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ЗВІТ 

старости Надрічнянського старостинського округу  

про проведену роботу у 2022 році 

 
Керуючись Конституцією та Законами України, актами Президента України, 

Кабінету Міністрів, Положенням про старосту та іншими нормативно-правовими 

актами, що визначають порядок його діяльності, звітую про роботу 

Надрічнянського старостинського округу за 2022 рік. 

За посадою я є членом виконавчого комітету Бережанської міської ради, 

представляю інтереси жителів села Надрічне. Сприяю підготовці документів, що 

подаються до Бережанської міської ради та виконавчого комітету. Беру участь у 

засіданнях виконавчого комітету міської ради. 

Прийом громадян здійснюється за місцем роботи в межах робочого часу та в 

позаурочний час за місцем проживання жителів села. Здійснюється моніторинг 

стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, 

культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлового-комунального 

господарства, реалізацію ними права на працю та медичну допомогу. Жителі села 

беруть активну участь в соціально-економічному та культурному житті округу. 

Надаються пропозиції щодо, ремонту доріг комунальної власності, вуличного 

освітлення, благоустрою села. Надається допомога жителям села щодо 

переадресації заяв різного характеру, пропозицій, інформацій посадовим особам 

міської ради та її виконавчого комітету. 

За звітний період в селі Надрічне померло  7 чоловік, народилося троє дітей. 

У селі працює Надрічнянська гімназія I-II ступенів, ДНЗ  «Малятко», ФАП, 

сільська бібліотека, пересувне поштове відділення. З 01.02.2022 року запрацював 

Народний дім.   

Територія біля установ утримується в належному стані, прибираються 

кладовища, узбіччя вулиць. Систематично проводиться впорядкування територій 

біля подвір`їв господарств жителів сіл, пам`ятних місць. 



На жаль за даний період  на території старостинського округу в звязку з 

повномаштабною війною не проводились розважальні заходи. 

А проводилися акції по збору харчів, солодкої випічки, коштів для закупівлі 

подарунків для наших воїнів які захищають нашу Україну. 

Були проведені такі роботи: 

- встановлено та підсипано міст по вулиці Горішня; 

- побілка дерев біля дороги та біля Народного дому; 

- ліквідовано стихійне сміттєзвалище – 2; 

- вивезення сміття з кладовища. 

Здійснюється облік, ведення, зберігання погосподарських книг. 

За даний період мною видано довідок різного характеру – 224+ (78 Біще), 

перевірено та складено 18+(3 Біще) актів обстеження матеріально-побутових умов 

проживання, надано 58+(7 Біще) послуг з нотаріальних дій, оформлено субсидій на 

природній газ - 52 справи+(11 Біще). Видано 6 характеристик до різних 

організацій.Зібрано земельний податок з фізичних осіб 24,7 тис.грн по Надрічному 

та 37,2 тис.грн  по Біщівському округу. 

Оформлено літню жінку в хоспіс в с. Підлісне, яка опинилася в тяжкому 

становищі та без місця проживання, в зв`язку з сімейними обставинами. 

Ведеться облік військовозобов`язаних, здійснюється оповіщення 

військовозобов`язаних та призовників, складаються списки юнаків для приписки 

до призовної дільниці, ведеться облік учасників  бойових дій – 21 чоловік. 

Не допускаю на території округу дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити 

інтересам територіальної громади та держави. Дотримуюсь правил службової 

етики, встановлених законодавчими актами України, актами міської ради.  

Працюю для покращення умов життя та побуту населення округу. 

 

 



План основних заходів на 2023 рік. 

1. Встановити біля фігури Матері Божої лавки, бордюри (відмежувати від 

дороги) та висадити саджанці квітів. 

2. Встановлення в`їзних знаків. 

3. Встановлення вуличного освітлення по вулиці Золочівська та частково 

вулиці Б. Хмельницького. 

4. Встелити асфальтом дорогу (300-400 метрів) по  вулиці Горішня (до 

церкви). 

          Дякую міському голові Ростиславу Бортнику, заступникам голови, 

працівникам міської ради, депутатам міської ради та депутату по своєму округу 

Оксані Баран, керівникам ТОВ «Крона», п-цю Ігору Вдовин, директору магазину 

COOP. всім хто підтримує, хто дає поради, хто допомагає і словом, і ділом, тим, 

хто не просто критикує, а вносить пропозиції з покращення життя громади, хто 

робить наш Надрічнянський старостинський округ кращим. 

 

Староста Надрічнянського 

 старостинського округу                 Галина СЕРАФИМЕНКО 

 

 

 


