
Голові Верхньодніпровської міської ради

ЛЕБІДЮ Г.М.

ЗВІТ
про виконану роботу & смт.Новомиколаївка за період з

01.01.2021 року по 30.06.2021 року.

Доводжу до відома, що за вказаний період проведена робота:

1. Надано послуг населенню:
- видано довідок - 559 шт.
- здійснено нотаріальних дій - 18
- оформлено субсидій - 42
- отримано посвідчень - 6
- оформлено документів на «Пакунок малюка» - 8
- допомога малозабезпечиним сім’ям - 45
- допомога одиноким матерям-38
- допомога при вагітності та пологам - 10
- допомога особам з інвалідністю - 10
- допомога опікунам - 7
- допомога по догляду - 15
- соціальна пенсія -12
- пільги - 5
- допомога багатодітним сім'ям - 8
- вирішено земельних питань та подано документів - 65
- здійснена реєстрація осіб місця проживання громадян - 62
- здійснено зняття реєстрації місця проживання громадян - 33

2. Зареєстровано вхідних документів - 59

3. Зареєстровано вихідних та внутрішніх документів - 177

4. Робота проведена по благоустрою території:
- вивезення стихійного сміттєзвалища по вул. Степовій в кількості 22 

тракторних прицепів;
- зачищено сміттєзвалище в районі туберкульозного диспансера;
- зачищене частково сміттєзвалище в районі кафе ТЕТ-а-ТЕТ;
- зачищена від сміття дорога до селищного кладовища;
- проводиться постійний збір сміття на узбіччі траси Н-08 в межах смт. 

Новомиколаївка;
- зачищена лісополоса, побілення туалету, вивезене сміття, прибрана 

територія на в'їзді до Верхньодніпровської громади;



- здійснюється постійний контроль ( 2-а рази на тиждень) за санітарним 
станом місця відпочинку на в’їзд на територію Верхньодніпровської громади;

- пофарбовано два пам'ятники загиблим воїнам і прибрана територія біля 
них;

- побілено дерева і бардюри в школах, дитчому садочку, будинку культури та 
центральна частина селища;

- зачищено від сміття територія біля залізничного вокзалу з північної і 
південної сторони;

- установлені ( виділені ОТГ) 18 контейнерів для сміття, розроблений 
маршрут руху сміттєвоза, ведеться постійно допомога при заключены! 
договорів на вивіз сміття;

- ведеться постійний контроль за санітарним станом місць установки 
контейнерів, 12локацій.

- з появою трави ведеться постійний покос її на всіх місцях загального 
користування, а також на в'їзді в ОТГ і на двох розвилках траси Н-08;

- покошено траву на шкільних стадіонах, ЗСІП №1, 3CUI № 2;
- проведено ( З раза) збори жителів житлового масиву по оплаті за 

користування послугами КНС і сміттєвоза.

5. Проведена робота по вдосконаленню вуличного освітлення разом з К1І 
«ВДНЖИТЛОКОМСЕРВІС»:

- встановлено годинники відключення освітлення в нічний час;
- на 2-х КТП проведені роботи по ремонту;
- здійснюється постійний контроль за станом вуличного освітлення.

б.Проведена робота по оптимізації штатних працівників селищної ради, а 
також здачі в оренду вивільнених приміщень.
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В. о. старости: В.І.Зеленський


