
            

 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXII сесія  

(II засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
 16 червня 2022 року                      м. Бережани                                         №797 

 

Про заслуховування звіту старости 

Жуківського   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 Жуківського  старостинського округу   Бережанської 

міської  ради  Колісника Р.В., сесія Бережанської міської ради  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Звіт старости Жуківського  старостинського округу Бережанської міської 

ради  Колісника Романа Васильовича     взяти до відома (додається). 

2. Роботу старости Колісника Р.В. з дати його  затвердження визнати 

задовільною. 

3. Старості Жуківського  старостинського округу Бережанської міської ради   

Колісник Роману Васильовичу : 

-  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  

  №797 від  16.06.2022року 

 

 

ЗВІТ 

Колісника Романа Васильовича 

старости Жуківського  старостинського округу 

Бережанської міської ради Тернопільської  області  

про проведену роботу за рік на посаді старости. 
 

У своїй роботі я керувався законодавчими актами України. Виконував 

доручення Бережанської міської ради та її виконавчого комітету, міського 

голови, здійснював надання інформації та виконував інші обов’язки, визначені 

законодавством України в межах своїх повноважень. Звіт перед жителями 

громади - це відповідальність та відчуття тісної співпраці мене, як старости, з 

жителями старостинського округу.  

До Жуківського старостинського округу входять села Жуків, Підлісне, 

Гиновичі. 

За підрахунками обліку особистих селянських господарств станом на 

01.01.2021 року по Жуківському старостинському окрузі: 

загальна кількість населення становить – 1640 чол.,  

будинків всього – 515, з них – 462 заселені. 

На території Жуківського  старостинського округу надаються такі 

адміністративні послуги : видаються довідки, акти обстеження, надаються 

нотаріальні дії, приймаються заяви та декларації для нарахування субсидії, 

готуються первинні рішення для приватизації земельних ділянок. 

 За 2021 рік було видано:  

- довідок соціально-правового характеру - 615;  

 - запитів від різних інстанцій – 16 ;  

- посвідчено нотаріальних дій - 62;  

 - зареєстровано актів обстеження – 22;  

- ведеться по-господарськи облік домогосподарств, яких у нас налічується 7 

книг, в них 515 домоволодінь; 

- видано 122 первинних рішень для приватизації земельних ділянок; 

- було проведено оформлення субсидій без участі громадян для 162 

домоволодіння. 

Проводиться прийом громадян. На особистому прийомі громадян було 37 

чоловік, які звертались з проблемами різного характеру, надавав рекомендації та 

консультації. Деякі питання вирішувались відразу, для вирішення інших 

потрібно було витратити трохи часу для надання відповіді, деякі питання 

необхідно було вирішувати на місцевості. Було проведено декілька виїздів разом 

із земельною комісією міської ради для вирішення спірних питань.  

  



За 2021 рік було надходжень від Жуківського старостинського округу на 

суму 4 071 448 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На території Жуківського старостинського округу працює ТОВ «Крона», 

консервний завод, тепличне господарство, швейна фабрика «Мануфактура», 

працює млин ПП «Кленик», рибне господарство. В с. Жукові працює два 

магазини та ресторан, в с. Підлісному один магазин, в с. Гиновичах один магазин. 

Після обговорень з активними членами громадської організації «Жуківська» 

було вирішено облаштувати доріжки та побудувати фонтан в центрі с. Жуків. 

Дана задумка була втілена в період червень-серпень 2021 року. Облаштовано 

зону відпочинку, встановлено лавочки та освітлення. 

Було організовано масовий захід до 30ї річниці Незалежності України, на 

якому відбулося урочисте відкриття фонтана.  

Проведено забіг до дня Незалежності України с.Підлісне – с.Жуків – 

с.Гиновичі. 23.08.2021 року організовано перегляд фільму «Козацьке Різдво».  

В жовтні  2021 року в День Храмового празника с.Жуків організовано на 

центральній площі святкову дискотеку. 

В грудні 2021 року встановлено святкову ялинку та прикрашено 

новорічними гірляндами центральну площу. 18 грудня відбулося відкриття 

новорічної ялинки та відбулося свято до Святого Миколая. 

Також було проведено два  заходи до Дня пам’яті Миколи Арсенича.  

Проведено концерт «Прощання з колядою» та розваги для жителів округу. 

Проведено захід вшанування пам’яті Герої Небесної сотні. 

Було організовано 7 переглядів футбольних матчів «Євро2020», та інші 

спортивні події  на центральній площі с. Жуків, які транслювалися  на великому 

екрані. 

В літній період постійно проводиться кошеня трави і прибирання в окрузі. 

Неодноразово проводилася толока по прибиранню та покращенню благоустрою. 

Завдяки спільній праці з міським радою вирішуються проблемні питання, 

які виникають на території старостату. Вдалося зберегти поштове відділення в 

с.Жуків, яке обслуговує приблизно 1200 людей, встановити додаткові вуличні 

ліхтарі в с.Жуків та с.Підлісне.  

Частково було здійснено поточний ремонт доріг округу, методом підсипки 

шутром. 

 В с.Підлісне з жителями села було організовано і частково проведено 

роботи по розчистці канав обабіч дороги. Також проведено роботи по копанні 

канави в с. Жуків по вул. Шевченка. 



В центр села Жуків для вирівнювання площі було завезено  більше 150 тон 

землі. 

Завдяки  БМКП "Господар" та жителів села Жуків висаджено алею сакур в 

кількості 105 штук.  

А також спільно з Жуківцями посаджено  4 квітучих сакури та 50 саджанців 

декоративних рослин.  

В квітні спільно з молоддю с.Жуків посаджено 60 санжанців горіха обабіч 

дороги в центр села.  

Також висаджено саджанці декоративних дерев біля школи с.Жуків, які 

подарував селу «Клуб рибалок». 

З допомогою ТОВ «Крона» зроблено технічну документацію та придбано 

обладнання для вуличного освітлення вул. Івана Франка в с.Гиновичі, та вул. 

Золочівська в с.Жуків. Монтаж якого заплановано на 2022 рік. 

У тісній співпраці з водним господарством (О.М.Голова) вдалося 

продовжити реалізацію проекту по розчищенні русла річки Золота Липа. 

 Бажаю всім вам миру та витримки, щоби дожити до кращих часів, а ніж ті, 

які ми зараз з вами переживаємо!  

Надіємось, що 2022році наш старостинський округ не буде обділений 

увагою зі сторони Бережанської  ОТГ.  

 

 

Староста  

Жуківського старостинського округу                                   Роман КОЛІСНИК 

 


