
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXII сесія  

(II засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 _________  2022 року                      м. Бережани                        ПРОЕКТ №860 

 

Про заслуховування звіту старости 

Біщівського старостинського округу  

Бережанської міської ради  

 

 

 Керуючись статтею 541 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи Положення про cтаросту Бережанської міської ради, 

затверджене рішенням сесії Бережанської міської ради №694 від 17.02.2022року, 

заслухавши звіт старости Біщівського старостинського округу Бережанської 

міської ради Кізімович Г.М., сесія Бережанської міської ради  

 

В И Р І Ш И Л А : 

1.Звіт старости Біщівського старостинського округу Бережанської міської 

ради Кізімович Галини Михайлівни  взяти до відома (додається). 

2. Роботу старости Кізімович Галини Михайлівни з дати її затвердження 

визнати __________. 

3. Старості Біщівського  старостинського округу Бережанської міської ради 

Кізімович Галини Михайлівни: 

- виконувати доручення міського голови, постійних комісій та виконавчого 

комітету Бережанської міської ради; 

- проводити інформування населення сіл старостинського округу щодо роботи 

старости та Бережанської міської ради в цілому; 

- здійснювати щомісячний моніторинг сплати орендної плати та інших платежів 

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність на території 

старостинського округу; 

- виявляти та негайно інформувати апарат управління міської ради про виявлені 

факти самовільного використання земельних ділянок,  нецільового використання 

земельних ділянок та інші факти порушення вимог чинного законодавства 

України; 

- забезпечити  проведення щорічного звітування  в межах старостинських округів 

у відповідності до Положення про cтаросту Бережанської міської ради, яке 

затверджене рішенням сесії Бережанської міської ради №694 від 17.02.2022 року.  



4. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міського голови 

Урдейчука В.П. 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                    Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Додаток №1  

  До рішення сесії міської ради  

№_____ від ____________2022року 

 

ЗВІТ 

старости Біщівського старостинського округу 

Бережанської міської ради про проведену роботу у 2021 році 

 

Керуючись Конституцією України та Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

Положенням про старосту Бережанської міської ради та іншими нормативно-

правовими актами, що визначають порядок діяльності старости, звітую про роботу 

у Біщівському старостинському окрузі за 2021 рік. 

До складу Біщівського старостинського округу входять 3 населені пункти: 

Біще, Поручин, Залужжя. 

На території округу налічується 346 домогосподарств. Чисельність 

зареєстрованого населення станом на 01.01.2022 року складає 846 осіб. 

За звітний період народилося – 9 дітей, померло – 13 осіб. 

        На території старостинського округу діють: Біщівська гімназія Бережанської 

міської ради, ФП у с. Біще, 2 сільські бібліотеки, 2 сільських клуби, 3 приватні 

торговельні заклади. А також, на території є зареєстровані, - неприбуткова ГО 

«Відродження села України», орган самоорганізації населення – вуличний комітет 

«Поручин» та МОК «Годувальниця». Для обслуговування соціально незахищених 

категорій населення на території округу працюють 3 соціальні працівники, які 

надають соціальні послуги 26 одиноким громадянам. 

Розпайовані та передані у власність громадянам земельні ділянки становлять 

площу 833.34 га. У с. Залужжя є фермерське господарство, яке має у користуванні 

земельну ділянку площею 10.2 га. Орендують земельні ділянки комунальної форми 

власності такі юридичні особи:  

- ТОВ «Мрія Фармінг Галичина» орендує площу земельних ділянок 

81.9127 га; 

- ТОВ «Румекс Агро» орендує площу земельних ділянок 19.1693 га; 

а також ПП «Качан – 07» орендує площу земельних ділянок 9.5645 га. Загальна 

площа орендованих земельних ділянок комунальної форми власності складає 

110.6465 га. 

Одним із напрямків роботи старости є надання адміністративних послуг 

населенню, а саме видача довідок та актів різноманітного характеру громадянам та 

організаціям в межах наданих повноважень, надання допомоги жителям громади 

щодо оформлення заяв різного характеру, пропозицій, інформацій, тощо. 

Так, у 2021 році видано: 

- довідок різного характеру - 351,  

- витягів з рішень та погосподарських книг – 36; 



- складено актів обстеження матеріально-побутових умов – 24. 

За звітний період на території Біщівського старостинського округу вчинено 26 

нотаріальних дій з питань, віднесених законом до відання посадових осіб органів 

місцевого самоврядування, згідно зі статтею 37 Закону України «Про нотаріат». 

Відтак, мною посвідчено 14 довіреностей, зареєстровано 9 заповітів та відправлено 

9 заяв до Тернопільської філії ДП «Національні інформаційні системи» для 

подальшої реєстрації заповітів у Спадковому реєстрі. Отримано 9 витягів про їхню 

реєстрацію. У старостат за відповідний період 2021 року надійшло: 28 вхідних 

документів, 1 колективне звернення мешканців с. Поручин щодо збереження та 

функціонування ФП у цьому селі та 3 адвокатські запити щодо спадкування майна; 

відправлено – 36 вихідних документів. 

У старостинському окрузі ведеться погосподарський облік домогосподарств, 

як вид первинного обліку, передбачений для накопичення і систематизації 

відомостей, які збирають по кожному з розташованих на території громади 

сільському населеному пункті і, які є необхідними для проведення державних 

статистичних спостережень. У 2021 році заведено нові книги погосподарського 

обліку на 2021-2025 роки. Це досить великий об’єм роботи, оскільки у ці книги 

поступово записується інформація про усіх зареєстрованих в житлових 

приміщеннях мешканців, поновлюється та відображається достовірна інформація 

про площу будинків, рік їхньої побудови, площу земельних ділянок, які є у 

власності чи користуванні. 

Систематично ведеться облік військовозобов’язаних, здійснюється 

оповіщення на вимогу 1 відділу Тернопільського РТЦК та СП 

військовозобов’язаних та призовників про їх виклик до територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки. Складаються списки для приписки 

юнаків до призовної дільниці.  

В старостинському окрузі здійснюється зберігання архівних документів, які 

01.09.2015 р. передано від ПВАП «Світанок» Біщівській сільській раді, а саме: 

- книги обліку нарахування оплати праці за 1965-2009 р.р.,  

- книги обліку трудового стажу за 1956-2009 р.р.,  

- книги наказів за 2000-2009 р.р. 

За весь рік було видано 31 архівну довідку, реєстрацію яких здійснював 

загальний відділ. Це також великий об’єм роботи, оскільки потрібно багато часу для 

пошуку та підрахунку робочих днів, годин та заробітної плати працівників. 

Як член виконавчого комітету Бережанської міської ради брала участь у 

чергових та позачергових засіданнях виконкому. Також, як староста, була присутня 

на нарадах різного спрямування, де представляла інтереси жителів нашого округу, 

надавала пропозиції щодо прийняття рішень в інтересах мешканців старостату 

згідно діючого законодавства. Виконувала доручення міської ради, міського голови 

та виконавчого комітету. Тісною була співпраця з багатьма відділами міської ради, 

а саме: відділом ЦНАП, земельним відділом, відділом економічного розвитку 



"Ресурсний центр громади та підтримки підприємництва", загальним відділом, 

відділом бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Упродовж року здійснювала прийом громадян, надавала консультації та 

рекомендації щодо вирішення багатьох проблем.  

Брала участь у засіданнях постійних комісій, зокрема, земельної комісії з 

розгляду земельних спорів щодо меж земельних ділянок, які перебувають у 

власності і користуванні громадян та питання додержання громадянами правил 

добросусідства. 

На території старостинського округу проводились і проводяться роботи по 

благоустрою та утриманні належного санітарного стану в селах, а саме: 

- утримання територій в належному стані (косіння трави, прибирання); 

- викошування територій цвинтарів; 

- фарбування перил мостів та автобусних зупинок; 

- благоустрій території біля пам’ятних знаків. 

Проведено роботу (частково) щодо фасаду адмінбудинку у с. Біще 

(встановлено пластикові двері, виконано штукатурні роботи, укладено плитку біля 

вхідних дверей), а також зроблено косметичний ремонт сходової та кількох 

приміщень адмінбудинку. 

Хочу відзначити, що вкрай проблемним питанням залишається наша культура 

та піклування про навколишнє природне середовище, коли всупереч здоровому 

глузду створюються стихійні сміттєзвалища. Так, навесні, завдяки наданій міською 

радою техніці, було ліквідовано стихійне сміттєзвалище в урочищі «Рови» у с. 

Поручин та прогорнуто польову дорогу у с. Біще. Ще одне стихійне сміттєзвалище 

у с. Біще було ліквідоване завдяки техніці, яку надало керівництво ТОВ «Мрія 

Фармінг Галичина». Ця велика проблема вивезення твердих побутових відходів 

потребує вирішення на рівні громади. 

 

Ще однією болючою проблемою на нашій території є стан доріг у селах 

Поручин та Залужжя. Восени міською радою було здійснено закупівлю відсіву для 

ямкового ремонту комунальних доріг у старостинських округах. Залучилися до цієї 

роботи місцеві жителі, які активно працювали, розсипаючи цей відсів у вибоїни. 

Тож я щиро вдячна всім небайдужим, хто допоміг у виконанні цієї роботи. 

Також щиро дякую тим, хто долучався та долучається до розвитку округу, 

платникам податків, громадським активістам, працівникам бюджетної сфери за те, 

що вони своєю працею розвивають село, незважаючи на важкі умови. Дякую усім, 

хто допомагає, підтримує, дає поради, хто конструктивно критикує, хто розуміє, 

що від нашої активності в проведенні змін наші старостинські округи стануть 

кращими. 

В нас є ще дуже багато невирішених питань, але… 

Підсумовуючи свій короткий звіт за перший рік роботи на посаді старости, 

хочу наголосити на тому, що всі наші невирішені питання і проблеми стають дуже 

мізерними, у порівнянні з проблемами населених пунктів тих старостинських 

округів, які на сьогоднішній день знищені російськими окупантами, або ж, на 



території яких ведуться бойові дії. Дай, Боже, їм та нам усім, - витримки, терпіння, 

сил та віри в те, що Україна ПЕРЕМОЖЕ! 

 Слава УКРАЇНІ!  

 Слава нашим ЗСУ! 

    

З повагою, 

староста  

Біщівського старостинського округу                                      Галина КІЗІМОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


