
ЗВІТ

с та ро сти  ч е р е м о ш н е н с ь к о го  СТАРОСТИнського
ОКРУГУ ПОГРЕБИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОГО 
РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВАЛЕНТИНА ЛЕСИКА

про проведену роботу у 2022 році



Доброго дня шановні жителі Черемошненського 
старостинського округу!

На превеликий жаль, всі ми,сьогодні, живемо в дуже 
важкий час. Вже минув р ік, як окупантські війська рф 
здійснили повномасштабне вторгнення на територію нашої 
держави. Кращі сини і дочки стали на захист нашої 
Вітчизни. Від нашого округу також є громадяни, які 
боронять нашу рідну Україну.

Всі Ви знаєте ,що наш Черемошненський 
старостинський округ складається з чотирьох населених 
пунктів, це с.Черемошне,с.Степанки,с.Веселівка та 
с.Кулешів. Станом на перше січня 2023 року чисельність 
населення у нашому старостаті становить приблизно 930 
осіб. В нашому старостинському округу проживає сім 
багатодітних родин, де виховуються двадцять три дитини. 
Три сім'ї мають статус- малозабезпечена.

На території старостату знаходяться: 
комунальний заклад «Стапанківський Ліцей 
Погребищенської міської ради Вінницького району 
Вінницької області» в якому навчається 156 дітей, два 
фельдшерських пункти, два сільських будинки культури, в 
приміщенні Черемошненського будинку культури працює 
бібліотека, п'ять магазинів (прод. та пром. товари), а також 
шість фермерських господарств:
Тов «Погребищенське»; ТОВ «Сігнет Центр»; ТОВ «Поділля 
Агробут»; ПП «Вікторія»; ПП «Сайдака» та СФГ «Зірка».



Силами громадян старостинського округу на протязі 2022 
року було зібрано біля однієї тони продуктів, різного виду та 
передано на підтримку наших захисників.

Основною проблемою для мешканців округу протягом 
минулого року, являлись питання з оформленням 
приватизації присадибних ділянок, виготовлення технічної 
документації на помешкання, спірні питання щодо 
встановлення меж ділянок для ведення особисто - 
селянського господарства.

Я, як староста та член виконавчого комітету,постійно беру 
участь у засіданнях сесій, виконавчого комітету міської ради, 
виконую доручення міського голови, її виконавчого комітету, 
інформую їх про виконання доручень.

Прийом громадян проводжу по місцю роботи та за місцем 
проживання жителів села в межах робочого та за 
позаробочий час. Здійснюю моніторинг стану дотримання 
їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, 
житлово-комунального господарства, реалізацію ними права 
на працю та медичну допомогу.

Протягом звітного періоду було видано довідок різного 
характеру -233.Здійснювався облік, ведення та зберігання 
погосподарських книг.
Протягом року здійснювалося оповіщення 
військовозобов’язаних. Також ведеться облік пільгових 
категорій, які проживають на території старостинського 
округу.
Не допускаю на території старостинського округу дій чи 
бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної 
громади та держави.

Підтримувався задовільний стан на території населених 
пунктів, проводились заходи поюбкосу трави, вирубки сухих



дерев, чагарників;
- Постійно здійснювалася робота щодо чистки, покосу та 
утримання кладовищ.
На перспективу розвитку нашого округу маємо багато 
задумів , які включають в себе наступні питання:
- освітлення центральних вулиць по селах;
-розраховуючи на підтримку міської ради провести ремонт 
дороги по вул.Молодіжна, пров.Лісовий та пров.Вишневий.

Наприкінці звіту хочу висловити слова вдячності за 
підтримку і співпрацю голові та заступникам 
Погребищенської міської ради,робітникам всіх установ, 
підприємцям - всім, хто доклав зусиль для покращення життя 
нашого старостинського округу.

Маю велику надію на подальшу співпрацю, розуміння 
та допомогу на покращення добробуту жителів 
Черемошнеського старостинського округу.

В.о.староста Черемошненського


