
УКРАЇНА
ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
. 22200,м. Погребище, Вінницької області, вул. Б.Хмельницького; ПО 

• тел.:(сЬакс 04346)2-17-55 Е-таї: уоегеЬ тіякгасІаОф,uh-.net
Х О . о Н  2023 р. № З  М іському голові

Погребищенської міської ради 
Волинському С.О.

Звіт
старости Плисківського старостинського округу 

Погребищенської міської ради 
Вінницького району Вінницької області 

Рябцуна Руслана Вікторовича про роботу за 2022 рік
Керуючись Конституцією України, ч.б ст.54-1 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Положенням про старосту затвердженого 
рішенням 17 сесії Погребищенської міської ради 8 сликання від 
07Л0.2021 року № 202-17-81/1565 я , Рябцун Руслан Вікторович - староста 
Плисківського старостинського округу Погребищенської міської ради, 
звітую про свою роботу за 2022 рік. У своїй роботі я керувався 
законодавчими актами України. Виконував доручення Погребищенської 
міської ради та її виконавчого комітету, міського голови, здійснював 
надання інформації та виконував інші обов’язки, визначені законодавством 
України в межах своїх повноважень.

До Плисківського старостинського округу входить село Плисків. Станом 
на 1 січня 2023 року чисельність населення становить 1010 особи.
- Дошкільного віку -  20 дітей
- Шкільного віку -  152 дітей
- Працездатне населення -  471чол.
- Пенсіонери -  335 чол.
- Учасники АТО/ООС -  32 чол.

На території села функціонують:.
КУ «Плисківський ліцей Погребищенської міської ради Вінницького р-ну 
Вінницької обл.» в якому навчається -  1Г8 дітей.
КЗ Плисківський ЗДО «Сонечко», який відвідують 17 дітей 
Працює Амбулаторія загальної практики сімейної медицини.



Також працює сільський будинок культури та бібліотека. Працює 
відділення поштового зв’язку.

На території населеного пункту 5 продуктових магазинів , які 
забезпечують населення необхідними продуктами харчування та 
промисловими товарами.
На території працюють слідуючі установи: Плисківський центр 
«Милосердя», Психоневрологічний будинок -інтернат, аптека.
Протягом минулого року я:

-  брав участь у засіданнях виконавчого комітету Погребищенської міської 
ради
-  здійснював прийом громадян та вирішував їхні проблеми різного 
характеру;
-сприяв жителям села у вирішенні питань , що стосувалися земельних 
відносин, матеріальної допомоги, вирубки аварійних дерев, зміни поштової 
адреси та передавав їх до відповідних структурних підрозділів міської ради.

У роботі старості допомагає діловод Олена Миколаївна Грабовська. 
Протягом року Плисківським старостинським округом здійснювалось 
ведення книг погосподарського обліку та видача довідок для оформлення 
субсидії на природний газ та тверде паливо, оформлення допомоги 
малозабезпеченим родинам, внутрішньопереміщеним особам, матерям- 
одиначкам, соціальної пенсії, довідок, тощо ;
-  здійснювалась видача актів обстеження матеріально-побутових умов сімей, 
актів підтвердження фактичного проживання громадян на території 
населеного пункту, характеристик на жителів громади до різних організацій;

Було оформлено за 2022 рік:
- Допомоги - 37 чол.
-Пільги— 19чол.
-Субсидії- 17 чол.
- Внутрішньопереміщені особи - 101

-  Вчинено нотаріальних дій за 2022 рік - 26
-  проводився облік віськовозабов’язаних жителів ;
-  проводилась реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання фізичних 
осіб на території населеного пункту;
У 2022 році в Плисківському старостинському окрузі проводились 
наступні роботи:
-  Проводився благоустрій кладовища, парку, братських могил, меморіальних 
комплексів; здійснювалося підсипання дороги білощебеневою сумішшю по 
вулиці Пирогова;
-  за сприяння ФГ Любарського 1.1, та ФГ Барцьоця В.В. в 2022 році було 
здійснено ремонт стели та пам’ятних знаків братських могил .
- за сприяння ФГ Барцьося В.В. було здійснено ремонт скважини для 
водопостання населеного пункту . Надавалась допомога паливно- 
мастильними матеріалами для обкошування обочин, порізки аварійних дерев, 
впорядкування сміттєзвалища.

-  силами працівника по благоустрою старостинського округу та жителів 
населеного пункту проводилось прибирання в центрі та по вулицях села,



благоустрій меморіальних комплексів. Наведено належний порядок на 
кладовищі села, здійснювалось обкошування обочин.

Завершуючи звіт, хочу подякувати за довіру, за підтримку і співпрацю всім 
жителям села та керівництву територіальної громади , а також фермерським 
господарствам , за надання всебічної допомоги .
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