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ЗВІТ 

старости Жуківського старостинського округу 

Бережанської міської ради про проведену роботу у 2022 році 

 

У своїй роботі я керувався законодавчими актами України. Виконував 

доручення Бережанської міської ради та її виконавчого комітету, міського 

голови, здійснював надання інформації та виконував інші обов’язки, визначені 

законодавством України в межах своїх повноважень. Звіт перед жителями 

громади - це відповідальність та відчуття тісної співпраці мене, як старости, з 

жителями старостинського округу.  

До Жуківського старостинського округу входять села Жуків, Підлісне, 

Гиновичі. 

За підрахунками обліку особистих селянських господарств станом на 

01.01.2023 року по Жуківському старостинському окрузі: 

 загальна кількість населення становить – 1620 чол.,  

 будинків всього – 515, з них – 464 заселені. 

На території Жуківського  старостинського округу надаються такі 

адміністративні послуги : видаються довідки, акти обстеження, надаються 

нотаріальні дії, приймаються заяви та декларації для нарахування субсидії, 

готуються первинні рішення для приватизації земельних ділянок. 

 За 2022 рік було видано:  

- довідок соціально-правового характеру - 546;  

 - запитів від різних інстанцій – 22 ;  

- посвідчено нотаріальних дій - 58;  

 - зареєстровано актів обстеження – 22;  

- ведеться по-господарськи облік домогосподарств, яких у нас налічується 7 

книг, в них 515 домоволодінь; 

- видано 103 первинних рішень для приватизації земельних ділянок; 

- було проведено оформлення субсидій без участі громадян для 164 

домоволодіння. 



Проводиться прийом громадян. На особистому прийомі громадян було 67 

чоловік, які звертались з проблемами різного характеру, надавав рекомендації та 

консультації. Деякі питання вирішувались відразу, для вирішення інших 

потрібно було витратити трохи часу для надання відповіді, деякі питання 

необхідно було вирішувати на місцевості. Було проведено декілька виїздів разом 

із земельною комісією міської ради для вирішення спірних питань.  

 На території Жуківського старостинського округу працює ТОВ «Крона», 

консервний завод, тепличне господарство, швейна фабрика «Мануфактура», 

працює млин ПП «Кленик», рибне господарство. В Жукові працює один 

магазини, в Підлісному один магазин, в Гиновичах два магазини. 

На території старостату було організовано близько 10 збірок гуманітарної 

допомоги для потреб ЗСУ. Було проведено збір для придбання трьох 

позашляховиків для наших воїнів. 

Було організовано три благодійних концерти та виставу, кошти від яких 

пішли на ЗСУ. 

Весною продовжено благоустрій центральної прощі с.Жуків. Встановлено 

200 метрів квадратних бруківки (50 м.к за кошти міської ради). Встановлено 180 

метрів бордюра.   Облаштовано зону відпочинку, встановлено більше 20 лавочки 

та освітлення. Встановлено додаткові мусорні баки. 

На місцевому стадіоні в літку встановлено біля 100 пластикових крісел для 

глядачів. 

Оновлено волейбольну площадку в с. Жуків. 

Завдяки другові села було придбано відео-проектор з HD якістю. На якому 

було організовано 10 переглядів футбольних матчів, та інші спортивні події  на 

центральній площі с. Жуків, які транслювалися  на великому екрані. 

Завдяки заробітчанам с. Жуків для села придбано самохідну газонокосарку 

вартістю 3000 євро. Нею  постійно проводиться кошеня трави. Неодноразово 

проводилася толока по прибиранню та покращенню благоустрою.  

Завдяки спільним діям з міською радою та ТБЦ частково було здійснено 

поточний ремонт доріг округу, методом підсипки шутром, та ямковий ремонт по 

вул. Центральна с. Жуків, ліквідовано розмиття дороги біля господарства Віятик 



в с.Жуків, ліквідовано виніс мулу на проїжджу частину біля заводу та 

автозупинки. 

 В с.Підлісне з жителями села було організовано і частково проведено 

роботи по розчистці канав обабіч дороги.  

В центр села Жуків для вирівнювання площі було завезено та вирівняно  

більше 250 тон землі. 

Було здійснено зрізку частини аварійних дерев на території старостату. 

 

Завдяки  міській раді в селі висаджено сажанці туй.  А також завдяки трьом 

спонсорам висаджено близько  150 саджанців декоративних рослин та висаджено 

алею тюльпанів. Висаджено 100 кущів троянд. 

      

 

 

Староста Жуківського  

старостинського округу       Роман КОЛІСНИК 


