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Погребищенської міської ради 

Волинському С.О.
Звіт

старости Білаш ківського старостинського округу Дзигара Ю рія 
Івановича Погребищенської міської ради Вінницької області про

проведену роботу за 2022 року

Згідно зі статтею 54"1, пунктом 6 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в України”, староста звітує перед міською радою та жителями 
старостинського округу про свою діяльність не рідше одного разу на рік.

Виконуючи вимоги цього закону щодо щорічного звітування старости 
про виконану роботу пропоную звіт про роботу Білашківського 
старостинського округу за 2022 рік.

До складу Білашківського старостинського округу входить три населених 
пункти: село Білашки, Смаржинці та Вишнівка .

Станом на 01.01.2022 року в Білашківському старостинському окрузі 
нараховується 207 дворів. Загальна кількість зареєстрованих жителів складає 
487 чол, за звітний період народилось -  1 дитина, померло - 7 чоловік.

На території старостинського округу розташовані та функціонують такі 
заклади: 2 фельдшерських пункти, сільська бібліотека, будинок культури,
сільський клуб, два магазини, здійснюють свою діяльність 8 
сільськогосподарських господарств, які займаються в основному 
вирощуванням сільськогосподарської продукції.

Перебуваючи на посаді старости Білашківського старостинського 
округу:
- беру участь у засіданнях виконавчого комітету Погребищенської міської 
ради та в нарадах різного спрямування, де представляю інтереси мешканців 
старостинського округу. Виконував доручення міської ради, її виконавчого 
комітету та міського голови.
- Приймаю заяви, адресовані органам місцевого самоврядування, передаю їх 

за призначенням, провожу прийом-громадян;
У старостинському окрузі ведеться погосподарський облік: домогосподарств 
для накопичення і систематизації відомостей, які збираються по кожному з

mailto:miskrada@ukr.net


розташованих на території громади сільському населеному пункті, та є 
необхідними для роботи та проведення статистики.
В роботі старости допомагає діловод Лошак Ольга Дмитрівна.

Ведеться облік внутрішньо переміщених осіб, громадян всіх пільгових 
категорій, які проживають на території округу, здійснюється облік та 
оповіщення віськовозабов’язаних жителів громади.
Спільно з місцевим органом податкової служби налагоджено 
співпрацю щодо направлення повідомлень про сплату податку за землю 
платникам, що мають земельні ділянки на території старостинського округу. 

Протягом року проводилась робота по наданню адміністративних послуг: 
прийом документів на субсидії, допомоги та пільги, прийнято 87 заяв на дані 
виплати, видано 129 довідок різного характеру.
В межах компетенції старости виконано 27 нотаріальних дій, з яких 10- 
заповітів, 11-доручень , 5 заяв та 1 -  дублікат заповіту.

Протягом звітного періоду на території Білашківського старостинського 
округу проводились наступні роботи:

- працівником по благоустрою, працівниками старостинського округу 
постійно проводяться роботи з обкошування території громадських кладовищ, 
парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків, пам’ятників, пам’ятних 
знаків та прилеглі території установ.
- своєчасне вивезення твердих побутових відходів;
- проводилась робота по благоустрою та ремонту комунальних доріг :

- грейдерування та підсипання щебенем вулиць по с. Білашки технікою, яку 
надано ТОВ «ТАС АГРО - ЗАХІД»

- с. Смаржинці, підсипка щебенем технікою яку надало ФГ «Марія-Б» ;
- проводилось підгортання існуючого сміттєзвалища.
- проводилось видалення та обрізання аварійних дерев, (вишка надана ТОВ 

«ТАС АГРО - ЗАХІД»),
Звітній період видався нелегким з того що планувалось зробити, зроблено 
вкрай дуже мало.

Звітуючи сьогодні перед вами про свою роботу, сподіваюсь на те, що в 
обговоренні звіту, даючи об’єктивну оцінку роботи старости, внесете 
конкретні пропозиції щодо вдосконалення діяльності в подальшому.

Хочу подякувати за довіру, за підтримку і співпрацю всім жителям 
старостату та керівництву територіальної громади.

Окрема подяка керівництву сільськогосподарських підприємств, які 
працюють на території старостинського округу і допомагають у вирішенні 
багатьох питань.
Всім бажаю здоров’я, терпіння, миру та впеї ашньому дні!

Староста Білашківського старостинського оіс І. Дзигар


