
            

 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXII сесія  

(II засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 _________  2022 року                      м. Бережани                        ПРОЕКТ №868 

 

Про заслуховування звіту старости 

Шибалинського    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 Шибалинського старостинського округу   

Бережанської міської  ради Дудар Ольги Тадеївни, сесія Бережанської міської 

ради  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Звіт старости Шибалинського старостинського округу Бережанської 

міської ради Дудар Ольги Тадеївни взяти до відома (додається). 

2. Роботу старости  Дудар Ольги Тадеївни  з дати її  затвердження визнати 

__________. 

3. Старості  Шибалинського   старостинського округу Бережанської міської 

ради   Дудар Ользі Тадеївні: 

-  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 Шибалинського старостинського округу                                            

за результатами роботи у 2021 році 
  

              Керуючись Конституцією та Законами України, зокрема Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про старосту 

Бережанської міської ради та іншими нормативно-правовими актами, що 

визначають порядок його діяльності та взаємовідносинами з Бережанською 

громадою, звітую про роботу Шибалинського старостинського округу за 2021 

рік. 

  Я, як староста, представляю інтереси жителів сіл Шибалин та Комарівка, 

які входять до складу Шибалинського старостинського округу.  

 Являюсь членом виконавчого комітету Бережанської міської ради. Беру 

участь у засіданнях виконавчого комітету міської ради. Неодноразово брала 

участь в пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних комісій, 

зокрема по питанню забезпечення прав, свобод і законних інтересів своїх 

односельців, а також із земельних питань. 

 Прийом громадян здійснюю за місцем роботи в межах робочого часу та в 

позаробочий час за місцем проживання жителів сіл. Здійснюю 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. Надаю 

допомогу жителям старостинського округу щодо переадресації заяв різного 

характеру, пропозиції, інформації посадовим особам міської ради та її 

виконавчого комітету. 

Станом на 01 січня 2022 року на території Шибалинського старостинського 

округу налічувалось 1337 зареєстрованих мешканців, в селі Шибалин – 1161 

особа, в селі Комарівка – 176 осіб. З них різної вікової категорії: багатодітних 

сімей – 17, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС – 4, учасників АТО - 14, учасників 

бойових дій на території інших держав – 4, учасників війни – 18. За звітний 

період померло 28 осіб, народилось 4 дитини. 

На території старостинського округу 2-ма соціальними працівниками 

обслуговується 18 одиноких пристарілих громадян, які потребують стороннього 

догляду. 

В селі Шибалин працює гімназія, дошкільний навчальний заклад, 

фельдшерсько-акушерський пункт, сільський клуб та сільська бібліотека, а 

також функціонує поштове відділення, діють три продовольчі магазини. В селі 



Комарівка працює сільський клуб та сільська бібліотека, є в наявності один 

магазин. 
  

  Так як і раніше, у старостинському окрузі ведеться погосподарський облік, 

видаються довідки у межах наданих повноважень для оформлення субсидій, 

компенсацій, видаються довіреності та вчиняються інші нотаріальні дії: 

посвідчення підпису, посвідчення копій документів, оформлення заповіту. 

 За звітний період видано 441 довідку, з них на субсидію та соціальну 

допомогу – 357 та інші довідки (спадщина, працевлаштування, центр зайнятості, 

в БТІ та ін.) – 84. Видано 10 характеристик для представлення до різних 

організацій. Проводяться обстеження умов проживання громадян для надання 

відповідних актів до соціальних служб. За звітний період складено 25 актів 

обстежень.  

   Ведеться документообіг вхідної та вихідної кореспонденції.  У 2021 році 

надійшло 34 письмових звернень, запитів. Відповідно на ці листи надавались 

відповіді, інформації у встановлені законом терміни. Вихідних документів – 76, 

з них до міського голови, заступників міського голови направлялись 6 службових 

записок, доповідних – 1, звернень – 11, що безпосередньо стосувались роботи та 

вирішенню проблем старостинського округу. 

  Неодноразово письмово зверталась до Служби автомобільних доріг в 

Тернопільській області у вирішенні виниклих проблем в зв’язку із капітальним 

ремонтом автошляху через села Шибалин, Комарівка. В результаті вирішено 

питання під’їздів до земельних ділянок жителів села. За моєю ініціативою 

спільно з міською радою направлялось звернення до даної Служби щодо 

встановлення засобів примусового пониження швидкості в с.Шибалин з метою 

припинення дорожньо-транспортних пригод, які були частими і внаслідок 

гинули люди. Особисто старалась донести дану проблему через засоби масової 

інформації (телеканал «Суспільне») та соціальні мережі. Лише завдяки 

депутатському корпусу міської ради з бюджету було виділено кошти на 

придбання відеокамер для спостереження та фіксації автомобільного руху в 

с.Шибалин. 

 Вчиняю нотаріальні дії в межах своєї компетенції: складено 20 заповітів, 

відповідно направлено 20 заяв у Тернопільську філію ДП «Національні 

інформаційні системи» на отримання витягу про реєстрацію в Спадковому 

реєстрі. Посвідчено доручень - 4, виконано інші нотаріальні дії - 3.  

   Готую відповідні документи для переоформлення спадщини.   

    Відповідно до покладених на мене обов’язків засвідчую вірність копій 

архівних документів.                                                                                                                                                                                  

Веду облік військовозобов’язаних, здійснюю оповіщення відповідно до 

розпоряджень начальника першого відділу Тернопільського РТЦК та СП.  

 Організовую роботу та проводжу контроль за станом благоустрою 

старостату. На території проводились роботи по благоустрою та належного 

санітарного стану в селах, а саме: 

- обкошування трави по узбіччю дороги в центрі села; 

- обкошування трави на кладовищі (самоорганізація жителів села); 



- обкошування територій усіх установ комунальної власності; 

- обкошування стадіону, дитячого майданчика; 

- прибирання автобусних зупинок від сміття;  

 

- пофарбовано одну зупинку; 

- три суботи поспіль проводився благоустрій території с.Шибалин: 

вирубування зарослей, ліквідація сміття на берегах річки, фарбування 

перил мостів; 

- ліквідовано сміттєзвалище в с.Комарівка; 

- вкладено бруківку в центрі с.Шибалин біля пам’ятного Хреста; 

- пофарбовано залізну огорожу в центрі с.Шибалин; 

- висаджено 30 фруктових дерев. 

Для проведення всіх цих робіт в основному залучалися кошти спонсорів та 

частково з міського бюджету та особисті. 

Проведено частково ямковий ремонт дороги на під’їзді до вул.Рига 

с.Шибалин: завезено 3 машини білого щебня та розгорнуто трактором дану 

ділянку дороги. Дану роботу зроблено своїми силами. А також завезено 1 

машину білого щебня на ділянку дороги, де проходить газова труба по 

вул.І.Франка та одночасно вирівняно трактором проїжджу ґрунтову дорогу біля 

500-700 метрів. Технікою допомогло ТзОВ «Контінентал Фармерз Груп». 

Однією машиною білого щебня, закупленого міською радою, проведено ямковий 

ремонт вулиці Т.Шевченка.   

У зимовий період неодноразово проводилась розчистка вулиць від снігу. 

Технікою допомагали ТзОВ « Захід Агро МХП», «Контінентал Фармерз Груп» 

та Довбуш В.М.  Здійснювалась підсипка піщано-сольовою сумішшю на 

найбільш прикрих ділянках дороги. 

          Постійно проводилась робота по заміні ламп вуличного освітлення. 

В дошкільному навчальному закладі с.Шибалин повністю проведено 

заміну електропроводки. 

В с.Комарівка допомогла створити кооператив «Водограй», який здійснює 

обслуговування місцевого водопроводу та діяльність водонапірної вежі. 

На території старостинського округу є актуальним питання соціальної 

підтримки самотніх жителів. За моєї ініціативи та завдяки ТзОВ «Захід Агро 

МХП» та «Контінентал Фрмерз Груп» до дня Святого Миколая всі одинокі 

жителі округу отримали цукеркові подарунки.  

Такі ж подаруночки отримали дітки в дошкільному та шкільному закладах.  

          Не оминули із пошануванням 100-річної ювілярки. 

          На території старостинського округу постійно проводяться культурні 

заходи з відзначення державних свят. 2021 рік був насиченим. До 25-ої річниці 

Дня Конституції та 30-ої річниці Дня незалежності України відбулися святкові 

концерти. Традиційно Шибалинський народний хор «Родоспів» приймав участь 

в заходах організованих міською радою до Дня Державного Прапора України 

та фестивалі «Дзвони Лисоні». А знаменною датою в звітному році стало 24 

жовтня, коли відбулося відкриття оновленого меморіалу на вшанування пам’яті 

воїнам УПА в Старківці. Спільно з міською радою, відділом культури міської 



ради і звичайно сільських аматорів, запрошених гостей даний захід відбувся, 

навіть можна так сказати, на високому рівні.  

Велика подяка Здирку І.М., родині Кріль, Микитюк О.Р., жителям 

с.Шибалин, м.Бережани, які допомогли коштами, матеріалами і своєю працею 

щодо оновлення меморіалу.   

          Звітуючи за пропрацьований мною рік хочу подякувати усім, хто 

допомагав мені в цій нелегкій роботі, адже як говорить народне прислів’я – 

«Один в полі не воїн». Коли є бажання щось втілити в життя і як є підтримка, 

це обов’язково здійсниться, якби воно не було важко. Хочу запевнити, що я і 

надалі братиму активну участь в громадському житті громади та буду 

продовжувати відстоювати інтереси Шибалинського старостинського округу. 

 

 

 

 

Староста  

Шибалинського старостинського округу                                   Ольга ДУДАР   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


