ЗВІТ за 2021 рік
Старости, Климука Артема Геннадійовича про виконану роботу
Віто-Поштового старостинського округу Гатненської сільської ради
Територія, на якій розташований Віто-Поштовий старостинський округ становить
937,27 га, у т.ч.: 505,16 га - с. Віта-Поштова та 432, 11 га - с. Юрівка.
Знаходяться та повноцінно функціонують такі заклади, як: амбулаторія в с. ВітаПоштова; амбулаторія в с. Юрівка; Юрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів; ДНЗ «Казка»; КП «ВІТА»;ГФ
«Віта-Захист».
Станом на 23 грудня 2021 року, жителі двох населених пунктів, складають близько
3800 зареєстрованих осіб і близько 2000 осіб, які проживають без реєстрації, маючи у власності
нерухоме майно чи є переселенцями, орендарями житла. Із числа зареєстрованих осіб, людей
пенсійного віку - понад 730 осіб, у тому числі: ветеранів і дітей війни – 17 осіб, 2 інваліди
Другої світової війни, 6 учасники бойових дій, які воювали на території інших держав,
багатодітних сімей – 23, під опікою - 7, чорнобильців - 18 осіб, учасників бойових дій в зоні
АТО – 67 осіб, у тому числі: 24, які перебувають на обліку у Фастівському районному
військовому комісаріаті.
СТАН РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН
Робота зі зверненнями громадян у Віто-Поштовому старостинському окрузі є однією з
пріоритетних та проводиться відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Указу
Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування», відповідно до вимог чинного
законодавства, у відповідності до власних та делегованих державою повноважень.
Протягом 12 місяців 2021 року до Віто-Поштового старостинського округу надійшло
близько 2100 звернень в усній та письмовій формі. Було зареєстровано вхідної кореспонденції 1104 листи та заяви, вихідної документації – 336 листів, видано 154 довідки різного характеру.
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» також
реєструються запити на отримання публічної інформації, яких до старостинського округу
надійшло 77 інформаційний запитів.
Серед питань, що найчастіше піднімаються громадянами на особистому прийомі є:
виділення земельних ділянок для будівництва житлового будинку, ведення особистого
селянського господарства, ведення садівництва, процедура отримання кадастрових номерів,
порушуються питання благоустрою території сіл Віта-Поштова та Юрівка, охорони
правопорядку, надання матеріальної допомоги та інші.
 Кількість звернень на особистому прийомі старости - 288.
 Кількість письмових звернень - 725;
 Кількість повторних звернень – 5;
 Кількість колективних звернень – 20.
 Кількість складених доручень – 77.
 Кількість складених заповітів – 11.
До апарату старостинського округу звернулися з такими питаннями:
 Земельні питання – 272;
 Щодо надання матеріальної допомоги - 186;
 Присвоєння поштової адреси – 26;
 Соціальні питання – 98;
 Екологічні питання – 7;
 Інші питання – 136.
Всі подані листи були розглянуті спеціалістами старостинського округу, у відповідності
до їх компетенції та надано відповіді в установлені строки, а подані клопотання підготовлені на
розгляд засідань виконавчого комітету чи сесій сільської ради.
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А також, по розгляду звернень громадян, щодо питань порушення Правил благоустрою
на території населених пунктів сіл Віта-Поштова та Юрівка та земельних спорів, на місцевість
було здійснено 370 виїздів, в тому числі з комісіями.
Я, Климук Артем Геннадійович, так як є старостою Віто-Поштового старостинського
округу, постійно приймаю участь в обговорені всіх питань та відстоюванні інтересів жителів
старостинського округу. Особисто був присутній на 15 сесійних засіданнях сільської ради, 11
засіданнях виконавчого комітету сільської ради та на всіх засіданнях постійної комісії з питань
підприємницької діяльності, промислової політики, торгівлі, реклами, архітектури,
благоустрою, транспорту та зв’язку.
.
ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВИЙ СТІЛ
Станом, на 23 грудня 2021 року, на військовому обліку Віто-Поштового
старостинського округу знаходиться 380 - військовозобов’язаних, 67 - учасників АТО, з яких
10 чоловік несуть службу в зоні АТО, а також, 16 юнаків 2005 року народження, які пройшли
приписку до п р и з о в н о ї д і л ь н и ц і районного військового комісаріату.
БЛАГОУСТРІЙ
Протягом року, за зверненнями громадян, за підтримки голови та депутатів Гатненської
сільської ради, проведена значна робота по благоустрою території сіл Віта-Поштова та Юрівка.
На території Юрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів проводились роботи по облаштуванню
клумб та висадки туй вздовж фасадної огорожі школи, а також облаштування безпечної
автостоянки для зупинки шкільного автобусу.
Було здійснено грейдування незаасфальтовних вулиць та ямковий ремонт доріг
загального користування населених пунктів сіл Віта-Поштова та Юрівка.
Виконано роботи по відсипанню нових доріг по вулицях Лисакова в с. Віта-Поштова та
Берегова в с. Юрівка.

Здійснювалося капітальне асфальтування доріг по вул. Лугова в с. Юрівка (протяжність
1,5 км), по вул. Горіхова (протяжність 250 м) та вул. Відродження (протяжність 175 м) в с. ВітаПоштова.
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На кладовищі в с. Юрівка було здійснено фарбування фасадної огорожі та встановлення
нової огорожі зі сторони гаражного кооперативу.
На території кладовища, що розташований по вул. Кооперативна в с. Віта-Поштова
закінчено будівництво підпірної стінки та замінено паркан від центрального входу і вздовж
підпірної стінки. Проведені ландшафтні роботи всередині кладовища, шляхом облаштування і
інших підпірних стінок, що дало змогу дещо збільшити місця для поховання жителів та змінило
зовнішній вигляд в цілому. При центральному вході на кладовище була прокладена площадка з
тротуарної плитки.

Також, була встановлена нова огорожа на території кладовища, що розміщене по вул.
Нова в с. Віта-Поштова.
Здійснено заміну 7 каркасів на колодязях, що знаходяться на землях загального
користування сіл Віта-Поштова та Юрівка.

Виконанні роботи по усуненню підтоплення дворів вздовж вулиці Шевченка в с.
Юрівка та зроблено водовідведення по вул. Островського в с. Віта-Поштова.
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Проводилася значна робота, щодо ліквідації несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ
на території сіл Віта-Поштова та Юрівка та за їх межами.

А також, організовано 6 толок в різну пору року, де мешканцями наших населених
пунктів було прибрано території церкв, лісу, ДОТів, парків та вулиць.

Регулярно виконується заміна непрацюючих ліхтарів та проводилася робота щодо
часткового освітлення вулиць Івана-Франка, Васильківська, Ярослава Мудрого та Одеська в с.
Віта-Поштова.
Розпочаті роботи по облаштуванню парку в центрі села Юрівка.
Відремонтовано дах альтанки над дамбою, що на ставку у с. Віта-Поштова.
Було проведено кронування аварійних та видалення сухостійних дерев на території с.
Віта-Поштова та Юрівка.
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КУЛЬТУРНО - МАСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Відбулося перезахоронення 6-ти невідомих воїнів, які померли під час Другої світової
Війни.

Встановлення меморіалу пам’яті ліквідаторам на Чорнобильській АЕС в с. ВітаПоштова та меморіальної дошки талановитому гончару Падалкі Я.І., мешканцю с. ВітаПоштова, на стіні адміністративної будівлі старостинського округу.

Також, не залишаємось осторонь по створенню відповідних умов для організації та
проведенню культурної, спортивно-масової роботи серед підлітків та молоді, приймається
активна участь в спортивних змаганнях, гуртковій роботі та спортивних секціях, в підготовці та
проведенні урочистих заходів та національних свят.
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ДОПОМОГА ОСВІТНІМ, КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИМ ЗАКЛАДАМ
Активна участь в підготовці, до відкриття закладу дошкільної освіти (дитячого
садочку) «Казка», що розташований по вул. Звенигородська, 95-Б в с. Віта-Поштова та
розрахований на 75 дітей, на три групи різного віку. В садочку облаштовано зручні та
комфортні спальні місця, обладнано яскраві ігрові кімнати, де малеча із задоволенням
гратиметься та навчатиметься. Заклад став одним з найсучасніших садочків району.

На території Юрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів було встановлено новий спортивний
майданчик «Street fight».

За значну допомогу та підтримку у виконані роботи, хочу виразити щирі слова
вдячності, голові сільської ради Паламарчуку Олександру Івановичу, всьому
депутатському корпусу, членам виконавчого комітету, працівникам КП «ВІТА»,
працівникам ГФ «Віта-Захист» та всім працівникам Гатненської сільської ради.
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