
            

 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXII сесія  

(II засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
 16 червня   2022 року                      м. Бережани                                       №798 

 

Про заслуховування звіту старости 

Куропатницького  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 Куропатницького  старостинського округу   

Бережанської міської  ради  Ціцюри Г. І. , сесія Бережанської міської ради  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Звіт старости Куропатницького  старостинського округу Бережанської 

міської ради  Ціцюри Галини Іванівни   взяти до відома (додається). 

2. Роботу старости Ціцюри Галини Іванівни з дати її  затвердження визнати 

задовільною. 

3. Старості Куропатницького   старостинського округу Бережанської міської 

ради   Ціцюрі Галині Іванівні : 

-  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  

  №798 від  16.06.2022 року 

 

ЗВІТ 

старости Куропатницького старостинського округу 

Бережанської міської ради Тернопільського району 

 

Керуючись Конституцією та законами України, актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Статутом Бережанської міської ради, 

Положенням про старосту села та іншими нормативно-правовими актами, що 

визначають порядок його діяльності, звітую про роботу старости 

Куропатницького старостинського округу за 2021 рік: 

На території Куропатницького старостинського округу є такі комунальні 

заклади – це Куропатницький ліцей де навчаються 114 учнів, садік який 

відвідують 9діток,  сільська бібліотека, Куропатницький сільський будинок 

культури та  ФАП, сільський клуб, бібліотека та ФП в с.Баранівка. 

На території старостинського округу  працює 2 соціальних робітники, які 

обслуговують 21 людину. 

Перше, з чого розпочала свою діяльність на посаді старости – це 

встановлення пандусу на ФАПі с.Куропатники. З приходом весни розпочали 

роботу по ліквідації стихійного сміттєзвалища при вїзді в с.Куропатники, з 

допомогою небайдужих мешканців та ФГ «Фльонц» яке надало транспорт, 

рекультивували  несанкціоноване сміттєзвалища. Майже щотижня проводили 

толоки по впорядкуванню територій, було оформлено по договору людину для 

косіння трави вздовж дороги,  біля адмінприміщення, клубу, парку, дитячого 

майданчика, території навколо стадіону.   Від жителів  села  надходили  

звернення щодо роботи вуличного  освітлення, оскільки було встановлено 2 

додаткових трансформатори і вуличне освітлення тимчасово було від’єднано,  

КП «Господар»  було закуплено лампочки і  замінено, відновлено роботу 

вуличного освітлення. Власними силами здійснено косметичний ремонт 

автобусних зупинок в с. Куропатники та Баранівка, вуличного туалету біля 

адмінбудинку, побілено дерева вздовж дороги. Пофарбовано 4 мости, підсипано 

комунальну дорогу по вул. Зелена кошти було виділено з бюджету. З допомогою 

небайдужих мешканців села провели ямковий ремонт дороги та чистку 

придорожної смуги від кущів.  За сприяння ФГ «Фльонц»  зроблено косметичний 

ремонт кабінету старостату та встановленням ламінату. За кошти міської ради 

було придбано комп’ютер для потреб старостату на суму 15 тис., а в будинок 

культури акустичну систему на суму 42тис. 

Протягом  року у старостинському окрузі проводилась робота щодо надання 

адміністративних послуг та проводився прийом громадян з питань надання 

соціальних послуг: 

-  за рік видано 465 довідок за різними формами. 

- складено 30 актів обстеження житлово-побутових умов. 



- вчинено 31 нотаріальних дій: з них 10 заповітів; 14 довіреностей; 4 

посвідчено справжність підпису; прийнято 3 відмови від спадщини. 

-видано 14 характеристик. 

-видано 90 архівних довідок, оскільки є на зберіганні колгоспний архів. 

- на отримання дотацій за бджолосімї було прийнято і подано  7 пакет 

документів з фізичних осіб. 

- проведена робота щодо змін у нарахуванні  земельного податку та 

нерухомого майна з фізичних     осіб. 

- здійснюється облік, ведення, зберігання погосподарських книг, видаються 

довідки у межах наданих повноважень: видано – 45 довідок. 

- ведеться облік військовозобов’язаних, здійснюється оповіщення 

військовозобов’язаних та призовників, складаються списки юнаків для приписки 

до призовної дільниці. 

-ведеться облік всіх пільгових категорій, які проживають на території 

округу, подаються документи пільгових категорій в управління соціального 

захисту населення для нарахування компенсацій на придбання твердого палива, 

скрапленого газу та використання електроенергії, налічується 91 користувачів 

субсидій, та 12сімей на тв.паливо, 7  багатодних сімей, які користуються 

пільгами. 

-подала 6 службових записки: про облаштування вул. освітлення в                         

с. Баранівка, про встановлення зупинки за вимогою в с. Куропатники, на 

придбання комп’ютера для старостату, на придбання акустичної системи для 

будинку культури, на облаштування спортивного майданчика, про видалення 

аварійних дерев в с. Баранівка та Куропатники. Подала відношення в ПрАТ 

«Київстар» про погане покриття. 

У планах на 2022 рік: - плануємо продовжити роботи з благоустрою в наших 

селах; - проводити ямковий ремонт комунальних доріг в селах: Куропатники, 

Баранівка, - впорядкувати сміттєзвалище та провести роботи з розширення 

сільського кладовища в с. Куропатники,  встановити сміттєві баки.  Облаштувати 

вуличне  освітлення в с. Баранівка. 

Хочу висловити слова вдячності всім працівникам міської ради, робітникам 

всіх установ та закладів,  підприємцям, одноосібникам, всім депутатам, особливо 

депутату нашого старостинського округу Фльонцу В.М. та ФГ «Фльонц» за 

постійну допомогу та підтримку у будь-яких питаннях,   всім жителям , хто не 

стоїть осторонь проблем старостинського округу, хто підставляє своє плече, хто 

розуміє сьогоднішню складну ситуацію та завжди готовий прийти на допомогу, 

для покращення життя нашого старостинського округу. 

 

 

 

 

Староста  

Куропатницького старостинського округу                                  Галина ЦІЦЮРА 


