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ЗВІТ 

старости Урманського старостинського округу 

Бережанської міської ради про проведену роботу у 2022 році 

 

Згідно  рішення  Бережанської  міської  ради  від  08.12.2020  року  «  Про   

утворення  старостинських  округів  Бережанської  міської  ради  був  створений  

Урманський  старостинський  округ  до  якого  входять села  Урмань,  Пліхів , 

Краснопуща. На  території  округу  числиться  334  домогосподарств . 

Веду  свою  роботу  на  окрузі  відповідно  до  Конституції  України,  Законів  

України  «  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні « , «  Про  службу  в  органах  

місцевого  самоврядування « ,  «  Про  запобігання  корупції « та  Положення  про  

старост  Бережанської  міської  ради . 

Моя робота на посаді старости проходить у тісній співпраці з Бережанською 

міською радою,  керівництвом  ПАП « Агропродсервісом» , та всіма  організаціями  

та підприємствами , які знаходяться  на  території  старостинського округу.  

Виконую  доручення  Бережанської  міської  ради  та    виконавчого  комітету, 

розпорядження  міського голови , забезпечую надання  інформації , виконую інші  

обв’язки , визначені  законодавством  України  в  межах  своїх повноважень. 

Одним із  завдань , відповідно до Положення про старосту  є  сприяння 

жителям у підготовці  документів , що подаються до  міської  ради та спеціалістам 

за їх призначенням  на  оформлення  субсидій для  відшкодування  витрат  на 

житлово – комунальні послуги ,  та надання  матеріальних допомог на вирішення 

матеріально побутових питань , на оформлення технічних  документацій  

приватизації земельних  ділянок. 

 

Загальна  площа  території  - 2970.60 га  в  т.ч. 

ПАП « Агропродсервіс «  -  501,67 га 

Психоневрологічний  будинок інтернат -  55,10 

Для обслуговування житлових  будівель та підсобних  господарств – 519,3 

Лісовий  фонд  -  1297,08 га  в т.ч. 

Бережани  ДЛМГ  -  1151,48 га 



ДП Бережаниагроліс  -  143,90 га 

Водний  фонд -  110,40 га 

Землі , які передані  в  оренду   ( земельні  паї )  в т.ч.  

Рілля -  584,74 га 

Пасовища  -  116,50 га  

Не витрибувані  паї -  8,01 га. 

 

Чисельність  населення  старостинського  округу  станом  на  01.01.2022  року  

становить – 754 чоловік  із  них  :  дошкільнят  -  21 , дітей  шкільного  віку – 76, 

пенсіонерів  - 212 , осіб  працездатного  віку  та  молоді -  362  . 

Здійснюється  контроль за  своєчасною оплатою  податків отриманих з 

прибутку фізичних  осіб  та  земельний податок , проводиться  роз’яснювальна 

робота щодо погашення  боргів . Не  допускаю на  території  старостинського 

округу  дій чи бездіяльності . які  можуть зашкодити інтересам  територіальної  

громади та  держави.  Дотримуюсь  правил  службової  етики  встановленими 

законодавчими  актами України . Правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

Найбільшим  джерелом   надходжень  залишається  ПАП  « Агропродсервіс « 

. Також  питому  вагу  в  сплаті  податків  відіграють  фізичні  особи  

підприємницької  діяльності  чисельність  яких  складає  9  чоловік.  Також  велика  

частка  доходів  поступає  з  Бережанського  психоневрологічного будинку – 

інтернату    та  ТОВ  «  Сазан  2012  « та інші  доходи  всіх  називати не буду. 

На  території  старостинського  округу    знаходиться  Урманська  гімназія  де  

навчається  - 50  учні , а  також  при  гімназії  функціонує дитячий  садочок  «  

Барвінок  « ,  який  відвідує  - 11   діточок. 

Для  розвитку  культури  і  духовності  в  старостинському  окрузі  працюють  

заклади  культури :  сільський  клуб  Пліхова , сільський  клуб  Урманя  правда  на  

даний  час  він  знаходиться  в  аварійному  стані  тому  всі  заходи  проводяться  в  

Урманській  гімназії  або  в сільському  парку ,  сільські  бібліотеки  :  Урмань,  

Пліхів . 

За  покращенням  здоров’я  та  працездатності  дбають  наші  медики  на  

території  округу  в  селі  Урмань  працює  Урманська  амбулаторія  загальної  



практики сімейної  медицини  ,  які  обслуговують  населені  пункти  :  Урмань,  

Пліхів,  Краснопуща , Надрічне.   

Як  староста  беру  активну  участь  у  пленарних  засіданнях  виконавчого  

комітету  та  в  нарадах  різного  спрямування  де  представляю  інтереси  мешканців  

населених  пунктів. Виконую  доручення міської  ради, виконавчого  комітету  та  

міського  голови ,  інформую  їх  про  виконання  доручень ,  здійснюю  прийом  

громадян , які звертаються  з проблемами різного характеру. 

Надаю  рекомендації  та  консультації з приводу оформлення права  власності  

на нерухоме майно та оформлення  земельних  ділянок  тісно співпрацюю з 

органами  нотаріату , бюро технічної  інвентаризації  та реєстраційними відділами. 

Крім  того мешканці  округу  отримують  консультації та  роз’яснення  в  

телефонному  режимі 

Прийом  громадян  відбувається  згідно  затвердженого  графіка  особистого  

прийому  громадян. У  поточному  році  проведено  92  особистих  прийомів 

громадян.   За  характером  порушених  у  зверненнях  питань  головне  місце  

займають  питання  комунальної  та  соціальної  сфери ,  водопровідних  мереж ,  

заміна  лампочок  вуличного  освітлення, ремонт  частини  доріг. По всіх зверненнях  

надано  відповіді . Звернення  вирішуються  позитивно надаються вмотивовані  

роз’яснення  згідно  до  вимог чинного законодавства. 

В Урманському  старостинському  окрузі  діловодство  здійснюється  

відповідно  затвердженої  номенклатури  справ  та  інструкції з документування .  

За 2022  рік  старостою  було надано – 201 довідок , 4  актів  обстеження ,  складено  

і  відправлено  на  реєстрацію – 12  заповітів , 7  заяв оформлено  на  прийняття  

спадщини ,  видано  -9  доручень. Надано  характеристик  з  місця  проживання  для  

представлення  по  різних  організаціях -  11  особам. Зареєстровано  вхідної  

документації  - 30 . вихідної  документації  - 70. 

В  2022  році  прийнято  документів  для  оформлення  субсидій  на  комунальні  

послуги  від  82  мешканців  сіл,  та  постійно  переоформляються  субсидії  на  

опалювального  сезону  для  всіх  мешканців , в яких  немає  змін , які  проживають  

на  території  старостинського  округу це  не  менше  105  чоловік,  також  оформлені  



пільги  на  комунальні  послуги  пільговій  категорії ,  а  саме : учасникам  війни , 

учасникам  АТО -  12  чоловік. 

Здійснюю  облік , ведення  та  зберігання  по господарських  книг  . веду облік  

реєстрації  та  зняття  з  реєстрації  осіб  на  території  старостинського округу. 

Протягом року здійснюється  оповіщення  військовозобов’язаних . ведеться 

облік учасників  АТО  та  бойових  дій . Також ведеться  облік пільгових  категорій 

, які  проживають  на  території  старостинського  округу. 

Протягом  2022  року  в  старостинському  окрузі  було  виконано  наступні  

заходи :  

- Встановлено і обгороджено  дитячий  майданчик  в  селі  Пліхів  . завдяки  

фінансовій підтримці  Бережанської міської  ради закуплено  краску для  

фарбування  шин . які були  встановлені  для  обгородження  майданчику. 

- Спільно з наданням  допомоги у виділенні  матеріалів  ( плитки  шашки ) 

комунальним господарством « Господар « та фінансування  Бережанської  міської  

ради  закуплено матеріали  ( щебінь  , пісок ,  цемент . бордюри )    встановлено  15 

метрів  дороги , яка примикає  до  Урманської  гімназії   та адмінбудинку  

старостинського округу 

- За виділені  кошти  Бережанської  міської  ради  закуплений  матеріал  ( 

щебінь, пісок, цемент ) і встановлена  доріжка  12 метрів біля  Урманської  

амбулаторії  до  пандуса 

- Бережанською  міською  радою  було  закуплено  та  встановлений  новий  

котел на  дрова для  Урманської амбулаторії  

- При  завезені  та виділенні  щебеню  в  кількості  30  тон  міською  радою  

вдалося  провести  частковий  ремонт  дороги  по  вул. Зелена  в  селі   Урмань  та  

по  вул. Б.Хмельницького в  селі Краснопуща 

- За допомогою  ПАП «  Агропродсервіс  « їхньою  технікою розчищена  та  

вирівняна  дорога  по  вул. Лісова  заїзди  на  городи  в  ур. « Городище «. 

- За  допомогою  ПАП  « Аргопродсервісу  «  ескаватором    поглиблений  

потічок  по  вулиці  Миру ,  який кожного  року після  дощів  замулюється  . 



- За  допомогою  надання  бульдозера  з  міської  ради  розгорнута  та  вирівняна  

польова  дорога ,  якою  користуються  майже  всі  жителі  села  Урмань  , яка  

виходить  на  земельні  ділянки  під  городи  громадян. 

- Проведений  подвірний  обхід  населених  пунктів, де  проводились  заходи 

по  ліквідації  несанкціонованих  сміттєзвалищ   та  нагромадження  побутового  

сміття . 

- Разом  з  молоддю  села  проведено  благоустрій  сільського  парку , 

опорядковано  та  побілено  стелу «  Ніхто не забутий,  ніщо  не  забуте «  

- Біля  закладів  торгівлі працівниками  даних  закладів проведений  

благоустрій  своїх  територій, покрашені  вікна , паркани  і т.п. 

- За  сприяння  виділення  бульдозера  «  Агропродсервісу «   упорядковане  

сміттєзвалище. 

- Проводились  заходи  по  обкошуванню   трави,  вирубки  сухих  дерев, 

чагарників . 

- Разом  з  активними  мешканцями  сіл  території  старостинського  округу  

прибрані  кладовища, упорядковані  могили  воїнів  УПА  і ті  могили ,  за  якими  

не  має  кому  доглядати. 

Кожна  організація ,  а  це  Урманська  гімназія, Урманське  лісництво, ТОВ « 

Сазан 2012 « , Бережанський психоневрологічний  будинок- інтернат , Урманська  

амбулаторія  ЗПСМ ,  ПАП  «  Агропродсервіс « ,  торгівельні  точки  також  

приймали  активну  участь  у  благоустрою  свої  територій . Спільними  зусиллями  

багато  зроблено,  але  ще потрібно багато  і  зробити. 

Також  хочу  наголосити ,  що  для  того ,  щоб наші  учні  школи  змогли  на  

перерві  харчуватися  знаходжу  благодійників .  які  закупляють  продукти 

харчування  для  учнів. 

Також  домовляюся  з благодійниками  .  які  закупляють  подарунки  до дня  

Святого  Миколая  для  всіх  учнів школи. Людям  похилого  віку категорія одиноко 

проживаючі  отримують  продуктові набори  двічі  на  рік до  свят  різдвяних  та  

паски  від  ПАП  « Агропродсервісу  « за  що їм  велике  спасибі . 

З початку  воєнних дій після вторгнення  російських  загарбників   на  наші  

території  , ми жителі  старостинського округу і я особисто  не  стояли  осторонь .  



а згортувались  та  мобілізувались  на  допомогу  нашим  воїнам захисникам ,  один 

раз  на тиждень  з старостинського округу в  волонтерський  центр Бережани 

доставляли  необхідні продукти  харчування , готовили  різні  смаколики . 

закупляли  медикаменти  і  багато  іншого  для потреб  ЗСУ   ,   і продовжуємо  

допомагати  і по  сьогоднішній день. 

Нашими жителями  сіл  територіального округу  було  прийнято  і розміщено 

по  оселях  велика кількість  внутрішньо переміщених  осіб  з  областей  де  

найбільше  проходили  бойові дії. Жителі  відкликнулись  на  моє прохання 

забезпечити  їх всім необхідним  для  нормального проживання  на  нашій  території  

, тому  вони проживали  разом  з нашими жителями  в  будинках  де були  

забезпеченими  всіма умовами  для нормального проживання. 

Багато  хотілось  зробити . але  війна внесла  свої  корективи ,  тому що 

планувалось  на  цей  рік закупити  та  встановити  на  даний  час не  на часі , але я 

впевнена  що  після перемоги  ми обов’язково  до  цих планів повернемось  і 

постараємось  втілити  в життя і покращити  розвиток сіл  на  нашій  території 

 

Мої  зусилля  по  питанню  ремонту  комунальних  доріг  по  вулицях  поки що  

не  повністю увінчалися  успіхом,  також  хотілося  встановити  для  молоді  

спортивний  майданчик, встановити  в  сільському  парку  літній   павільйон  для  

проведення  різних  заходів,  адже як я зауважила,  що  в  селі   Урмань сільський  

клуб  знаходиться  в  аварійному  стані,  але  на все це  потрібні   відповідні  кошти.  

Тому  надіюсь,  що  цього  року  після  закінчення  війни  будуть  виділятися  кошти  

на  розвиток  старостинських  округів  і  ми  зможемо  спільно  щось  більше  зробити  

для  розвитку  сіл. 

 

 

Староста Урманського  

старостинського округу       Любов ТИМОВИЧ 


