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ЗВІТ 

старости Шибалинського старостинського округу  

про проведену роботу у 2022 році 

 

Шибалинський старостинський округ утворений рішенням сесії Бережанської 

міської ради 08 грудня 2020 року №20.  

На посаді старости працюю від 16 лютого 2021 року. 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пп.7.2 

розд.7 Положення про старосту Бережанської міської ради, затвердженого 

рішенням сесії Бережанської міської ради від 17.02.2022 р. №694 звітую про свою 

роботу пророблену у 2022 році на посаді старости Шибалинського старостинського 

округу.  

Завданням та обов’язком(повноваженням) старости в першу чергу є: 

представляти інтереси жителів сіл, які входять до старостинського округу, 

діяти в інтересах жителів відповідного старостинського округу у виконавчих 

органах міської ради, а також сприяти у підготовці документів, що надаються до 

органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, а також 

надавати адміністративні послуги своїм жителям та здійснювати свою діяльність в 

межах та з дотриманням посадової інструкції старости, затвердженої міським 

головою 02.02.2021 року. 

Станом на 01 січня 2022 року в старостинському окрузі налічувалось 1337 

осіб. До мого старостату входять два села – Шибалин і Комарівка. 

За 2022 рік мною надані такі адміністративні послуги: 

-  видано 377 довідок, з них для оформлення різного виду допомог, субсидій,  

   для оформлення спадщини, в центр зайнятості, БТІ та інші; 

-  складено 16 актів обстежень умов проживання громадян на підставі  

   проведених обстежень; 

   вчинено 54 нотаріальні дії, з них:   

-  16 заповітів, відповідно направлено16 заяв в НАІС для реєстрації заповітів; 

-  18 заяв на прийняття спадщини;  

-  засвідчення копій – 1; 



-  посвідчено 18 довіреностей на представництво інтересів; 

-  надано допомогу в підготовці та оформленні документів 7 жителям сіл      

   для житлової субсидії та 2 у наданні соціальних послуг; 

-  надано допомогу в підготовці документів щодо оформлення права власності  

   на земельні ділянки 16 жителям сіл; 

-  надавала допомогу в оформленні документів про статус ВПО – 41 особі. 

Протягом 2022 року отримано та опрацьовано 29 вхідних документів, 

відповідно на ці листи надавались відповіді, інформації у встановлені законом 

терміни.  

Вихідних документів – 96, з них службових та доповідних записок, що 

стосується питань старостинського округу: до керівництва міської ради – 9 , 1 -  в 

службу у справах дітей міської ради,  1 – у відділ з питань праці, соціальних виплат 

та компенсацій. 

На 1 січня здійснила погосподарський облік: провела звірку та внесла зміни в 

погосподарські книги. 

На початку року провела звірку 583 платників  земельного податку.  

Протягом 2022 року за розпорядженнями начальника Першого відділу 

Тернопільського РТЦК та СП тричі оповіщала військовозобов’язаних, які 

числились на військовому обліку в старостаті – 225 осіб. 

Окрім цього прийом громадян здійснювала не тільки у робочий час, а і 

позаробочий час за місцем проживання моїх жителів. 

Протягом року здійснювала контроль за громадським правопорядком на 

територіях сіл, адже на території старостату було заселено 126 внутрішньо - 

переміщених осіб (деякі були транзитом). Неодноразово разом із працівниками 

поліції була на з’ясуванні обставин за моїм же викликом відділу поліції. 

Також спостерігала та вела контроль за сім’ями із різних категорій. За моїми 

зверненнями до служби у справах дітей міської ради на облік взято 2 сім’ї, які 

опинилися в складних життєвих обставинах. Ще в однієї сім’ї, до вирішення в суді 

даної ситуації, тимчасово відібрано малолітню дитину за неналежне виконання 

батьківських обов’язків.  



Спільно із службою у справах дітей протягом року проведено 10 обстежень 

умов проживання сімей. 

Спільно із земельною комісією міської ради протягом року вирішувала 3 

спірні питання щодо встановлення межових знаків в с.Шибалин. 

Як член виконавчого комітету Бережанської міської ради брала участь у 23 

його засіданнях із 27, які відбулися. 

Брала участь у засіданні земельної комісії міської ради щодо надання в оренду 

земельних ділянок на території старостату для забезпечення продовольчої потреби 

в умовах воєнного стану. В результаті надано одну земельну ділянку. 

         Брала участь у засіданні Тернопільської районної земельної комісії щодо 

подальшого функціонування на території старостату кар’єру по видобуванні 

природного каменю (вапняку). 

Щодо благоустрою території старостату у 2022 році зроблено: 

- демонтовано пам’ятник радянських часів в с.Шибалин; 

- встановлено дитячий майданчик в центрі с.Шибалин; 

- проведено ямковий ремонт вул. Л.Українки, Героїв Повстанців, під’їзд до 

   вул. Рига, центр села Шибалин (завезено 80 тон щебня); 

- проведено вирівнювання 300 м ґрунтової дороги до кладовища в 

   с.Комарівка та застелено її 20 тонами щебня; 

- відновлено та поглиблено водовідвідну канаву протяжністю 500 м в  

  с.Комарівка; 

- підсипано щебнем в’їзд/виїзд в с.Комарівка. 

  Щира подяка директору ТОВ «Камінь Галичини» за надання щебня, ТОВ  

«Захід Агро МХП», ТОВ «Контінентал Фармерз Груп» за надану техніку, а 

також Бережанському УЕГГ ПрАТ «Тернопільгаз» за заміну нової газової труби в 

Комарівці, яка була в недоброму стані та відновленням стічної канави. 

Завезеним міською радою 37 тон щебня з відсівом проведено ямковий ремонт 

дороги на вул. Т.Шевченка в с.Шибалин, прогрейдеровано дві центральні вулиці 

Шибалина та дорогу на кладовище, облаштовано ще один додатковий під’їзд на 

кладовище. 

Організовувала обкошування: 



-  кладовища; 

-  узбіччя сільської дороги в центрі Шибалина; 

-  території біля пам’ятника в  центрі Шибалина; 

-  установ старостинського округу; 

-  дитячого майданчика на стадіоні. 

На жаль, із здороженням пального та відсутністю техніки-косарки сільський 

стадіон та прилегла до нього територія у 2022 році необкошувались (площа 

приблизно 0,8000 га). 

         В зимовий період здійснювала прогортання сільських доріг від снігу – 

техніку надало ТзОВ «Захід Агро МХП», а також здійснювалась підсипка піщано-

сольовою сумішшю на найбільш прикрих ділянках дороги.    

         За моїм зверненням до Служби автомобільних доріг на в’їзді/виїзді в 

с.Шибалині на вул.Д.Галицького: 

- встановлено відбійник; 

- відведено стічні води з центральної дороги в канаву; 

- засипано вирву, що отворилась внаслідок розмивання стічних вод; 

- полагоджено та встановлено сміттєвий бак на автобусній зупинці. 

Прикро це зазначити, протягом 2022 року і попереднього також, прибирання 

автобусних зупинок проводилось моїми зусиллями, хоча це має здійснювати 

Служба автомобільних доріг.  

Також ними не обкошувалась через мої села придорожня смуга вздовж дороги 

міжнародного значення, на жаль, в мене таких можливостей це робити не було. 

Розвиток інфраструктури у 2022 році: 

- організувала роботу з косметичного ремонту внутрішнього приміщення 

   Шибалинського відділення пошти (робота зроблена власними силами); 

- придбали морозильну камеру та електронну вагу в дошкільний заклад (за  

   кошти ТзОВ «Контінентал Фрамерз Груп»). 

З ініціативи начальника відділу економіки міської ради та за моїм сприянням 

прийняли участь в конкурсі «Роби своє» від благодійного фонду «МХП-Громаді», 

мета якого була – розвиток малого бізнесу. В результаті виграного конкурсу 

шибалинська підприємниця отримала 80 тис.грн., які спрямувала на облаштування 



літньої тераси в кафе (опубліковано на моїй Fb сторінці). Також з моєї ініціативи 

та за допомогою начальника відділу економіки міської ради прийняли участь в 

конкурсі «Час діяти Україно» по пріоритетному напрямку –системні проєкти в 

освіті. Вигравши конкурс, загальний бюджет проєкту – 136561.00 грн.: від БФ 

«МХП-Громаді» - 99861.00 грн. та сума залучених коштів – міська рада – 36700.00 

грн., закупили 7 нових сучасних комп’ютери, 1 принтер, 1 роутер в Шибалинську 

гімназію, створивши новий комп’ютерний клас (опубліковано на моїй Fb сторінці 

та Fb сторінці Shybalyn-Шибалин). 

На території старостинського округу завжди є актуальним питання соціальної 

підтримки жителів сіл.  

У 2022 році одинокі жителі старостату до свята Святого Миколая отримали 

цукеркові подарунки.  

Не оминув такий приємний захід дітей в дошкільному та шкільному закладах 

і в с.Комарівка, хоча там немає ні садочку, ні школи.  

За моєї ініціативи разом із начальником відділу з питань праці, соціальних 

виплат та компенсацій міської ради та секретарем міської ради привітали із 100-

річним ювілеєм, жительку с.Шибалин, Головату С.В., вручили подарунки. 

Здійснювала роботу із переселенцями. На території старостату заселила 

громадян із східних областей в 4 приватні помешкання і в школу, решту проживали 

по домовленості з власниками. Для усіх, незалежно де проживали ВПО на території 

старостату, організовувала збір продуктів, одягу, взуття, а також необхідних речей 

для заселення: ліжка, холодильники, газові плити, посуд, постіль. Робота з 

переселенцями була виснажливою і займала майже весь мій особистий час. 

Приходилось бути і психологом, адже були люди з різних областей і з різним 

баченням. 

Організувала благодійну акцію «Великодний кошик» для ВПО. Кожна сім’я 

ВПО на території старостату отримала набір продуктів та домашню випічку до 

Великодного столу. 

 

Культурний та волонтерський рух у 2022 році: 

-  до новорічних та Різдвяних свят встановлено в центрі села новорічну ялинку; 



-  на Різдвяні свята проведено з дотримання карантинних норм вечір для 

молоді  

    (жива музика) в селах старостату; 

-   сприяла у проведенні веселих канікул в Шибалині (надано музичну  

    апаратуру). 

-  організувала до Дня Незалежності спільний молебень в центрі Шибалина; 

-  з моєї ініціативи та за допомогою односельчан провели благодійний концерт  

    та ярмарок. Зібрані кошти від даного заходу направили на потреби ЗСУ  

    (опубліковано на моїй Fb сторінці). 

-   допомогла у проведенні солодкого столу від БФ «МХП-Громаді» для дітей    

    ВПО та дітей, чиї батьки боронять країну від агресора (опубліковано на моїй  

    Fb сторінці). 

Від самого початку повномаштабного вторгнення росії в Україну і до 

сьогоднішнього дня з допомогою односельчан веду волонтерський сільський рух зі 

збору продуктів, випічок для ЗСУ. 

2022 рік був надзвичайно важким у моїй роботі, але плідним. Хочу щиро 

подякувати усім хто був поміччю мені протягом цього року. 

 

 

Староста Шибалинського  

старостинського округу                               Ольга ДУДАР 

 


