
            

 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXII сесія  

(II засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 _________  2022 року                      м. Бережани                        ПРОЕКТ №864 

 

Про заслуховування звіту старости 

Урманського 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 Урманського старостинського округу Бережанської 

міської  ради  Тимович Л.М., сесія Бережанської міської ради  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Звіт старости Урманського старостинського округу Бережанської міської 

ради Тимович Любов Миколаївни взяти до відома (додається). 

2. Роботу старости Тимович Любов Миколаївни з дати її затвердження 

визнати __________. 

3. Старості Урманського старостинського округу Бережанської міської ради 

Тимович Любов Миколаївні : 

-  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 старосту 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 Урманського старостинського округу Бережанської міської 

ради Тернопільського району Тернопільської  області  за  2021  рік 

 

Згідно  рішення  Бережанської  міської  ради  від  08.12.2020  року  «  Про   

утворення  старостинських  округів  Бережанської  міської  ради  був  створений  

Урманський  старостинський  округ  до  якого  входять села  Урмань,  Пліхів , 

Краснопуща. На  території  округу  числиться  334  домогосподарств . 

Веду  свою  роботу  на  окрузі  відповідно  до  Конституції  України,  Законів  

України  «  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні « , «  Про  службу  в  органах  

місцевого  самоврядування « ,  «  Про  запобігання  корупції « та  Положення  про  

старост  Бережанської  міської  ради . 

Загальна  площа  території  - 2970.60 га  в  т.ч. 

ПАП « Агропродсервіс «  -  501,67 га 

Психоневрологічний  будинок інтернат -  55,10 

Для обслуговування житлових  будівель та підсобних  господарств – 519,3 

Лісовий  фонд  -  1297,08 га  в т.ч. 

Бережани  ДЛМГ  -  1151,48 га 

ДП Бережаниагроліс  -  143,90 га 

Водний  фонд -  110,40 га 

Землі, які передані  в  оренду   ( земельні  паї )  в т.ч.  

Рілля -  584,74 га 

Пасовища  -  116,50 га  

Невитрибувані  паї -  8,01 га. 

Чисельність  населення  старостинського  округу  станом  на  01.01.2022  

року  становить – 754 чоловік  із  них:  дошкільнят  -  32 , дітей  шкільного  віку 

– 76, пенсіонерів  - 213, осіб  працездатного  віку  та  молоді -  433. 

Найбільшим  джерелом надходжень  залишається  ПАП « Агропродсервіс».  

Також  питому  вагу  в  сплаті  податків  відіграють  фізичні  особи  

підприємницької  діяльності  чисельність  яких  складає 10 чоловік. Також  

велика  частка  доходів  поступає з Бережанського психоневрологічного будинку 

– інтернату та  ТОВ  «Сазан  2012» та інші  доходи  всіх  називати не буду. 

На  території  старостинського  округу знаходиться  Урманська гімназія де  

навчається - 54 учні, а також при  гімназії функціонує дитячий садочок   

«Барвінок»,  який  відвідує  - 16   діточок. 

Для  розвитку  культури  і  духовності  в  старостинському  окрузі  працюють  

заклади  культури :  сільський  клуб  Пліхова, сільський  клуб  Урманя  правда  

на  даний час  він  знаходиться  в  аварійному  стані  тому  всі  заходи  проводяться  

в  Урманській  гімназії  або  в сільському  парку,  сільські  бібліотеки:  Урмань,  

Пліхів . 

За  покращенням  здоров’я  та  працездатності  дбають  наші  медики  на  

території  округу  в  селі  Урмань  працює  Урманська  амбулаторія  загальної  



практики сімейної  медицини  ,  які  обслуговують  населені  пункти  :  Урмань,  

Пліхів,  Краснопуща , Надрічне. 

Як  староста  беру  активну  участь  у  пленарних  засіданнях  виконавчого  

комітету  та  в  нарадах  різного  спрямування  де  представляю  інтереси  

мешканців  населених  пунктів. Виконую  доручення міської  ради, виконавчого  

комітету  та  міського  голови,  інформую  їх  про  виконання  доручень ,  

здійснюю  прийом  громадян. 

Прийом  громадян  відбувається  згідно  затвердженого  графіка  особистого  

прийому  громадян. У  поточному  році  проведено  84  особистих  прийомів 

громадян,  які майже  повністю  задоволені. За  характером  порушених  у  

зверненнях  питань  головне  місце  займають  питання  комунальної  та  

соціальної  сфери,  водопровідних  мереж,  заміна  лампочок  вуличного  

освітлення, ремонт  частини  доріг. 

За 2021  рік  старостою  було надано – 245 довідок , 6  актів  обстеження ,  

складено  і  відправлено  на  реєстрацію – 12  заповітів, 10  заяв оформлено  на  

прийняття  спадщини ,  видано  -12  доручень . Надано  характеристик  з  місця  

проживання  для  представлення  по  різних  організаціях -  14  особам. 

В  2021  році  прийнято  документів  для  оформлення  субсидій  на  

комунальні  послуги  від  87  мешканців  сіл,  та  постійно  переоформляються  

субсидії  на  опалювального  сезону  для  всіх  мешканців , в яких  немає  змін , 

які  проживають  на  території  старостинського  округу це  не  менше  120  

чоловік,  також  оформлені  пільги  на  комунальні  послуги  пільговій  категорії,  

а  саме : учасникам  війни , учасникам  АТО -  12  чоловік. 

Веду  по господарський  облік, облік  реєстрації  та  зняття  з  реєстрації  осіб  

на  території  старостинського округу. 

Веду  військовий  облік  призовників, військовозобов’язаних, виконую  

розпорядження  по  повідомленню  та  врученню  повісток. 

Протягом  2021  року  в  старостинському  окрузі  було  виконано  наступні  

заходи :  

- Спільними зусиллями з  жителями вулиці  після  грозових  дощів  розмиту  

частину  комунальної  дороги по  вулиці  Сонячна  села  Урмань  засипано і  

утрамбовано  дрібним гравієм  потічка. 

- За допомогою  ПАП «Агропродсервіс» бульдозером  розчищена  частина  

вулиці Сонячна  села  Урмань   від  намулу  та каміння. 

- За  допомогою  ПАП  « Аргопродсервісу» ескаватором поглиблений  

потічок  по  вулиці  Миру ,  який  після  грозових  дощів  розмив дорогу . 

- За  допомогою  надання  бульдозера з міської ради розгорнута  та  

вирівняна  польова  дорога ,  якою  користуються  майже  всі жителі села  Урмань, 

яка  виходить  на  земельні  ділянки  під  городи  громадян. 

- При завезені  та виділенню  щебеню  в  кількості  10  тон  міською  радою  

порівняно  та  засипано  частину  вулиці  села  Урмань. 



- Спільно  з  доставкою матеріалу, які  виділили  з  міської  ради  ,  матеріалом  

. який  надав  ПАП  « Агропродсервіс» та з допомогою  працівників  амбулаторії   

був  встановлений  пандус  до  амбулаторії 

- Проведений  подвірний  обхід  населених  пунктів, де  проводились  заходи 

по  ліквідації  несанкціонованих  сміттєзвалищ   та  нагромадження  побутового  

сміття . 

- Разом  з  молоддю  села  проведено  благоустрій  сільського  парку , 

опорядковано  та  побілено  стелу «  Ніхто не забутий,  ніщо  не  забуте» 

- Біля  закладів  торгівлі працівниками  даних  закладів проведений  

благоустрій  своїх  територій, покрашені  вікна , паркани  і т.п. 

- За  сприяння  виділення  бульдозера  «Агропродсервісу»  упорядковане  

сміттєзвалище. 

- Проводились  заходи  по  обкошуванню трави, вирубки сухих дерев, 

чагарників. 

- Разом  з  активними  мешканцями  сіл  території  старостинського  округу  

прибрані  кладовища, упорядковані  могили  воїнів  УПА  і ті  могили,  за  якими  

не  має  кому  доглядати. 

Кожна  організація,  а  це  Урманська  гімназія, Урманське  лісництво, ТОВ 

«Сазан 2012», Бережанський психоневрологічний  будинок- інтернат , 

Урманська  амбулаторія  ЗПСМ ,  ПАП  «Агропродсервіс»,  торгівельні  точки  

також  приймали  активну  участь  у  благоустрою  свої  територій. Спільними  

зусиллями  багато  зроблено,  але  ще потрібно багато  і  зробити. 

Разом  з  молоддю  та  працівниками  культури  багато  проводилось  заходів, 

але  найбільше  яке  потребувало  моєї  організації  та  допомоги  це проведення  

свята  «День  села»,  в  якому  взяло  участь  велика  кількість  жителів  та  приємно  

здивована  малеча  для  якої  також  була  продумана  особлива  програма. 

Також  хочу  наголосити ,  що  для  того,  щоб наші  учні  школи  змогли  на  

перерві  харчуватися  знаходжу  благодійників,  які  закупляють продукти 

харчування  для  учнів. 

Також  домовляюся  з благодійниками,які  закупляють  подарунки  до дня  

Святого  Миколая  для  всіх  учнів школи. 

Мої  зусилля  по  питанню  ремонту  комунальних  доріг  по  вулицях  поки, 

що  не  увінчалися  успіхом,  також  хотілося  встановити для  молоді  спортивний  

майданчик , встановити  в  сільському  парку  літній   павільйон  для  проведення  

різних  заходів ,  адже як я зауважила, що  в  селі   Урмань сільський  клуб  

знаходиться  в  аварійному  стані ,  але  на все це  потрібні   відповідні  кошти.  

Тому  надіюсь,  що  цього  року  після  закінчення  війни  будуть  виділятися  

кошти  на  розвиток  старостинських  округів  і  ми  зможемо  спільно  щось  

більше  зробити  для  розвитку  сіл. 

Староста  

Урманського  старостинського округу                               Любов ТИМОВИЧ 


