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ЗВІТ 

старости Посухівського старостинського округу  

про проведену роботу у 2022 році 

 

Відповідно до пункту 6 статті 541  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 2022 рік. 

В період  01 січня по 31 грудня 2021 року надано такі адміністративні послуги 

населенню округу:  

- видано 146 довідок; 

- здійснено обстеження житлово-побутових умов 5 жителів  с.Посухів, про що 

складено та затверджено відповідні акти; 

- оформлено та подано на реєстрацію в НАІС 9 заповітів та 1 дублікат заповіту, 

6 довіреностей, прийнято дві заяви про прийняття спадщини; 

- надано допомогу в оформленні оренди земельних ділянок: 

 городів  -  45 осіб (6,75га) ; 

 паїв – 79 осіб (94,7058га). 

- надано допомогу в оформленні чи поновленні пільг та субсидій 113 особам.  

За звітний період мною опрацьовано: 

 16 вхідних листів, з них: 

 3 адвокатські запити щодо заповітів; 

 4 розпорядження військового комісара (на виконання яких 

оповіщено 107 військовозобов’язаних та призовників); 

 адміністрації; 

 9 – інші. 

        18 вихідних листів. 

Протягом січня-лютого 2022 року, з метою забезпечення належного ведення 

погосподарського обліку, здійснено  звірку в домогосподарствах та внесено 

відповідні зміни 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 06 лютого 

2022 року; 

- на виконання розпоряджень військового комісара, оповіщено                                       

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

Тернопільського ОМТЦК та СП. 

Протягом  звітного періоду мною надано методичну допомогу жителям села 

Посухів щодо провадження судового процесу, розпочатого  за моєї ініціативи про 

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

аграрні  інвестиції» та ТзОВ «Оскар Агро». На розгляді в Бережанському 

районному суді знаходилось 83 судові справи, з них 79 задоволено, 4 призупинено 

у зв’язку із смертю заявника. В підсумку, 79 особам повернуто право на земельні 

ділянки загальною площею 94,7058 га, виплачено борг за орендну плату (згідно 

договору оренди)   за два роки в сумі 283 0619 грн. Крім того, мною надано 

допомогу заявникам щодо підготовки запитів до виконавчої служби про стягнення 

судового збору з відповідача. В результаті,  повернуто коштів на загальну суму       

121 000 грн. 

Протягом звітного періоду взяла участь у 22 засіданнях виконавчого комітету 

Бережанської міської ради. 

У 2022 році, за участю ГО «Файне Село», утвореної за моєї ініціативи                             

у 2021 році, а також активної молоді села проведено ряд заходів з благоустрою:  

- на кладовищі УСС (фарбування пам’ятників, обкошування трави на території 

кладовища та довкола нього (4 рази в рік);  

- на сільському кладовищі обкошування трави та вирізка дерев;  

- фарбування мосту через річку Золота Липа;  

- до Міжнародного дня захисту дітей 1 червня 2022 року встановлено дитячий 

майданчик, придбаний за кошти з Держаного бюджету на соціально-економічний 

розвиток територій.  



За спонсорські кошти придбано музичну апаратуру до сільського клубу 

(портативна колонка з комплектуючими) на загальну суму 9 338 грн. 

Також протягом звітного періоду проведено ямковий ремонт дорожнього 

покриття по вул. Кульчицької білим щебенем, виділеним міською радою в кількості 

25 тон. (бульдозер для розгортання щебеню надано за сприянням Нестора 

Колодки). 

З початком повномасштабного вторгнення  Російської Федерації на територію 

України, спільно із жителями села неодноразово зібрано та відправлено 

гуманітарну допомогу на фронт та в міста, які постраждали від війни, а також для 

громадян України, які тимчасово переселені до Бережанської громади з міст, де 

ведуться активні бойові дії. 

За ініціативи та фінансової підтримки ПП «Качан-07» вручено 9 великодніх 

кошиків одиноким людям похилого віку та особам з інвалідністю та 30 подарунків 

учням та вихованцям Посухівської початкової школи до  Св. Миколая. 

За 2022 рік до бюджету Бережанської міської ради надійшло 402,610,49 грн 

надходжень з Посухівського старостинського округу, з них: 

 ПДФО із заробітної – 19779,84 грн.; 

 ПДФО з паїв – 68133,72 

 Єдиний податок з фізичних осіб – 273784,03 грн.; 

 Оренда землі з фізичних осіб -18157,27 грн. ; 

 Земельний податок з фізичних осіб – 6966,91; 

 Земельний податок з юридичних осіб – 2526,95 ; 

 Нерухомість  житлова з фізичних осіб – 819,00 грн.; 

 Нерухомість нежитлова з фізичних осіб – 368,00 

 Нерухомість нежитлова з юридичних осіб – 4180,00; 

 Акциз – 6008,05 грн.; 

  Єдиний с/г податок 1894,72 

 

Староста Посухівського  

старостинського округу                                                               Оксана ГРАБАР 


