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Усвідомлюючи те, що на мене покладена відповідальність перед 

мешканцями громади, перед керівництвом та самим собою - мною 

виконувались обов’язки, визначені  Законом України «Про місцеве 

самоврядування»,  в межах моїх повноважень. Керуючись Конституцією та 

законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Статутом  Бурштинської міської територіальної громади, Положенням про 

старосту села та іншими нормативно-правовими актами, що визначають 

порядок його діяльності та взаємовідносинами з Бурштинською міською 

радою звітую про роботу старости сіл Насташине та Куничі за 2021 рік. 

Кількісні дані населення . 

Чисельність наявного населення в селі Насташине станом на 01.01.2022 року 

складає 767 зареєстрованих осіб., а проживає 780 осіб, у селі Куничі -168 

зареєстрованих осіб, а проживає 165 осіб. 

 Домогосподарста с.Насташине – 293, с. Куничі – 78. 

Міграційний рух населення станом на 01.01.2022 р.:  

прибули – 38, вибули – 11 осіб. 

народилося – 3 дітей, померло – 17 осіб. 

Соціальний захист населення 

На території сіл проживають: 

 10 багатодітних сімей; 

 3 учасників АТО; 

 1 учасник ліквідації аварії на ЧАЕС; 

Відповідно до покладених на мене повноважень: 

- беру участь у засіданнях виконавчого комітету та сесій Бурштинської 

міської ради. Виконую доручення міської ради, її виконавчого комітету, 

міського голови та його заступників, інформую їх про виконання даних 

доручень; 

-щодня з 8.00 год. до 17.15 год., та після робочого часу за місцем проживання 

жителів, здійснюю прийом громадян, які звертаються з проблемами різного 



характеру. Надаю рекомендації та консультації. Особистий прийом громадян 

дає змогу контролювати стан 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; 

-веду облік пропозицій членів громади з питань соціально-економічного та 

культурного розвитку сіл громади, соціального та побутового 

обслуговування. Усім громадянам, які звернулись на особистий прийом 

надано необхідну інформацію та перелік необхідних документів, контактні 

телефони, адреси; 

-приймаю від членів громади сіл заяви, адресовані органам та посадовим 

особам Бурштинської міської ради, передаю їх за призначенням; 

-здійснюю моніторинг за дотриманням на території сіл громадського порядку 

та станом благоустрою території сіл; 

- здійснюю облік, ведення, зберігання погосподарських книг, видаються 

довідки у межах наданих повноважень, всього видано довідок протягом 

2021- 683 шт., а саме:  

-Земельні довідки-146шт,  

-Довідки в архітектуру (коли побудована хата)-36 шт,  

-Довідка про реєстрацію Дод.13 -73шт, 

-Довідки про склад сімї -311 шт,  

-Довідка про зареєстрованих в житловому будинку- 107шт, 

-Довідки в пенсійний фонд, що похоронили за власні кошти-10шт. 

За звітний період на території Насташинського старостинського округу  

вчинено 48 нотаріальних дій з питань, віднесених законом до відання 

посадових осіб органів місцевого самоврядування згідно зі статтею 37 Закону 

України «Про нотаріат», а також засвідчую документи та вірність їх копій. 

Протягом звітного періоду проводила оповіщення 

військовозобов’язаних та призовників про необхідність з’явитись до 

Галицького  військового комісаріату тим самим сприяла забезпеченню 

військового обліку військовозобов’язаних на  території старостинського 

округу.  У випадку їх відсутності за місцем реєстрації, при необхідності, 

складались відповідні пояснення. 

З 01.07.2021 року в Бурштинській міській територіальній громаді, 

послуги соціального характеру  населенню, зареєстрованому на території 

старостинського округу, надаються завдяки програмному комплексу 

„Інтегрована інформаційна система „Соціальна громада”.  Прийом  таких 

заяв  в окрузі здійснюється за робочим місцем старости  і в електронному та 



паперовому вигляді направляється безпосередньо управлінню соціального 

захисту населення Бурштинської міської ради для подальшого опрацювання 

спеціалістами.  Так, за ІІІ  і ІV квартали 2021 року прийнято та сформовано 

до передачі  для надання різних видів соціальних допомог, пільг  та субсидій 

- 51 заява.  Роботу  з відділом налагоджено таким чином, що відгуки 

одержувачів таких послуг лише позитивні. Загалом жителі задоволені 

роботою в такому режимі, оскільки їм не потрібно їхати за межі округу.  

        З 1 квітня 2021 року органи реєстрації здійснюють ведення реєстрів 

територіальних громад виключно в електронній формі. Для здійснення 

обліку міграції населення та встановлення точної кількості осіб, 

що проживають на певній території запроваджено автоматизовану 

систему — Реєстр територіальної громади, основна ідея якої спрямована 

на створення єдиного інформаційного простору та передумов для переходу 

на електронний документообіг.  Основним завданням сьогодення є щоденне 

наповнення РТГ актуальною інформацією. Так протягом 2021 року  у реєстрі 

РТГ було надано такі послуги: зареєстровано – 38 осіб, знято з реєстрації – 11 

осіб, зареєстровано дітей які народилися – 3 дітей, знято з реєстрації у звязку 

із смертю – 17 осіб, а також протягом року ведеться активізація даних 

жителів округу, облік не ведеться. 

01.12.2021 набрав чинності Закон України «Про реалізацію публічних 

електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в 

Україні» який є ще одним кроком на шляху до діджиталізації 

адміністративних послуг та реалізації режиму «paperless» в Україні. Ним 

запроваджено можливість реєстрації/зняття  через за стосунок «Дія». 

Ці напрямки  роботи займають найбільше робочого часу та 

потребували і потребують вивчення багатьох нормативно-правових 

документів, участі в різноманітних вебінарах, онлайн навчаннях. 

Прийом громадян  проводжу  щодня  по місцю роботи в межах 

робочого  часу  (іноді в позаробочий час). За звітний період прийнято  259 

громадян по різних питаннях (це лише ті мешканці округу, що звертались за 

отриманням соцпослуг, отриманням  різних довідок ,  характеристик…). 

Однак цей показник є в рази більший, оскільки щодня мешканці округу   

звертаються та отримують роз’яснення  й в телефонному режимі. 

Спільно з місцевим органом податкової служби та економічним та 

земельним відділом Бурштинської міської ради налагоджено співпрацю щодо 

направлення повідомлень про сплату податку на землю платникам, що мають 

земельні ділянки на території старостинського округу та на нерухоме майно. 

У встановлених чинним законодавством випадках, допомагала  мешканцям 

готувати до органу податкової служби  заяви про звільнення від податку на 

землю (наприклад – пенсіонери відповідних категорій).  

Спільно з КП «ЕКО-СЕРВІС» налаштовано роботу з вивезення твердих 

побутових відходів від помешкань жителів даного округу, приймаю заявки  



від мешканців для оформлення  договорів з комунальним підприємством та 

передаю сформований пакет необхідних документів для подальшого 

формування договору спеціалістами  КП «ЕКО-СЕРВІС» . 

Приймала активну участь в організації культурних заходів в 

старостинському окрузі, про більшість з них вам відомо, оскільки вся 

інформація оперативно висвітлюється на фейсбуксторінці нашого округу. 

Намагаюсь разом з командою однодумців щоразу залучати все більше нових 

мешканців громади до організації різних заходів. Нажаль карантинні 

обмеження, що діяли на той час не дозволили належним чином провести та 

організувати і реалізувати інші ідеї. 

Жителі  села  беруть  активну  участь  в соціально-економічному та 

культурному  житті села. 

Проводиться  впорядкування  подвір’їв   господарств жителів  села, 

приватних магазинів, установ та підприємств,  та прилеглих  до 

них  територій,  узбіччя під’їзних доріг, пам’ятних  місць.   Хочу з гордістю 

за жителів своєї громади сказати, що ми починаємо розуміти – ніхто, крім 

нас, не зробить наше село привабливим та комфортним для проживання.  

 

Протягом 2021 року вдалося реалізувати наступні проєкти 

(виконати роботи)  

 

с.Куничі 

1. Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню 

або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і 

об’єкти: - між селами Куничі та Юнашків . 

2. Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню 

або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і 

об’єкти: - по дорозі від села Насташине до села Юнашків (в тому числі 

виготовлення ПКД) 

3.Облаштування дитячого майданчика (косіння і дві лавки і пісочниця) 

зроблено за депутатські кошти (депутата п. Олени Тріщук.) 

 

 

 



с.Насташине 

1.Заходи від підтоплення та затоплення по вул..Шевченка (від асфальту 

до пасовища) (чистка ровів, відновлення дорожного покриття, залитий 

виїзд на трасу)  

 

2.Заходи від підтоплення та затоплення по вул..Шевченка (від повороту 

до асфальту) (чистка ровів, чистка моста, відновлення дорожного 

покриття, залитий виїзд на трасу)  

 

 



 

 3.Заходи від підтоплення та затоплення по вул..Довбуша (чистка ровів) 

 

 

4. Заходи від підтоплення та затоплення по вул..П.Мирного (чистка 

ровів, відновлення дорожного покриття, ) 

  

 

5.  Заходи від підтоплення та затоплення по(частині) вул..Л.Українки 

(чистка ровів, відновлення дорожного покриття, залитя виїздів на трасу, 

до перехрестя вул.Довбуша) 

 

 

 



 

6.Ліквідація стихійного сміттєзвалища у с.Насташине . 

 

7..Реалізація проєкту Бюджет участі назва «Мислимо глобально діємо 

локально»  

 

 

РОБОТИ ЯКІ  ВИКОНАНІ за власні кошти підприємців с.Насташине 

1.Підсипка дороги по вул..Л.Українки (від асфальту до 

вул..Б.Хмельницького) роботу виконав ЗАХІД ІМПЕКС (В.Клебан) та 

ФОП Лижичка І.Б. 

2.Ямковий ремонт  дороги по вул..Б.Хмельницького і частина 

вул..І.Франка. роботу виконав ЗАХІД ІМПЕКС (В.Клебан) та ФОП 

Лижичка І.Б. 

 



 

3.Заходи від підтоплення та затоплення по вул..Незалежності (копання 

рова і частково відновлення дорожного покриття) роботу виконав ПП 

Архинко О.С. та ПП Бандура А.І. 

 

 

 

Перший мій рік на посаді старости був досить не простий: довелось 

вивчити багато нормативних документів, що регулюють ту чи іншу сферу  

запитуваної  послуги, вивчити проблеми села та шукати шляхи їх вирішення. 

Левову частку допомоги я отримала безпосередньо від  працівників 

виконкому та працівників міської ради.   

Восени цього року село Насташине стало майже лідером  під час 

онлайн голосування у конкурсі Реалізація проєкту Бюджет участі назва 

«Мислимо глобально діємо локально» . Цим я пишаюсь найбільше. 

 Хоча протягом 2021 року я разом із жителями села брали участь у ще 4 

проєктах, але нажаль не перемогли проте здаватися не будемо, будем 

пробувати ще і в наступних роках і обов’язково колись переможемо. 

Наприкінці звіту хочу висловити слова вдячності міському голові, 

депутатам, працівникам виконкому, робітникам всіх установ та закладів,  

всім, хто докладає зусиль для покращення життя нашої громади. 

Щиро дякую всім, хто долучається до розвитку округу, платникам 

податків, громадським активістам, працівникам бюджетної і комунальної 

сфери за те, що вони своєю працею розвивають село, незважаючи на нинішні 

важкі умови, спричинені коронавірусною  інфекцією та карантинними 

умовами. 

Дякую жителям громади, які підтримують мене, дають поради, тим, хто 

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

хто  розуміє, що від нашої газдовитості, активності в проведенні змін - наш 

Насташинський старостинський округ стане кращим. 

Дякую за увагу! 

 

 

 

        Староста                                 Ярослава Николяк 

 



 

 

 


