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ЗВІТ 

старости Жовнівського старостинського округу 

Бережанської міської ради 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 її діяльності, звітую про роботу Жовнівського 

старостинського округу за 2022 рік. 

За посадою я є членом виконавчого комітету Бережанської міської  ради, 

представляю інтереси жителів села Жовнівка. Беру участь у засіданнях виконавчого 

комітету міської ради. 

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

позаробочий 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, житлово-комунального господарства, 

реалізації ними права на працю та медичну допомогу. Надається допомога жителям 

громади щодо переадресації заяв різного характеру, пропозицій, інформацій 

посадовим особам міської ради та її виконавчого комітету. Жителі села беруть 

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

пропозиції щодо ремонту доріг комунальної власності, вуличного освітлення, 

благоустрою села.  

Станом на 01 січня 2022 року на території Жовнівського старостинського 

округу налічувалось 489 мешканців. 

За звітний період померло 6 осіб, народилось 1 дитини. 

У селі Жовнівський працює сільський клуб, бібліотека, поштове відділення 

зв’язку, ФАП, Жовнівська філія Потуторського ліцею .Території біля установ 

утримуються в належному стані,в всіх установах,а саме: в приміщенні 

старостату,сільського клубу,бібліотеки та ФАПу зроблений ремонт всіх приміщень 

(побілка стін, фарбування дверей та підлоги,панелей,поновлені сходи) прибирається 

кладовище, узбіччя вулиць. Систематично проводиться впорядкування територій 

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



 

За звітний період на території сіл старостинського округу проведені наступні 

роботи: 

•    Проведена підсипка щебенем грунтової дороги по вул. С.Стрільців; 

•    Проведено вирівнювання та підсипка грунтової дороги до 

кладовища,почищення від кущів та дрібних насаджень; 

•    Пофарбовано елементи двох дитячих майданчиків, відремонтовано 

пісочниці та завезено пісок; 

•    Відремонтовано та пофарбовано огорожі дитячих майданчиків; 

•    Проводилось вирубування чагарників вздовж вулиць, та покинутих 

прибудинкових територій сіл; 

•    За підтримки ПП « Агроспецгосп» відновлено централізований вивіз сміття; 

•    Облаштоване місце тимчасового складування твердих побутових відходів; 

•    Проводився поточний ремонт вуличного освітлення; 

•    Побілка дерев по території старостинського округу; 

•    Ліквідовано два незаконних сміттєзвалищ; 

•    Скошування трави, бур`янів, розчищення від кущів та чагарників території 

кладовища та узбіччя доріг; 

Протягом 2022 року видано довідок різного характеру – 196, перевірено та 

складено 3 актів обстеження матеріально-побутових умов проживання, видано 8 

характеристик, складено – 8 заповітів, 2 довіреності. 

Ведеться облік військовозобов’язаних, здійснюється оповіщення 

військовозобов’язаних та призовників, складаються списки юнаків для приписки до 

призивної 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, багато уваги приділялося 

роботі з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також на 

території сільської ради протягом 2022 року було надано житло переселенцям 

(вимушено переселеним під час війни) 85 осіб. В даний час проживає 11 осіб. 



Разом з односельцями відзначали 31- річницю незалежності України, 

колядували. Не допускаю на території округу дій чи бездіяльності, які можуть 

зашкодити інтересам територіальної громади та держави. Дотримуюся правил 

службової етики, встановлених законодавчими актами України, актами міської ради. 

Працюю для покращення умов життя та побуту населення округу. 

 

Дохідна частина Жовнівського старостинського округу за 2022 рік становила  

біля 930000 гривень. 

 
 

Староста Жовнівського  

старостинського округу        Ганна КВАСНИЦЬКА 

 


