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ЗВІТ 

старости Куропатницького старостинського округу 

Бережанської міської ради про проведену роботу у 2022 році 

 

Керуючись Конституцією та законами України, актами Президента України, 

Кабінету Міністрів України, Статутом Бережанської міської ради, Положенням про 

старосту села та іншими нормативно-правовими актами, що визначають порядок 

його діяльності, звітую про роботу старости Куропатницького старостинського 

округу за 2022 рік: 

Станом на 01.01.2023 року в Куропатницькому старостинському округу 

нараховується 465 дворів: в с.Куропатники – 326; в с.Баранівка – 110; в с.Ясне - 29 

На території  нашого округу знаходиться:  

-  Куропатницький ліцей де навчається 110 учнів в т. числі ВПО 3 дітей та 10 

дітей вихованців дитячого садочку в т. числі 1 дитина ВПО, 

- сільська бібліотека, 

- Куропатницький сільський будинок культури та  ФАП, 

- народний дім  та ФП в с.Баранівка 

- 3 магазини ( ПП  Мацьковський та  ПП Канюка), поштове відділення, 

- а також  працює  соціальний робітник, який обслуговуює 10 одиноких 

громадян, які потребують сторонньої допомоги.  

Чисельність населення в селах старостинського округу станом на 01.01.2023 

року складає 1035 осіб.  

На території сіл проживають: 

- 14  Багатодітних сімей, в яких виховується  47 дітей 

- 4 дітей з особливими потребами 

-  29 чоловік в ЗСУ 

- 13 в зоні бойових дій 

- 1 загиблий 

- 1 безвісті пропавший 

В звітному періоді прийшлось працювати в досить складних та важких умовах. 

В перший місяць робота була спрямована відповідно до погодніх умов на 



забезпечення сільських доріг в належному стані, організовувала разом з 

керівництвом ФГ «Фльонц»  розгортання снігу. 

З початком повномаштабного вторгнення росії в Україну було поставлено 

важливе завдання: долучитися до облаштування прихистку переміщених осіб, які 

вимушено покинули свої домівки де проходили бойові дії. Відрадно відмітити, що 

всі жителі нашого округу з великим розумінням віднеслися до створення 

необхідних належних умов проживання ВПО. За 2022 рік взято на облік та 

зареєстровано 84 чоловік ВПО, яким оформлено допомогу. На сьогоднішній день 

проживає 16 ВП осіб, з них 7 дітей.  

В березні місяці була організована місцева територіальна оборона, контроль 

за дотриманням комендантської години. В лютому місяці проведено підготовку 

домоволодінь, для розселення ВП сімей. Протягом року організовувала збори 

продуктів та предметів першої необхідності для переміщених осіб, а також для 

ЗСУ, які передавалися волонтерами на передову.  Організовувала доставку 

гуманітарної допомоги  для ВПО, одиноким , особам з особливими потребами  від 

«Червоного Хреста», від волонтерських організацій, від депутата та ФГ «Фльонц». 

Підтримувався задовільний санітарний стан на території населених пунктів, 

проводились заходи по обкосу трави, вирубки сухих дерев, чагарників, території 

навколо стадіону.  

Майже щотижня проводили толоки по впорядкуванню територій,   біля 

адмінприміщення, клубу, парку, дитячого майданчика. Власними силами здійснено 

косметичний ремонт автобусних зупинок в с. Куропатники та Баранівка,  побілено 

дерева вздовж дороги,  підсипано комунальну дорогу по вул. Зелена кошти було 

виділено з бюджету. З допомогою небайдужих мешканців села провели ямковий 

ремонт дороги та чистку придорожньої  смуги від кущів.   

Протягом  року у старостинському окрузі проводилась робота щодо надання 

адміністративних послуг та проводився прийом громадян з питань надання 

соціальних послуг: 

-  за рік видано 360 довідок за різними формами. 

- складено 21 актів обстеження житлово-побутових умов. 



- вчинено 41 нотаріальних дій: з них 27 заповітів; 8 довіреностей;  прийнято 6 

відмов/прийняття   спадщини.   

- видано 13 характеристик.  

- видано 66 архівних довідок, оскільки є на зберіганні колгоспний архів.   

- проведена робота щодо змін у нарахуванні  земельного податку та 

нерухомого майна з фізичних     осіб. 

- здійснюється облік, ведення, зберігання погосподарських книг, видаються 

довідки у межах наданих повноважень: видано – 31 довідок.  

- ведеться облік військовозобов’язаних, здійснюється оповіщення 

військовозобов’язаних та призовників, складаються списки юнаків для приписки 

до призовної дільниці. 

- ведеться облік всіх пільгових категорій, які проживають на території округу, 

подаються документи пільгових категорій в управління соціального захисту 

населення для нарахування компенсацій на придбання твердого палива, 

скрапленого газу та використання електроенергії, налічується 89 користувачів 

субсидій, та 10 сімей на тв.паливо, 7  багатодних сімей, які користуються пільгами. 

- протягом 2022 року 6 чоловік оформили компенсації витрат за тимчасове 

розміщення  ( перебування) ВПО, та 3 ВП осіб подали заяву про призначення та 

надання житлової субсидії. 

- 15 липня наша громада зустрічала тіло загиблого героя Поливаного Андрія, 

допомагала в організації похорону, допомагала родині в оформленні документів на 

компенсацію. 

- 14 жовтня у свято Покрови Пресвятої Богородиці на стіні Куропатницького 

ліцею  відкрито  меморіальну таблицю загиблому воїну нашого села Поливаному 

А. 

- слідкую за станом пам’ятників загиблим воїнам. 

- разом з ФГ «Фльонц» брала участь в посадці фруктових дерев ( 40 молодих 

дерев черешні)  

Подала відношення в ПрАТ  «Київстар» про погане покриття, в ТДВ 

«Бережаниавтотранс» на відновлення вечірнього рейсу Бережани-Потік. 



У планах на 2023 рік: - плануємо продовжити роботи з благоустрою в наших 

селах; - проводити ямковий ремонт комунальних доріг в селах: Куропатники,  

Баранівка,  встановити сміттєві баки.  Облаштувати вул.освітлення в с.Баранівка, 

ремонт даху в Народному домі с.Баранівка, встановити спортивний майданчик. 

Хочу висловити слова вдячності всім працівникам міської ради, робітникам 

всіх установ та закладів,  підприємцям, одноосібникам, всім депутатам, особливо 

депутату нашого старостинського округу Фльонцу В.М. та ФГ «Фльонц» за 

постійну допомогу та підтримку у будь-яких питаннях,   всім жителям  

старостинського округу,  хто розуміє сьогоднішню складну ситуацію та завжди 

готовий прийти на допомогу, для покращення життя нашого старостинського 

округу.  

Безмежна подяка та шана нашим Героям захисникам!    

Всім бажаю МИРУ, ПЕРЕМОГИ, здоров’я наснаги та впевненості у 

завтрашньому дні!      

 

 

 

Староста Куропатницького  

старостинського округу        Галина ЦІЦЮРА 


