
Звіт
старости Розкопанського старостинського округу

Погребищенської міської ради 
Вінницького району Вінницької області

Корж Тетяни Іванівни про роботу за 2022 рік

Відповідно до ч.б ст.54-1 Закону України „Про місцеве самоврядування 
в Україні”, п.5 Положення про старосту Погребищенської міської ради, 
затвердженого рішенням 17 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання від 
07.10.2021 року №202-17-8/1565, зі змінами та доповненнями, внесеними та 
затвердженими рішенням 34 сесії Погребищенської міської ради 8 скликання 
від 27.10.2022 року №1045, з метою забезпечення принципу підзвітності та 
відповідальності перед територіальною громадою її органів та посадових осіб 
звітую про роботу старости -  за 2022 рік.

До Розкопанського старостинського округу входить с.Розкопане. Станом на 1 
січня 2023 року чисельність зареєстрованого населення в селі склала 533 особи; 
із них:

- дітей дошкільного віку -  31 особа

- шкільного віку - 73 особи

- населення працездатного віку -  282 особи

- Пенсіонери -  147 осіб

У минулому році у старостаті народилося 2 дітей, померло 12 осіб.

Станом на 01.01.2023 року на території старотинського округу проживає -  32 
сособи ВПО це 12 сімей.

У ЗСУ служить -  24 чоловіки.

У селі Розкопане проживає 8 багатодітних родин, де виховується 30 дітей . 
Соціальним працівником обслуговується 10 людей похилого віку, які 
потребують стороннього догляду.

На території села функціонують Комунальний заклад Розкопанський ЗЗСО І-ІІ 
с т ., фельдшерсько-акушерський пункт, сільський клуб та бібліотека, відділення 
поштового зв»язку (перевзне), ТОВ «Погребищенське» , ТОВ ПК «Зорря 
Поділля»два фермерських господарства , Також працює 1 продуктовий магазин,



який забезпечує населення необхідними продуктами харчування та 
промисловими товарами.

Протягом минулого року я:

-  брала участь у засіданнях виконавчого комітету Погребищенської міської 
ради

-  здійснювала прийом громадян та вирішувала їхні проблеми різного характеру;

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

- здійснювала реєстрацію ВПО.

- вирішувала питання щодо реєстрації місця проивання.

У роботі старості допомагає діловод Надія Войналович-Цегельнюк. 
Протягом року Розкопанським старостинським округом здійснювалось 
ведення книг погосподарського обліку, оформлення допомоги 
малозабезпеченим родинам, внутрішньо переміщеним особам, матерям- 
одиначкам, соціальної пенсії;

-  здійснювалась видача актів обстеження матеріально-побутових умов сімей, 
актів підтвердження фактичного проживання громадян на території населеного 
пункту, характеристик на жителів села до різних організацій;

-  виконувались нотаріальні дії в межах компетенції, засвідчувались копії 
документів;

-  проводився облік віськовозабов’язаних жителів села;

-  було видалено ЗО аварійних дерев;

-  силами працівника по благоустрою старостинського округу та працівниками 
ТОВ «Погребищенське» проводилось прибирання в центрі та по вулицях села, 
біля пам’ятника. Наведено належний порядок на кладовищах села;

- проводили збір продуктів харчування та приготування різних смаколиків для 
наших військових.

Наприкінці звіту хочу висловити слова вдячності міському голові 
Волинському Сергію Олександровичу, працівникам всіх установ, депутатам, 
підприємцям, директору ТОВ «Погребищенське» , Михальченку М.І. та всім, 
хто доклав зусиль для покращення життя нашого старостинського округу.

Староста Розкопанького старостинського округу Тетяна Корж


