
Звіт старости Новофастівського ста ростовського округ}’ Пог-: міської ради Вінницького району Вінницької області Л .ІІк чВідповідно до Конституції України, Закону України .’Києвесамоврядування в Україні" та іншими нормативно-правовими акп чиїтуго про свою роботу за минулий рік.Протягом звітного періоду виконувала доручення Погребищенської міської ради, втілювала рішення виконавчого комітету, здійснювала надання інформації та виконувала інші обов'язки, визначені законодавством України в межах своїх повноважень.Загальна кількість населення Новофастівського старостинського округу станом на Оі .01.2023 року становить 654 особи:Новофастів - 613 осіб;Бурківці - 41 особа.Аналіз динаміки населенняОтже, станом на 01.11.2021 р. на території Нов старостинського округу, до складу якого входять 2 населених > ;Новофастів, е.Бурківці.Всього домогосподаретв - 519.  Віковий склад населення: пенсіонерів, яким за 80 р. і більше - 44 ос., дітей дошкільного віку - 27 ос., дітей шкільного віку - 62ос., працездатного населення - 355 чол., багатодітних сімей - З, дітей з інвалідністю - 4, діти, які знаходяться під опікою - 6, одиноких матерів - 5. учасників бойових дій -12  чол., мати загиблого Героя - 1.Площа населеного пункту с.Новофастів складає 45А 112,1 га. Соціальним працівником обслуговується 6 один- . громадян, які потребують стороннього догляду.На території старостинського округу у 2022 р. народи.:;, померло - 10 осіб.Узагальнимо роботу за насту пними напрямами:Місцеве самоврядування:Робота старостинського округу проводиться відкрито, в інтересах громади. Забезпечується в межах повноважень та фінансової можливості старостинського округу вирішення питань жителів, пошук методів і підходів до розв'язання назрілих, гострих, життєвих питань.Як староста і член виконавчого комітету брала участь у тихланнях виконавчого комітету міської ради, здійснювала прийом гр тавирішувала їхні проблеми різного характеру, приймала від жител' : газвернення, що стосувалися матеріальної допомоги, вирубки ак; забезпечення потреб мобілізованих та передавала їх \структурних підрозділів міської ради.



У  старостинеькому окрузі працює діловод Леся Балюк. Здійснюється облік, ведення, зберігання погосподарських книг.За звітний період видано 211 довідок, зроблено 4 характеристики, надано 38 відповідей різним установам, оформлено 48 субсидій, 38 допомог, пільг 27, вчинено 26 нотаріальних дій.Ведеться облік військовозобов'язаних, здійснюється Лденнявійськовозобов'язаних , складаються списки юнаків для прописі дільниці.Повідомляється громадян про сплату земельного подать заборгованості із даного податку.Комунальні заклади:На території Новофастівського старостииського округ;. ть такі комунальні заклади: Новофастівський ЗД О, Иовофастівсі і ліцей. Новофастівська амбулаторія З П С М , бібліотека, будинок куль д ри, 5 продуктових магазинів, кафе, аптечний пункт, аптека.Станом на 01.01.2023 р. в Новофастівському ліцеї навчається 93 учні, працює 18 педагогів та 14 працівників обслуговуючого персоналу. На території ліцею облаштовано протирадіаційне укриття.Дошкільний заклад відвідує 16 дітей, працює 2 педагогічних працівники.Сільське господарствоПрацює підприємство Т О В  "ПК "Зоря Поділля" та. господарства: "Трембанчук", "Родина", "Кирилюк". Завдяки еше головою і ТО В  "ПК"Зоря Поділля" вирішуються питання, як, території нашого округу. МедицинаМедичною ДОПОМОГОЮ  охоплені ВСІ жителі старостиHC:.f. ••• .-кругу. Сімейним лікарем у Новофастівській амбулаторії працює Люб,;є К'.М. Амбулаторія забезпечена автомобілем швидкої допомоги. В прим і і а-, м даної амбулаторії діє аптечний пункт, який обслуговує населення.Із липня місяця на базі закладу надавала послуги мобільна клініка від організації "Лікарі без кордонів". Допомогу' отримували жителі округу. ВЛ О .Соціальний з а х и стНайбільш незахищені верстви населення, одинокі пристарілі обслуговуються соціальним працівником Кульчипькою -тоніиою Вікторівною. На обслуговуванні перебуває 6 громадян.З початком російської агресії на території старос т розмістилась велика кількість громадян, які потерпіли від військ жителі надавали допомогу із пошуком житла, організовували вПі даної категорії.За даний період взято на облік внутрішньо переміщених ос і б то 320громадян, яким надавалась і волонтерська допомога за спр - : .татаміської ради Чабаненко Ю лії.Посильний внесок кожногоНа території старостииського округу було організовано виготовлення перев'язувальних пов'язок і маскувальних сіток. Всі небайдужі жителі могли долучитись до корисної справи. Дякуємо всім хто долучався до цієї роботи.Торгівля



ТоргівляНа території старостинського округу працює 5 продуктових магазинів, кафе. Асортимент товарообігу відповідає всім запитам жителів.Робота з правоохоронними органами На сьогодні налагоджена співпраця з поліцією, зокрема, в особі поліцейського громади Птушки Сергія Сергійовича, спільно яким вирішуються проблеми на території округу та проводиться о >.цінно- роз'яснювальна робота. БлагоустрійЗа допомогою працівника по благоустрою підтримуване., санітарний стан території, проводились заходи по обкосу трав;- упорядковувалися пам'ятники, пам'ятний знак "Борцям за волю Укрд ; С ;- проводиться благоустрій і вивіз сміття із території кладовища, організовано збір сміття у відповідні мішки.Проводилась інформаційна робота щодо поводження і нагромадженням сміття на території кладовища.За сприяння Т О В  ПК "Зоря Поділля" здійснено такі роботи: розчметка доріг від снігу, грейдерування проблемних вулиць, загортання території сміттєзвалища, вивіз сміття із кладовища, підвезення піску.На жаль, найбільш проблемним питанням залишається иапг /іура та піклування про навколишнє середовище, коли всупереч .де. р ждустворюються стихійні сміттєзвалища. Недарма народна мудр’:'.-; не там, де прибирають, а там , де не смітять” . Тому додержуватись народної мудрості, тоді і у нас буде чисте і охайне Проведено види робіт за звітний період- здійснено вибірковий ремонт асфальтного покриття по вулиці Мог • ка;- закуплено матеріали для ремонту' частини даху будинку культури с.Новофастів.Будь-які починання і задуми на прийдешній рік починаються із побудови плану на поточний рік.Основні пункти плану роботи на 2023 р.- ремонт покрівлі будинку культури с.Новофастів (часткова заміна шиферу);- заміна вікон у КЗ "Новофастівський ліцей Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області";- ремонт комунальних доріг ( вул.Майдан, частина вул.Ковалі ге;Усі наші плани можна втілити в життя , коли буде л будемо здорові та продовжуватиметься співпраця територіальної громади, наших орендарів та внеском небайдужаДякую всім, хто підтримував та долучався до вирішення в;нашого округу питань.Всім бажаю здоров'я,.щенаги, миру і перемоги.
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