
Міському голові *
Верхньодніпровської міської ради
Лебідю Г.М.
виконуючої обов’язки старости
сіл Бородаївка та Правобережне 
Ковальчук Т.Л.

Про звіт щодо результатів роботи
за І півріччя 2021 року

На виконання протокольного доручення № 32 від 23.06.2021р. 
повідомляю Вам наступне.

За І півріччя 2021 року мною:

11 грудня 2020 року пройдено державну реєстрацію як голови комісії з 
припинення у державного реєстратора та отримано токін з першим 
підписом керівника у казначействі м.Кам’янського;

- подано через програму M.E.Doc статистичну звітність за 2020 рік по 
Бородаївській сільській раді;

- разом зі спеціалістами щодня ведеться прийом громадян сіл Бородаївка 
та Правобережне у приміщенні адмінбудівлі, в результаті прийому 
ведеться документооборот з центральною садибою і відповідними 
органами;

- щодня здійснюються повноваження по вчиненню нотаріальних дій на 
території сіл Бородаївка та Правобережне;

- щодня з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання фізичних 
осіб на території сіл Бородаївка та Правобережне;

- щодня ведеться тісна. співпраця зі спеціалістами відділів 
Верхньодніпровської міської ради по питаннях, які виникають під час 
роботи зі зверненнями громадян;

- постійно приймається участь у засіданнях виконавчого комітету, 
робочих нарадах, відеоконференціях;

- постійно ведеться роз’яснювальна роботи серед жителів громади з 
питання адміністративних правопорушень в сфері благоустрою 
територій населених пунктів Верхньодніпровської міської 
територіальної громади, забезпечується контроль за станом благоустрою 
населених пунктів громади в межах моїх посадових обов’язків як 
уповноваженої на складання протоколів про адміністративні 
правопорушення;

- забезпечено своєчасне попередження адміністративних правопорушень 
в сфері благоустрою територій населених пунктів Верхньодніпровської 
міської територіальної громади;

- здійснено перереєстрацію керівника - завідувача Правобережненської 
сільської бібліотеки у державного реєстратора -26.01.2021р.;

- надано всі необхідні документи для ГУ ДПС у Дніпропетровській 
області, якими на підставі Наказу №258-п від 02.02.2021р. «Про 
проведення документальної позапланової виїзної перевірки 
Бородаївської сільської ради (код ЄДРПОУ 04338693)» проведено 
перевірку за період діяльності 01.01.2017 по теперішній час по 
дотриманню вимог податкового, валютного законодавства та іншого



законодавства, за період діяльності з 01.01.2011 по теперішній час з 
метою здійснення контролю за повнотою нарахування та сплатою 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
та виконано всі вимоги по результатах перевірки;
разом з членами комісії з реорганізації Бородаївської сільської ради 
підготовлено Передавальний акт та акт приймання-передачі 
документів, що нагромадилися під час діяльності Бородаївської 
сільської ради станом на 31.12.2020р., Верхньодніпровській міській 
раді;
сформовано і передано облікові справи на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які перебувають на 
квартирному обліку по Бородаївській сільській раді, актом приймання- 
передавання Верхньодніпровській міській раді;
сформовано і передано документи постійного зберігання Бородаївської 
сільської ради по 2020 рік на збереження Архівному відділу 
Верхньодніпровської райдержадміністрації у кількості 57 справ;
передано робочі проекти відділу капітального будівництва 
Верхньодніпровської міської ради;
разом з колективом та працівниками культури, освіти, медицини на 
підпорядкованій території сіл Бородаївка та Правобережне кожний 
четвер проводяться заходи з благоустрою території: покіс трави та 
вирубка порослі, упорядкування клумб, побілка дерев та бордюр, 
прибирання сміття та посохлого гілля і трави;
разом з колективом та працівниками культури періодично за потреби 
проводиться благоустрій історичних пам’яток: дві братські могили - 
пам’ятники загиблим воїнам у селах Бородаївка та Правобережне та 
меморіального комплексу воїнам-визволителям села Бородаївки, та по 
периметру кладовищ: покіс трави, упорядкування клумб, прибирання 
сміття та посохлого гілля і трави;
разом з працівниками культури проведені поточні ремонти на 
братських могилах та меморіальному комплексі: побілено, підправлено 
церезитом, пофарбовано, впорядковано клумби, викошено траву;
разом з директором будинку культури проведено вшанування загиблих 
воїнів і проведено урочисте покладання квітів 9 травня;
щодня ведеться: табель обліку робочого часу, облік використання 
електроенергії (енергоменеджмент), облік по використанню службового 
автомобіля, а також щомісячно здаються звіти по цих показниках;
організовано проведення судово-медичної експертизи, поховання і 
оформлення смерті одинокої громадянки Якімової Любов Григорівни, 
яка померла 25.02.2021р.;
надано, на мій погляд, перелік проблемних питань по селах Бородаївка 
та Правобережне відділу економічного планування, інвестицій та 
розвитку підприємництва міської ради - заступнику 
Верхньодніпровського міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів, економічного планування, інвестицій та розвитку 
підприємництва для актуалізації Стратегії розвитку 
Верхньодніпровської територіальної громади до 2030 року;
надано перелік нерухомого майна (із існуючими орендними 
відносинами і моєю позицією по цьому питанню), розташованого на 
території сіл Бородаївка та Правобережне, відділу комунальної



власності-заступнику Верхньодніпровського міського голови з питань 
житлово- комунального господарства;
проводиться безпосереднє спілкування з мешканцями сіл Бородаївка та 
Правобережне, і мені вдається попередити надходження багатьох 
письмових звернень - велика кількість проблем громадян вирішується 
на місці і одразу.

Виконуюча обов’язки старости 
сіл Бородаївка та Правобережне Т. Ковальчук


