
            

 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXII сесія  

(II засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
 16 червня  2022 року                         м. Бережани                                      №801 

 

Про заслуховування звіту старости 

Посухівського   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 Посухівського старостинського округу   Бережанської 

міської  ради Грабар Оксани Іванівни, сесія Бережанської міської ради  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Звіт старости Посухівського  старостинського округу Бережанської 

міської ради Грабар Оксани Іванівни  взяти до відома (додається). 

2. Роботу старости Грабар Оксани Іванівни  з дати її  затвердження визнати 

задовільною. 

3. Старості  Посухівського  старостинського округу Бережанської міської 

ради    Грабар Оксані 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  

  №800 від 16 червня 2022р. 

 

ЗВІТ 

старости Посухівського старостинського округу Оксани Грабар про 

проведену роботу за 2021рік. 

 
Відповідно до пункту 6 статті 54 1  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», положення про старосту Бережанської міської ради, 

затвердженого рішенням сесії міської ради від 17 лютого 2022 року № 694, 

звітую про роботу на посаді старости Посухівського старостинського округу  за 

2021 рік. 

На посаду старости Посухівського старостинського округу призначена                  

09 лютого 2021 року. 

 В період 09 лютого по 31 грудня 2021 року надано такі адміністративні 

послуги населенню округу:  

- видано 187 довідок; 

- здійснено обстеження житлово-побутових умов 30 жителів  с.Посухів, про 

що складено та затверджено відповідні акти; 

- оформлено та подано на реєстрацію в НАІС 6 заповітів та 1 заяву про 

скасування заповіту; 

- надано допомогу в підготовці документів для оформлення права власності 

на нерухоме майно (земельні ділянки) 7 жителям села; 

- надано допомогу в оформленні оренди земельних ділянок: 

 городів  -  26 осіб (3,9 га); 

 паїв – 80 осіб (23,778 га). 

- надано допомогу в оформленні субсидій 27 особам.  

За звітний період мною опрацьовано: 

 16 вхідних листів, з них: 

 1 звернення на гарячу лінію; 

 3 адвокатські запити щодо заповітів; 

 3 розпорядження військового комісара (на виконання яких 

оповіщено 116 військовозобов’язаних та призовників); 

 3 запити центру пробації щодо засуджених; 

 1 звернення Тернопільської обласної державної адміністрації; 

 1 звернення Тернопільської районної державної адміністрації; 

 4 – інші. 

        36 вихідних листів, з них 9 ініційованих. 

У лютому  2021 року, з метою забезпечення належного ведення 

погосподарського обліку, здійснено  звірку в домогосподарствах та внесено дані 

у   погосподарські книги. 

 На виконання пункту 5.23 Положення про старосту Бережанської міської 

ради, забезпечено ведення військового обліку на території старостинського 

округу, а саме: 



- поновлено нормативно-правову базу; 

- здійснено подвірний обхід, про що складено відповідний акт від 19 

лютого 2021 року; 

- розроблено план роботи  по військовому обліку на поточний рік; 

- на виконання розпоряджень військового комісара, оповіщено                                       

116 військовозобов’язаних та призовників про їх явку до 1-го відділу 

Тернопільського ОМТЦК та СП. 

 

У 2021 році за моєї ініціативи розпочато судовий процес щодо розірвання 

договорів оренди  з ПП «Галицькі аграрні інвестиції», ТзОВ «Галицькі аграрні  

інвестиції» та ТзОВ «Оскар Агро», котрі  від 2018 року не платили пайовикам 

орендної плати та жодного разу не обробляли земельні ділянки за цільовим 

призначенням. На даний час на розгляді в Бережанському районному суді 

знаходяться 83 судові справи.  

 У травні 2021 року  на звернення жителів села щодо незаконного захоплення 

їх земель (паїв), неодноразово  брала участь у з’ясуванні даного факу. Крім того, 

з даною проблемою виступила на сесії міської 27 травня 2021 року.  

Протягом звітного періоду взяла участь у 11 засіданнях виконавчого 

комітету Бережанської міської ради. 

Є учасником робочої групи з розроблення стратегії розвитку Бережанської 

територіальної громади, взяла участь в одному засіданні. 

У 2021 році, з метою залучення жителів села Посухів до громадської 

діяльності, участі у соціально-економічному розвитку села, ініціювала 

створення громадської організації.  27 травня 2021 року утворено ГО «Файне 

село», керівником якого обрано П’єнтака Тараса Степановича. Члени 

громадської організації протягом року брали активну участь у заходах щодо 

благоустрою кладовища УСС, сільського цвинтаря, підготовці культурно-

масових заходів, долучилися до косметичного ремонту сільського клубу. За 

сприянням громадської організації придбано фарбу для поновлення хрестів на 

кладовищі УСС у 2022 році на суму 850 грн. 

Протягом звітного періоду мною, як старостою, спільно із жителями села 

Посухів здійснено ряд заходів щодо благоустрою населеного пункту. Перелік 

заходів та фінансові витрати на їх реалізацію відображено у додатку 1.  

За моєї ініціативи в селі проведено два культурно - масові заходи (додаток 

2). Крім того, мною, разом із дітьми та молоддю села взято участь в урочистій 

ході на гору Лисоня, приуроченій  Дню Прапора України (фото1-2). Також, 

сільський вокальний ансамбль «Просвіта» (художній керівник-заслужений 

працівник культури Зиновій Головацький) брав участь у XV фестивалі 

стрілецької, повстанської та сучасної військово-патріотичної пісні «Дзвони 

Лисоні» (фото 3-4).  

У жовтні 2021 року, в рамках проведення заходів до Дня Захисника України,  

проведено дві зустрічі-екскурсії на Кладовищі УСС: 

– з  студентами БАТІ, керівники о.Володимир Зайчук та Ірина Калиній (фото 

5); 



– учнів та вихованців Посухівської початкової школи із представниками 

громадської організації "Res_Publica, Брати по зброї" Дмитром Гайдуцьким 

та Олександром Борисовим (фото 6) 

З метою популяризації пам’ятки історії місцевого значення - кладовища 

Українських Січових Стрільців, привернення уваги туристів як з України, так і                  

з-за кордону  проведено зустрічі з: 

-  режисером Володимир Ханасом, який зняв репортаж про турецьких 

воїнів, котрі похоронені на кладовищі УСС. Репортаж «Посухів та околиці» 

опубліковано на ютуб каналі за посиланням  
https://www.youtube.com/watch?v=0B7vtYAaBEg; 

- телеведучою телеканалу ТV-4 Христиною Черешнюк (репортаж від                           

29 жовтня 2021 року) (фото7). 

За ініціативи та фінансової підтримки ПП «Качан-07» вручено 8 великодніх 

кошиків одиноким людям похилого віку та особам з інвалідністю та 30 

подарунків учням та вихованцям Посухівської початкової школи до  Св. 

Миколая. 

Разом із завідуючою сільським клубом, залучили дітей та молодь до 

виготовлення новорічних прикрас для сільської ялинки (фото 8-9), організовано 

Андріївські вечорниці (фото 10).  

За кошти, вилучені на осінньому ярмарку та від надання платних послуг 

сільським клубом, закуплено та взято на баланс сільського клубу музичну 

апаратуру на суму 8478,00 грн (додаток 3).   

 

За 2021 рік до бюджету Бережанської міської ради надійшло 469 610.84 грн 

надходжень з Посухівського старостинського округу, з них: 

 ПДФО із заробітної – 96 087,60 грн.; 

 ПДФО з паїв – 83790,52 

 Єдиний податок з фізичних осіб – 240696,83 грн.; 

 Оренда землі з фізичних осіб -710,00 грн. ; 

 Земельний податок з фізичних осіб – 33153,76; 

 Земельний податок з юридичних осіб – 2426,92 ; 

 Нерухомість  житлова з фізичних осіб – 220,62 грн.; 

 Нерухомість нежитлова з фізичних осіб – 265,39 

 Нерухомість нежитлова з юридичних осіб – 3859,20грн.; 

 Акциз – 8400,00 грн.; 

Крім того, сплачено єдиний с/г податок загальною сумою на Бережанську 

територіальну громаду: 

- ТзОВ «Галицькі аграрні інвестиції» - 47277,28 грн.; 

- ТзОВ «Оскар Агро» - 1200,54 грн.; 

- ПП «Качан-07» - 45600,00 грн. 

 

Староста Посухівського старостинського 

Округу                                                                                        Оксана ГРАБАР  

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0B7vtYAaBEg%26fbclid%3DIwAR2-D-A8Dq2NGdIBh6r7-ocCAdwYUH4kPd0SMTWziNo9JgDPCKr-Oq6dMEM&h=AT0itrab92lAS1Aa51UrEDG3SKSCz1eOoo2AzmGFB4WI_BCXBIytBjgXWhHDe8pEh7uLgELWbWZAiFVfC-62QiKJpWnULSwG-OaShDLZWV3a2-qM10mZ_bws2JYPJZZADIgKxA

