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Штогрин Л.С. за 2022 рііс

До складу Левківського старостинського округ входять села Левківка та Ординці. 
На території сіл на сьогоднішній день проживають 585 чоловік в т. ч 83 дітей, 186 
чол. пенсійного віку, 316 чол. працездатного віку

з них: багатодітних родин-6, в яких виховується 19 дітей

2 одинокі матері виховують по одній дитині,

одиноких людей похилого віку, які потребують стороннього догляду -З чол.

За 2022 рік померло -9 чол., народилося -1, мобілізовано до лав Збройних сил 
України 24 чоловіки.

На території Левківського старостинського округу працює два фельдшерських 
пункти, 2 сільських клуби та бібліотека, 4 магазини з продуктовими та 
промисловими товарами. Створено 10 робочих місць ( 1 -  ФОП «Іскарадов Іван 
Іванович», 9-С ТО В «Левківське»)

За час роботи 01.01.2022 року по 31.12.2022 року, в період повномаштабної 
війни, Левківським старостинським округом було прийнято 164 внутрішньо 
переміщених осіб, офіційно зареєстрованих в старостинському окрузі 104 особи
3 Київської, Луганської, Донецької, Харківської областей. Люди приїхали без валіз, 
організовували допомогу речами, взуттям, продуктами харчування, житлом, 
оформляли державні допомоги.
Неодноразово організовувався збір продуктів харчування для допомоги нашим 
воїнам.

Організовувала жителів до підтримання належного стану кладовища с. 
Ординці, постійно підтримується в належному стані благоустрій сіл Ординець та 
Левківки. Надається допомога СТОВ «Левківське» по утриманню в належному стані 
кладовища та сміттєзвалища в с. Левківка.
Проводила роз'яснювальну роботу серед населення щодо поводженням зі сміттям 
та запобігала його спалювання.
З міського бюджету були виділені кошти на придбання бензопили та пально- 
мастильних матеріалів, заробітну плату працівнику з благоустрою, також придбано 
бензокосу за рахунок депутата Павлюка Володимира Євгенійовича в с. Ординці та
бензокосу за рахунок СТОВ «Левківськб» в с. Левківка.
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За період роботи опрацьовано 53 листи різних інстанцій , видано 142 довідки про 
місце реєстрації, склад сім'ї та інші, оформлено 84 справи субсидій та соціальної 
допомоги, здійснено 15 нотаріальних дій.

Організовано наступні заходи: 8 травня -вшанування пам'яті загиблих воїнів в 
роки Другої світової війни;

28 червня -до Дня Конституції для читачів бібліотеки с. Ординці «Конституція 
України- Основний Закон держави;

24 серпня -День незалежності, покладання квітів до пам'ятників загиблим воїнам; 

21 листопада- вшанування героїв майдану;

27 листопада- вшанування невинно убієнних жертв голодомору ;

Приймала участь в засіданнях виконавчого комітету, подавала пропозиції та 
клопотання щодо, ремонту дорожнього покриття, зняття аварійних дерев, щодо 
поточного ремонту сільського клубу с. Ординці.

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.

З повагою,

Староста Левківського старостинського окру Людмила Штогрин


