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Шановний,Сергію Олександровичу!

На лист №02-09/32 від 05.01.2023року надсилаю звіт про виконану роботу за 
2022рік по Очеретнянському старостинському окрузі.

Додаток: звіт на аркушах. 

З повагою,

Староста Очеретнянського старостинського округу/ енко

В її КО І і Ь, В Ч И И іч О м ітет 
Вх. № ІгУЗ/Ш-ОУ
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Керуючись Конституцією України,ч. 6 ст.54-1 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в У країні»,Положенням про старосту, затвердженого 
рішенням 17 сесії Погребшценської міської ради 8 скликання від 
07.10.202Іроку № 202-17-81/1565, я ,Лісніченко Світлана Віталіївна,староста 
Очеретнянського старостинського округу Погребшценської міської 
ради,звітую про свою роботу за 2022рік.

НЕЛЕГКИМ ВИДАВСЯ 2022РІК.Не встигли відзвітувати про проведену 
роботу за 2021 рік,як на поріг прийшло лихо,почалася війна.До нас завітали 
переселенці,500 осіб.

Незважаючи на військовий стан в країні, у своїй роботі я керувалася : 

-законодавчими актами України;

-неухильно виконувала доручення Погребшценської міської ради та 
виконавчого комітету;

-всі накази та доручення міського голови;

-брала участь у засіданнях виконавчого комітету Погребшценської міської 
ради;

-здійснювала прийом громадян(село Довжок-понеділок, селище Погребище 
Друге-середа,село Очеретня-п'ятниця)та вирішувала їхні проблеми різного 
характеру;Але не раз змушена була відмінювати прийоми в зв'язку із 
повітряними тривогами;

-приймала від жителів населених пунктів заяви та звернення,що стосувалися 
земельних питань,матеріальної допомоги,вирубки аварійних дерев,зміни 
поштової адреси та передавала їх до відповідних структурних підрозділів 
міської ради;

- виконувала інші обов*язки, визначені законодавством У країни,в межах 
своїх повноважень.

На протязі року видавалися довідки для оформлення субсидій на 
світло,природний газ та тверде паливо,водопостачання, оформлення
допомоги малозабезпеченим родинам,внутрішньопереміщеним
особам,матерям-одиначкам,соціальної пенсії,довідок,що стосуються
оформлення права власності на будинок та земельної ділянки(кількість 
451шт.);

-здійснювалася видача актів обстеження матеріально-побутових умов сімей, 
актів фактичного проживання громадян на території
старостату,характеристик на жителів села до різних організацій; 
виконувались наторіальні дії(кількість -86);проводився облік



військовозобов'язаних жителів проводилася реєстрація та зняття з реєстрації 
місця проживання фізичних осіб нашої громади.

-з метою профілактики правопорушень адміністративного 
законодавства,серед населення проводиться постійна роз'яснювальна та 
попереджувальна робота(індивідуальні та колективні бесіди).

-систематично збирали гуманітарну допомогу як для переселенців та і для 
наших захисників.

До Очеретнянського старостинського округу входять три населених 
пункта-це село Очеретня (445 осіб),село Довжок (201 особа ) та селище 
Погребище Друге (396 осіб) .Його протяжність складає 833га.

Станом на 01.01.2023року чисельність населення зареєстрованого в 
нашому старостаті всього складає 1042 особи.У минулому році у нас 
народилося 6 дітей,померло 22 односельчанина,знялося з обліку реєстрації- 
21 особа.

На території старостату працюють три Пункти Здоровая:

1. село Очеретня-завідувач Свиридюк Олександр Васильович;

2. село Довжок-завідувачка Пересенчук Катерина Дмитрівна;

3. селище Погребище Друге-завідувачка Зралко Людмила Петрівна.

Де можна завжди отримати кваліфіковану медико-санітарну допомогу та 
придбати необхідні ліки.

В зв*язку з тим,що закрили амбулаторію в с. Очеретня,було вирішено 
обладнати ФАП в приміщенні сільської ради,де зроблено евроремонт.

На території старостату розташована філія КЕВЗ(«Київський 
електровагонноремонтний завод»),чисельність працівників обмежена,але 
прикладаємо багато зусиль,щоб він запрацював.

В кожному населеному пункті працюють магазинне. Очеретня-2шт.; 
с. Довжок- 1шт.;с-ще Погребище Друге-1шт.,які забезпечують населення 
необхідними продуктами харчування (сертифікованими) та промисловими 
товарами повсякденного вжитку.Але існує і стихійна торгівля-це 
базар,підприємці,які приїздять до нас щоп*ятниці з товарами як 
продовольчими ,промисловими та продукцією виготовлену власноруч(у них 
відсутні дозволи,сертифікати на торгівлю тощо).

На території старостинського округу функціонує КЗ 
«Погребищенський ліцей №4» де навчається-83 дітей(78) (с. Очеретня. с. 
Спичинці,с. Довжок,с-ще Погребище Друге).



На превеликий жаль,змушені були закрити школу в с. Очеретня, причина: 
мала кількість дітей.Але учнів підвозять шкільним автобусом до 
Погребищенського ліцею №4.Всі вчителі забезпечені роботою.

Дошкільнята(10 дітей) з нашого старостинського округу охоче відвідують 
дитячий садок « Калинка» ,село Спичинці.,де їх завжди привітно та з 
любов*ю зустрічають вихователі.Але є незручності:дітей із Очеретні та 
Довжку,батьки повинні самостійно доставляти на Потребите Друге до 
автобуса,який вирушає до дитсадка о 7.00 годині ранку,щоб на зворотньому 
шляху привезти дітей до школи.Всі негаразди ми разом подолаємо,адже діти- 
це наше майбутнє.

На протязі третього кварталу 2022року проводилися роботи по проведенню 
високошвидкісного інтернету «Квікнет» в селі Довжок,дочекались своєї 
черги.Тепер у нас на території старостинського округу є інтернет.

У нас працюють чудові фахівці культури,які вкладають душу і серце в 
заходи,які проводяться до кожного свята в старостаті,а саме:

с. Очеретня

-Будинок культури-Свиридюк Оксана Миколаївна;

-Бібліотека- Погойдаш Валентина Віталіївна.

селище Погребище Друге

-Сільський клуб- Черниш Ольга Петрівна;

-Бібліотека- Мшсичур Зінаїда Олександрівна . 

с.Довжок

- Сільський клуб- Пригула Тетяна Іванівна.

Прикро,що на протязі цього року керівництво було змушене скоротити 
робочі години наших працівншсів в зв*язку із військовим станом в нашій 
країні, але не зважаючи на це, свято Івана Купала-не затьмарила 
війна.Команда «ТАС АГРО»як завжди надихнулась українською культурою 
та незважаючи на військові дії,допомогла влаштувати свято для дітей з усіх 
навколишніх сіл .Ця подія була висвітлена в Фейсбуці,різних групах та у 
газеті Вісник ТАС АГРО».

В нашому старостаті нараховується 9 пам*ятників та 3 могили Невідомому 
солдату.Деякі памятники потребують реконструкції або косметичного 
ремонту,але на протязі цього року нам не було виділено нічого,в зв*язку із 
браком коштів.



В селі Довжок відремонтовано 3 пам*ятника своїми силами,завдяїси 
небайдужим жителям,які забажали відродити свою батьківщину-це родина 
Дерман Валентини Петрівни,повністю сплатила будівельні матеріали,які 
були використані при реконструкції цих об*єктів.Вони вже відродили 
частково вулицю «Дубинка». Низький їм уклін за щире серце та 
небайдужість.

Нестерпний біль втрати прийшов і в нашу громаду. Схиляємо голови перед 
світлою пам*яттю Героїв,які віддали життя за Україну-це наші земляки 
Василь Телепенко та Анатолій Черниш. Щиро співчуваємо рідним і 
близьким. Вічна пам*ять Героям!

Дуже клопітка та об*ємна була проведена робота по благоустрою нашого 
старостинського округу.На протязі року були проведені суботники,але люди 
неохоче долучалися порівняно з минулим роком:

-Село Очеретня : -благоустрій території в центрі села,

-базарна площа;

-вирубка та вирізка аварійних дерев в центрі села.

Завдяки ініциативній групі,під керівництвом Андрія Собового, М.О. Дячкова 
були зібрані кошти на благоустрій кладовища :

-вирубка та вирізка аварійних дерев,

- ліквідували стихійне сміттєзвалище навколо нього та на ньому,

-косметичний ремонт каплиці в середині та зовні.Фотозвіт був в групі » 
Очеретня рідне село».

-Селище Погребище Друге: - благоустрій території в центрі селища,

-базарна шіоща(видалення хащів , аварійних дерев) та ліквідація стихійного 
сміттєзвалища,

-вирубка та видалення хащів навколо сільського клубу та пам*ятника. 

Кладовище :

-вирубка та вирізка аварійних дерев,.

- ліквідували стихійне сміттєзвалище навколо нього та на ньому.

-Село Довжок- -благоустрій території в центрі села та біля двох

пам'ятників.

Кладовище :

-вирубка та вирізка аварійних дерев,



- ліквідували стихійне сміттєзвалище навколо нього та на ньому,

-вирубка та вирізка аварійних дерев біля памятника Голодомору.

Вся наша діяльність відкрита для всіх,фотозвіти опубліковувались в 
мережі «Фейсбук»,в місцевих різних групах.

На протязі року був проведений поямковий ремонт центральної дороги від 
селища Погребище Друге до с. Очеретня, посипання щебеневою продукцією 
(частково ),виконали ці роботи ,щоб нашим дітям було комфортно 
добиратися на автобусі до школи.

Здійснено обкоси вулиць,провулків,центрів населених пунктів, ставу і 
кладовищ технікою TOB »TAC АГРО-ЗАХІД» ,працівниками по 
благоустрою(бензокосами).А також були завезені бетонні блоки на 
кладовища,а їх по кількості три.для подальшого благоустрою та будівництва 
каплиць.

Існує в нашій громаді кооператив»Крипггалеве джерело»,який надає послуги 
нашим жителям Довжку та Очеретні. Люди задоволені якісною водою та 
вчасним вирішенням проблем,які виникають у нас.Незважаючи на те ,що 
працівники кооперативу мобілізовані.

Водопостачання с-ща Погребище Друге потребує особливої уваги.На цей час 
нас приєднали до «Комунсервісу»,який не може надавати в повній мірі ті чи 
інші послуги населенню-це безперебійного постачання води , вивезення 
сміття та водовідведення.Водонапірна башта потребує ремонту.

Звітний період видався вкрай нелегким ,з того що планувалось 
зробити,зроблено не в повній мірі.

Не зважаючи на всі труднощі, які виникли переді мною на першому та 
другому році роботи на посаді старости,я впевнена,що мене почують,і ми 
будемо ще плідніше співпрацювати із керівництвом об'єднаної 
територіальної громади,яка не залишить нас на самоті.

Звітуючи перед вами сьогодні про свою роботу,сподіваюсь на те,що в 
обговорені 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 
старостинського округу ,окрема подяка ініціативній групі нашої громади,які 
повірили в мене,давали поради,підставляли своє плече допомоги,вносили 
пропозиції по покращанню життя громади.

Дякую міському голові,заступникам голови,представникам області за 
нашу співпрацю,за підтримку,порозуміння,за допомогу у вирішенні питань



нашого округу;керівникам комунальних закладів,працівникам міської 
ради,робітникам всіх установ та закладів,працівникам старостинського 
округу,висловлюю велику надію та тісну співпрацю з
сільськогосподарськими товаровиробниками,підприємцями,одноосібниками 
та надіюсь на подальшу співпрацю, на їхню допомогу і словом, і ділом,щоб 
наш старостинський округ проквітав.

Староста Очеретнянського с/о С.Лісніченко

Різне:

1. ВШСЬКОМАТ.
2. Етика та естетика жителів нашого старостату,
3. Вирізка хащів біля дворів та особливо біля городів,якими 

користуються.
4. Вирізка дерев на кладовищі.
5. Вирізка дерев по межах.
6. Сміттєзвалища стихійні.(Протокол адміністративного порушення).
7. Дороги селищні.
8. Робота всеукраїнського реєстру.


