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ЗВІТ старости Старостинецького старостинського округу Юрія

Філіповського за роботу в 202г році

Керуючись Конституцією та Законами України, актами Президента 
України, Кабінету Міністрів, Законом України про місцеве 
самоврядування, Положенням про старосту та іншими нормативно- 
правовими актами, що визначають порядок його діяльності, звітую про 
роботу Старостинецького старостинського округу за 2022 рік.
Рішенням сесії Погребищенської міської ради в 2021р. було створено 
Старостинецький старостинський округ, який включає в сеое три 
населені пункти -  Старостинці , Піщинці , Іваньки .Також рішенням 
сесії Погребищенської міської ради мене було обрано старостою 
даного округу.За посадою я є членом виконавчого комітету 
Погребищенської міської ради, представляю інтереси жителів сіл 
Старостинці .Піщинці .Іваньки. Сприяю підготовці документів, що 
подаються до Погребищенської міської ради та виконавчого органу, 
виконанню на території округу міської ради Програми соціально- 
економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням міської 
ради. Беру участь у засіданнях виконавчого комітету міської ради.

Прийом громадян здійснюється за місцем роботи та за місцем 
проживання жителів сіл. Здійснюється моніторинг стану дотримання 
їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, 
освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального 
господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу. 
Жителі сіл беруть активну участь в соціально-економічному та 
культурному житті округу. Надаються пропозиції щодо, ремонту доріг 
комунальної власності, вуличного освітлення, благоустрою сіп.
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різного характеру, пропозицій, інформацій посадовим особам міської 
ради та її виконавчого комітету
На території Старостинецького старостинського округу рахується 813 
домогосподарств, де зареєстровано 690 чол. В с.Старостинці - 385 
чол., с. Піщинці- 280 чол., с. Іваньки -  25 чол.,
За звітний період померло 15 чоловік, народилась одна дитина.
У селі Старостинці та Піщинці працюють 2 сільських клуби, 2 сільські 
бібліотеки. Працівники даних установ надають послуги жителям даних 
сіл .Проводились книжкові виставки та виставки вишиванок. Є 
пересувне відділення зв’язку де працюють 2 чоловіки , які 
доставляють жителям громади почту , пенсії, а також приймають 
комунальні платежі .
На території Старостинецького старостинського округу є 2 
фельдшерських пункти, які знаходяться в с. Старостинці та с.Ліщинці . 
Свої медичні послуги вони надають жителям трьох сіл -  Старостинці 
,Іваньки , Піщинці .На території села Старостинці є православна 
церва Святої Параскеви . В с. Старостинці є дитячий садочок « 
Дзвіночок» в якому дитяча группа від 3 років із 17 діток. Девятеро із с. 
Старостинці та восьмеро підвозяться із с. Піщинці . Обслуговують 
дитячий садочок п’ять чоловік та два кочегари в зимовий час.

Території біля установ утримуються в належному стані, прибираються 
кладовища, узбіччя вулиць. Систематично проводиться 
впорядкування територій біля подвір’їв господарств жителів сіл, 
пам’ятних місць. Біля установ громади було поставлено мусорні баки , 
які по мірі накопичення вивозяться автомобілем Погребищенського 
комунального господарства.
За звітний період на території сіл старостинського округу проведені 
наступні роботи:

о При підтримці Погребищенського комунального господарства 
проводилось випилювання аварійних дерев на території 
дитячого садка в с. Старостинці ; 

о Виконано косметичні ремонти пам’ятників; 
в Здійснено випилювання кущів та чагарників на кладовищах в с. 

Піщинці, Старостинці , Іваньки.

° При підтримці Погребищенської міської ради було
прогрейдеровано та зроблено ремонт дороги від с.Ліщинці до 
дороги Погребище -  Ширмівка протяжністю 3 км.



Протягом року працівниками старостату було видано довідок різного 
характеру -  258, перевірено та складено -1 7  актів обстеження 
матеріально-побутових умов проживання, надано-41  послуга з 
нотаріальних дій, прийнято та опрацьовано 94 заявидля призначення 
усіх видів соціальної допомоги для жителів громади, зареєстровано 
179 заяв громадян з числа ВПО, надано -  49 відповідь різним 
установам. Ведеться облік військовозобов’язаних, здійснюється 
оповіщення військовозобов’язаних та призовників, складаються списки 
юнаків для приписки до призивної дільниці, ведеться облік учасників 
АТО та бойових дій. Ведеться облік всіх громадян пільгових категорій, 
які проживають на території округу. Не допускаю на території округу 
дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної 
громади та держави. Дотримуюся правил службової етики, 
встановлених законодавчими актами України, актами міської ради. 
Працюю для покращення умов життя та побуту населення округу.

Староста Старостинецького


