
            

 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXII сесія  

(II засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 _________  2022 року                      м. Бережани                        ПРОЕКТ №865 

 

Про заслуховування звіту старости 

Надрічнянського   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 17.02.2022 року, 

заслухавши звіт старости Надрічнянського старостинського округу   

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

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Звіт старости Надрічнянського старостинського округу Бережанської 

міської ради Серафименко Галини Михайлівни  взяти до відома (додається). 

2.Роботу старости Серафименко Галини Михайлівни  з дати її  затвердження 

визнати __________. 

3. Старості  Надрічнянського  старостинського округу Бережанської міської 

ради Серафименко Галині Михайлівні: 

-  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_______________2022р. 

 

ЗВІТ 

старости Надрічнянського старостинського округу  Галини Серафименко 

про проведену роботу за 2021рік. 

 

    Керуючись Конституцією та Законами України, актами Президента 

України, Кабінету Міністрів, Положенням про старосту та іншими нормативно-

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

Надрічнянського старостинського округу за 2021 рік. 

    За посадою я є членом виконавчого комітету Бережанської міської ради, 

представляю інтереси жителів села Надрічне. Сприяю підготовці документів, що 

подаються до Бережанської міської ради та виконавчого комітету. Беру участь у 

засіданнях виконавчого комітету міської ради. 

   Прийом громадян здійснюється за місцем роботи в межах робочого часу 

та в позаурочний час за місцем проживання жителів села. Здійснюється 

моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального 

захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлового-комунального 

господарства, реалізацію ними права на працю та медичну допомогу. Жителі 

села беруть активну участь в соціально-економічному та культурному житті 

округу. Надаються пропозиції щодо, ремонту доріг комунальної власності, 

вуличного освітлення, благоустрою села. Надається допомога жителям села 

щодо переадресації заяв різного характеру, пропозицій, інформацій посадовим 

особам міської ради та її виконавчого комітету. 

   За звітний період в селі Надрічне померло 6 чоловік, народилося троє 

дітей. 

   У селі працює Надрічнянська гімназія I-II ступенів, ДНЗ  «Малятко», 

ФАП, сільська бібліотека, пересувне поштове відділення. З 01.02.2022 року 

запрацював Народний дім.  Територія біля установ утримується в належному 

стані, прибираються кладовища, узбіччя вулиць. Систематично проводиться 

впорядкування територій біля подвір`їв господарств жителів сіл, пам`ятних 

місць. 

   За звітний період  на території старостинського округу проведені наступні 

заходи та роботи: 

- проведено святкування  Дня  села; 

- святкування Нового року; 

- встановлено та підсипано мостик по вулиці Горішня; 

- висаджено 100 штук деревця червоного дуба; 

- побілка дерев біля дороги та біля Народного дому; 

- ліквідовано стихійне сміттєзвалище – 2; 

- вивезення сміття з кладовища та встановлення огорожі; 

   Здійснюється облік, ведення, зберігання погосподарських книг. 



   За даний період мною видано довідок різного характеру – 202, перевірено 

та складено 12 актів обстеження матеріально-побутових умов проживання, 

надано 18 послуг з нотаріальних дій, оформлено субсидій на природній газ - 49 

справ. Прийнято заяву на отримання допомоги учаснику АТО, дві заяви на 

лікування онкохворих. Усі прийняті документи були передані до Бережанської 

міської ради за їх призначенням. Видано 4 характеристики до різних організацій. 

Оформлено з допомогою члена виконкому літню жінку в лікарню для лікування 

та перебування на необмежений час, яка опинилася в тяжкому становищі та без 

місця проживання в зв`язку з сімейними обставинами. 

   Ведеться облік військовозобов`язаних, здійснюється оповіщення 

військовозобов`язаних та призовників, складаються списки юнаків для приписки 

до призовної дільниці, ведеться облік учасників АТО  та бойових дій – 11 

чоловік. 

   Не допускаю на території округу дій чи бездіяльності, які можуть 

зашкодити інтересам територіальної громади та держави. Дотримуюсь правил 

службової етики, встановлених законодавчими актами України, актами міської 

ради.  

   Працюю для покращення умов життя та побуту населення округу. 

                              План основних заходів на 2022 рік. 

1. Встановлення бруківки біля Народного дому. 

2. Встановлення в`їзних знаків. 

3. Встановлення вуличного освітлення по вулиці Золочівська та 

частково вулиці Б. Хмельницького. 

4. Капітальний ремонт дороги: вулиця Горішня (до церкви). 

          Хочу подякувати міському голові Ростиславу Бортнику, заступникам 

голови, працівникам міської ради, депутатам міської ради в особі Оксани Баран, 

керівникам ТОВ «Крона», п-цю Ігору Вдовин, всім, хто підтримує нас, хто дає 

поради, хто допомагає і словом, і ділом, тим, хто не просто критикує, а вносить 

пропозиції з покращення життя громади, хто робить наш Надрічнянський 

старостинський округ кращим. 

 

 

 

Староста  

Надрічнянського старостинського округу                               Галина СЕРАФИМЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


