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Звіт

про роботу старости Сніжнянського старостинського округу 

Погребищенської міської ради 

Вінницького району Вінницької області 

Адамчук Тетяни Іванівни 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 скликання від 07.10.2021 року № 202- 
17-81/1565 я, як староста Сніжнянського старостинського округу 
Погребищанської міської ради, звітую про свою роботу за період з 01.01.2022р. 
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 
визначенні законодавством України в межах своїх повноважень.

До Сніжнянського старостинського округу входить с.Сніжна, с.Задорожнє, 
с.Озерна, кількість дворів - 381, чисельність наявного населення станом на 
01.01.2023 року складає 568 особи, з них без реєстрації місця проживання 
постійно проживає - 40 осіб. У минулому році народилося 0 дітей, померло 4 
осіб.
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Соціальний захист населення
На території сіл проживають:
9 багатодітних сімей, в яких виховується 30 дітей; 
1 прийомна сім'я де виховується одна дитина ;
1 дитина з інвалідністю ( ДЦП); •
7 учасників АТО;
З учасники ліквідації аварії на ЧАЕС;
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2 воїна-афганця;

Соціальним працівником обслуговується 7 людей похилого віку, які 
потребують стороннього догляду.

На території старостату функціонують такі комунальні заклади:
© Сніжнянська гімназія, в якому навчається - 43 учні;
© заклад дошкільної освіти «Чомучки», який відвідує - 12 дітей;
© фельдшерсько-акушерський пункт;
® сільський будинок культури;
® бібліотека;
Працюють 3 торгівельні заклади, які забезпечують населення необхідними 
продуктами та промисловими товарами.

В нашому старостаті здійснюють свою діяльність підприємства та 
фермерські господарства, а саме:

© ТОВ ПК «Зоря Поділля»
© TOB АВК «Агроманторг»
© ПП «Яблуневий цвіт»
© ПП «Копняк В.Я.»
© ПП «Коніщев А.С.» 
о ФОП «Носанчук Д.М.»
© ФОП «Полудньов М.О.»
© ФОП «Галабурда В.П.»
© ФОП «Шелепун С.В.»
© ТОВ «Малі Крушлинці»\

Відповідно до покладених на мене повноважень:
- беру участь у засіданнях виконавчого комітету міської ради. Виконую 
доручення міської ради, її виконавчого комітету, міського голови, інформую їх 
про виконання доручень;
- сприяю виконанню на території сіл Сніжнянського старостинського округу, 
програми соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених 
рішенням міської ради;
- здійснюю прийом громадян, які звертаються з проблемами різного характеру. 
Надаю рекомендації та консультації. Усім громадянам, які звернулись на 
особистий прийом надано необхідну інформацію та перелік необхідних 
документів, контактні телефони, адреса;
- приймаю від членів громади сіл заяви та звернення, адресовані органам та 
посадовим особам міської ради, передаю їх за призначенням до відповідних 
структурних підрозділів міської ради.
- здійснюється моніторинг за дотриманням на території сіл Сніжнянського 
старостинського округу громадського порядку, стан благоустрою території сіл;
- здійснюється облік, ведення, зберігання погосподарських книг, видаються 
довідки у межах наданих повноважень: видано -  158 довідок, з них на субсидію 
-68 довідок, та інші довідки ( спадщина, центр зайнятості та ін..). Видавалися



характеристики з місця проживання для представлення до різних організацій, 
здійснювалась видача актів обстеження матеріально-побутових умов 
сімей,актів підтвердження фактичного проживання громадян на території 
округу;
- виконую нотаріальні дії в межах своєї компетенцию кладено 17справ з них 5 
заповіти, та відправлено 5 заяви в Вінницьку філію ДП «Національні 
інформаційні системи» на отримання витягу про реєстрацію в спадковому 
реєстрі;
- засвідчую документи та вірність їх копій;
-проводиться облік військовозобов’язаних жителів сіл.
- взято на облік 120 осіб переселенців.
-проводилося реєстрація заяв та оформлення довідок ВПО.
-проводилася видача гуманітарної допомоги переселенцям.
У роботі старости допомагає діловод Грицюк Любов Дмитрівна.

На протязі 2023 року на території Сніжнянського старостинського округу за 
кошти територіальної громади проводилися роботи по благоустрою населених 
пунктів:
-придбано асфальтну суміш та проведено ямковий ремонт доріг с.Сніжна по 
вул.Центральні.
-вирізано 70 куб/мет.дерев для опалення школи.
-придбано фарбу, вапно та цемент і інші необхідні матеріали та здійснено 
поточний ремонт пам’ятника невідомому солдату в с.Сніжна та с.Озерна, 
поточний ремонт автобусної зупинки в центрі села Сніжна;
-спільно з жителями старостинського округу проводилося прибирання в центрі 
та по вулицях села, біля пам’ятників; .

За кошти підприємницьких та фермерських господарств :
-ТОВ ПК «Зоря Поділля» надано техніку для підгортання сміття на 
сміттєзвалищі;
-ФОП «Полудньов М.О.» придбано фарбу для фарбування огорожі біля 
пам'ятника, надано техніку для вивезення сміття та твердих побутових відходів 
з території кладовища з с.Сніжна.
-ПП «Коніщев А.С.» та ПП «Галабурда В,П» придбано фарбу для фарбування 
огорожі біля будинку культури та адмін. будинку.
- проводилось прибирання та вивезення сміття з кладовищ сіл.
- проводилось розчищення та прибирання парку біля будинку культури.

Наприкінці звіту хочу висловити слова вдячності міському голові 
Волинському Сергію Олександровичу, та його заступникам Тригубу 
Олександру Степановичу, Гордійчуку Ігорю Петровичу, депутату Олексієнку 
Володимиру Степановичу, керуючому від ТОВ « ПК» « Зоря Поділля»
Ярмійчуку Олександру Васильовичу, феріфцщї^д підприємцям і всім, хто 
докладає зусиль для покращення життя нйсцоКЩ^мДдйх
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