинського округу


