
ЗВІТ 

про виконану роботу в смт. Дніпровське

за період з 01.01.2021 по 30.06 2021 року

В.о. старости смт. Дніпровське Дніпропетровської області доводить до відома, що за 
період з 01 січня 2021 року по 30 червня 2021 року :

1) . Надані послуги населенню:

- видано довідок - 637

- здійснено нотаріальних дій -32

- оформлено субсидій, державних допомог та пільг -112

- вирішено земельних питань та подано документів - 30

2) зареєстровано вхідної документації -80

3) зареєстровано вихідної та внутрішньої документації -193

4) вирішено питання забезпечення технічною водою населення Сошинівського та 
Олексіївського ж/ масивів;

5) проводиться робота по заключения договорів на вивіз ТПВ для підприємства ВД 
«Житлокомсервіз»;

6) здійснюються роботи з благоустрою селища : прибирання території та косінню бур'янів;

7) проведено спилювання сухостоїв та видалення аварійних дерев по вул. О. Островсьго, 
біля Дніпровського палацу культури , Дніпровської СЗБШ та ДНЗ №1 із залученням 
техніки ПрАТ «Дніпровський КПК»;

8) проведені роботи по будівництву площадок під сміттєбаки в к-ті 10шт. при 
спонсорській допомозі ПрАТ «Дніпровський КПК»;

9) проведені підготовчі роботи до відкриття селищного пляжу ( обстежено дно пляжу та 
підведено питну воду);

10) в зимній період проводилися роботи з розгортання снігу при залученні техніки 
приватних організацій селища;

11) проведені селищні свята: покладання квітів до Дня Перемоги та привітання дітей 
війни продовольчими наборами ( спонсор- ПрАТ «Дніпровський КПК»),День зустрічі 
для ветеранів праці та День захисту дітей при спонсорській підтримці ПрАТ 
«Дніпровський КПК», свято Івана Купала при підтримці приватного підприємця Штепи 
М.І.;



12 ). Постійна співпраця з радою ветеранів селища: привітання ювілярів ( 80,90, 95 
років) при спонсорській підтримці ПрАТ «Дніпровський КПК» та ДП «Перспектива»;

13) проведення поточних ремонтів пам'ятників до Дня Перемоги ( братська могила по 
вул. Поповича, монумент в парку Слави , дошка пам'яті по вул. ЗбГв.СД;

14) постійна співпраця з бюджетними установами та організаціями ,які розташовані на 
території смт.Дніпровське. і ;

В.о.старости В.І.Криворучко


