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Звіт старости Довгалівського старостинського 
округу Томчука Олександра Максимовича за

роботу в 2022 році

Керуючись Конституцією та законами України, актами Президента України, 
Кабінету Міністрів України, Статутом Погребищенської міської ради, 
Положенням про старосту села та іншими нормативно- правовими актами, 
що визнають порядок його діяльності, звітую про роботу Довгалівського 
старостинського округу за 2022 рік.

Кількісні дані населення села:

Чисельність наявного населення в селі станом на 01.01.2023 рік складає - 520 
осіб. З них : особи дошкільного віку - 14, шкільного віку- 43, працездатні - 
311, пенсіонери- 151, проживає 29 ВПО.

Міграційний рух населення станом на 01.01.2023 року: вибули - 6, 
народилося -  кожного, померло -  12 осіб.

Соціальний захист населення

На території проживають:
- 7 багатодітних сімей, в яких виховується 26 дітей;
- 8 учасників АТО;
- 2 учасники ліквідації авараї на ЧАЄС.

Соціальний працівник не працює.

Відповідно до покладених на мене повноважень:
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Беру участь у засіданнях виконавчого комітету Погребищенської 
міської ради, представляю інтереси жителів села Довгалівка;

Сприяю підготовці документів, що подаються до міської ради та 
виконавчого органу, виконанню на території старостинського округу 
Програми соціально-економічного та культурного розвитку, 
затверджених рішенням міської ради;

За місцем роботи в межах робочого часу та в позаурочний час 
здійснюю прийом громадян, які звернаються з проблемами різного 
характеру. Особистий прийом громадян дає змогу контролювати стан 
дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, 
культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово- комунального 
господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

Веду облік пропозицій членів громади з питань соціально- 
економічного та культурного розвитку села Довгалівка, соціального, 
побутового, транспортного обслуговування. Усім громадянам, які 
звернулись на особистий прийом надано необхідну інформацію та 
перелік необхідних документів, контактні телефони, адреси;

Здійснюється облік, ведення, зберігання погосподарських книг. За 
звітний період мною видано довідок різного характеру -313 ( в т. числі 
168 довідок про взяття на облік ВПО), оформлено субсидій на тверде 
паливо -  36 справ, оформлено допомогу -  129 ( в т.числі 
малозабезпеченим сімям -  10 справ, 119 допомогу на проживання 
ВПО), оформлено допомогу по пільгах -  18 справ , виконую 
нотаріальні дії в межах своєї компетенції -  надано 31 послугу з 
нотаріальних дій. У роботі старости з цих питань допомогали головні 
спеціалісти Управління -  ЦНАП та провідні спеціалісти соцзабезу. За 
звітний період підготовлено та направлено 79 документів( вихідна 
документація ) зокрема доповідних записок, листів до різних 
організацій, відповідей на запити установ тощо.;

Ведеться облік військовозобовязаних, здійснюється оповіщення 
військовозобовязаних, складаються списки юнаків для прописки до 
призивної дільниці, ведеться облік учасників АТО;

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;

Здійснювався контроль за перевезенням пільгових категорій громадян 
на приміському автобусному маршруті загального користування;



- За період з 25 лютого і до кінця грудня 2022 року ми прихистили на 
території старостату 168 переселенців. Привозили гуманітарну 
допомогу за ініціативи Президента України Володимира Зеленського 
«Пакет кожному громадянину», видавали всім переселенцям, була 
допомога від «Червого Хреста» України» для інвалідів та багатодітних 
родин (як ВПО так і місцевого населення). Неодноразово привозили 
гуманітарну допомогу з міської ради у вигляді засобів гігієни, дитячого 
харчування, продуктові набори;

- Місцевими мешканцями надано будинки для внутрішньо переміщених 
осіб -  3 в яких проживало -  18 осіб;

- У березні місяці була організована місцева територіальна оборона, 
вівся облік чергування, контроль за дотриманням комендантської 
години;

- З початку повномаштабного вторгнення 25 наших односельчан 
боронять нашу Державу;

- Організував похорони загиблого воїна Захисника Хортюка І.О.

Протягом 2022 року відповідно до затвердженої Програми соціально- 
економічного та культурного розвитку, на території старостинського 
округу було проведено наступні заходи:

- Підтримувався задовільний санітарний стан на території населеного 
пункту, проводились заходи по обкосу трави, вирубки сухих дерев та 
чагарників, в належному стані підтримувався комплекс памятників
( загиблим односельчанам у Другій світовій війні, памятник Герою 
Радянсчького Союзу Слободянюку І.Л., памятник жертвам Голодомору 
1932-1933рр., памятник учасникам АТО) ремонт та покраска памятників 
та побілка огорожі навколо комплексу. Проводився комплекс робіт по 
упорядкуванні сільського парку площею 1,2 га ( прибирання сміття, 
побілка дерев);

- Також проведено комплекс робіт по оновлення дитячого майданчику 
( ремонт та покраска);

- Протягом року силами робіткика по благоустрою підтримувався 
порядок на двох діючих кладовищах: проводились ремонтні роботи 
каплички, вбиралень , покраска воріт та памятних знаків Голодомору;



- Систематично вивозилось сміття з облаштованої площадки для баків 
роздільного сміття. Також підтримували порядок на сільському 
сміттєзвалищі.

- За рахунок вирубки сухих дерев та розчищення придорожної смуги 
завдяки допомозі ТОВ «ТАК-Агро» транспортом та бензином було 
забезпечено дровами Довгалівський старостат;

- Завдяки виділенню 180тонн щебеневої суміші підтримувались в 
належному стані комунальні дороги.

Підприємці, які здійснюють свою діяльність на території громади, також 
внесли свій всклад в соціально-економічний розвиток села :

- За кошти ТОВ «ТАК-Агро» протягом року проводилось грейдерування 
польових доріг , а також виділялись мастильні матеріали для доставки 
військовозобовязаних в м.Погребище;

Висловлюю вдячність від жителів старостинського округу міському голові 
, його заступниккам, депутатам міської ради , керівникам організацій та 
установ, всім хто докладає зусиль для покращення життя нашого 
старостинського округу.

Стаороста Довгалівського 
старостинського округу: О.М.Томчук


