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ЗВІТ 

старости Біщівського старостинського округу 

Бережанської міської ради про проведену роботу у 2022 році 

 

Керуючись Конституцією України та Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

Положенням про старосту Бережанської міської ради та іншими нормативно-

правовими актами, що визначають порядок діяльності старости, звітую про 

роботу у Біщівському старостинському окрузі за 2022 рік. 

На території округу налічується 358 домогосподарств. Чисельність 

зареєстрованого населення станом на 01.01.2023 року складає 805 осіб. 

За звітний період народилося – 5 дітей, померло – 24 особи. 

На території старостинського округу діють: Біщівська гімназія Бережанської 

міської ради, ФП у с. Біще, 1 сільська бібліотека, 2 сільських клуби, 3 приватні 

торговельні заклади. А також, на території є зареєстровані, - неприбуткова ГО 

«Відродження села України», орган самоорганізації населення – вуличний комітет 

«Поручин» та МОК «Годувальниця». Для обслуговування соціально незахищених 

категорій населення на території округу працюють 3 соціальні працівники, які 

надають соціальні послуги 24 одиноким громадянам. 

Розпайовані та передані у власність громадянам земельні ділянки становлять 

площу 833.34 га. У с. Залужжя є фермерське господарство, яке має у користуванні 

земельну ділянку площею 10.2 га. Орендують земельні ділянки комунальної 

форми власності такі юридичні особи:  

- ТОВ «Мрія Фармінг Галичина» орендує площу земельних ділянок 81.9127 

га; 

- ТОВ «Румекс Агро» орендує площу земельних ділянок 19.1693 га; 

а також ПП «Качан – 07» орендує площу земельних ділянок 9.5645 га. 

Загальна площа орендованих земельних ділянок комунальної форми власності 

складає 110.6465 га. 

Одним із напрямків роботи старости є надання адміністративних послуг 

населенню, а саме видача довідок та актів різноманітного характеру громадянам 



та організаціям в межах наданих повноважень, надання допомоги жителям 

громади щодо оформлення заяв різного характеру, пропозицій, інформацій, тощо. 

Так, у 2022 році видано: 

- довідок різного характеру - 332,  

- витягів з рішень та погосподарських книг  – 32; 

- складено актів обстеження матеріально-побутових умов – 11. 

За звітний період на території Біщівського старостинського округу вчинено 

42 нотаріальні дії з питань, віднесених законом до відання посадових осіб органів 

місцевого самоврядування, згідно зі статтею 37 Закону України «Про нотаріат». 

Відтак, посвідчено 22 довіреності, зареєстровано 20 заповітів та відправлено заяви 

до Тернопільської філії ДП «Національні інформаційні системи» для подальшої 

реєстрації заповітів у Спадковому реєстрі. У старостат за відповідний період 2022 

року надійшло: 38 вхідних документів; відправлено – 55 вихідних документів. 

У старостинському окрузі ведеться погосподарський облік домогосподарств, 

як вид первинного обліку, передбачений для накопичення і систематизації  

відомостей, які збирають по кожному з розташованих на території громади 

сільському населеному пункті. 

Систематично ведеться облік військовозобов’язаних, здійснюється 

оповіщення на вимогу 1 відділу Тернопільського РТЦК та СП 

військовозобов’язаних та призовників про їх виклик до територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки. Складаються списки для приписки 

юнаків до призовної дільниці.  

В старостинському окрузі здійснюється зберігання архівних документів, які 

01.09.2015 р. передано від ПВАП «Світанок» Біщівській сільській раді. 

За весь рік було видано 27 архівних довідок, - це великий об’єм роботи, 

оскільки потрібно багато часу для пошуку та підрахунку робочих днів, годин та 

заробітної плати працівників. 

Як член виконавчого комітету Бережанської міської ради брала участь у 

чергових та позачергових засіданнях виконкому. Виконувала доручення міської 

ради, міського голови та виконавчого комітету. Тісною була співпраця з багатьма 

відділами міської ради, а саме: відділом ЦНАП, земельним відділом, відділом 



економічного розвитку "Ресурсний центр громади та підтримки підприємництва", 

загальним відділом, відділом бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Упродовж року здійснювала прийом громадян, надавала консультації та 

рекомендації щодо вирішення багатьох проблем.  

Надавала допомогу у вирішенні багатьох питань внутрішньо переміщеним 

особам, які перемістилися з тимчасово окупованих територій, а також з територій 

активних бойових дій. 

На території старостинського округу проводились і проводяться роботи по 

благоустрою та утриманні належного санітарного стану в селах, а саме: 

- утримання територій в належному стані (косіння трави, прибирання); 

- викошування територій цвинтарів; 

- фарбування перил мостів та автобусних зупинок; 

- благоустрій території біля пам’ятних знаків. 

Хочу відзначити, що вкрай болючим питанням залишається стан доріг, а 

саме: ділянка дороги загального користування місцевого значення між селами 

Надрічне – Біще протяжністю 4 км, ділянки доріг комунальної форми власності у 

селах Поручин та Залужжя.  

Щиро вдячна усім, хто допоміг та долучився до виконання робіт щодо 

встановлення автобусної зупинки у с. Біще. 

Щиро дякую всім нашим Захисникам та Захисницям!  

Дякую усім, хто долучався та долучається до розвитку округу, незважаючи 

на важкі умови, хто допомагає, підтримує, дає поради, хто конструктивно 

критикує, хто розуміє, що від нашої активності в проведенні змін наші 

старостинські округи стануть кращими. 

В нас є ще дуже багато невирішених питань, але…  

 перш за все - 

 Україна ПЕРЕМОЖЕ! 

 Слава УКРАЇНІ!  

 Слава нашим ЗСУ! 

Староста Біщівського  

старостинського округу                                                       Галина КІЗІМОВИЧ 


