
 

Звіт  
старости Рунгурського 

старостинського округу  
Богдана Галіщука 

    за 2021рік 



 

Станом на 01 січня 2022 року на території Рунгурського 

старостинського округу налічувалось 769 господарств, де 
зареєстровано 2453 чол. 

За звітний період померло 34 чоловік, вибуло 17 чоловік. народилось 
24 дитини, прибуло 17чоловік. 

(Демографічний стан -10чоловік_) 
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В минулому році бюджет села складав 317тис.грн 

з них :  
Кошти на благоустрій закладено 45 тис.грн. 
Кошти депутатські -150 тис.грн. 
Кошти дорожні -110 тис.грн. 
Кошти на послуги трактора – 12 тис.грн. 
  

На протязі року з різних джерел було залучено кошти  
в сумі 698 тис.грн 

  

з них :з обласного бюджету 550тис.грн. 
                                  депутатських 90тис.грн 

                                 екологічних 18 тис.грн 

                                 з проекту бюджету участі -40тис.грн 



 
В минулому році бюджет села складав 
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Ремонт частини приміщення амбулаторії 
550тис.грн. –за сприянням обласного депутата 

Інни Копильчук 





с. Рунгури налічує 16 вулиць комунальної 
власності.Склавши інфографіку по вулицях  та 

проаналізувавши  розподіл коштів в межах села з 
врахуванням допомоги мешканців бачимо наступне : 



вул.Франка 



вул.Дубівська 



вул.Л.Українки 



вул.Пискавецька 



вул.Набережна 



вул.Прикарпатська 



вул.О.Довбуша 



вул.Т.Шевченка 





вул.Зелена 



вул.В.Стефаника 



Фото по благоустрою 



Проекти в  процесі реалізації 
35236грн.-перехід через річку Сопівку 

 



40000 грн. реалізація бюджету участі  Кемпінг під 
Франковою горою,волейбольна площадка 



Завершення будівництва спортивного майданчику зі штучним покриттям та 
подяка Печеніжинській селищній раді у сприянні виділенню коштів на 

облаштування огорожі в розмірі 46000грн 



Захід ,,Охайні Рунгури” 

Освячення вертепу 
Відкриття  пам’ятника Бджолі-трудівниці 



Святкування 30- ти річчя Дня Незалежності 

Турнір міні 
футболу,,Найкращий 

футбольний куток села” на 
новоблаштованому 

футбольному майданчику зі 
штучним покриттям 

Святкування Дня захисників України та вшанування 
воїнів УПА (урочище Петрічєва(Криївка) 
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