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Верхньодніпровському 
міському голові
Ле б ідю Г.М.

На Ваше протокольне доручення від 23.06.2021 р.№ 32 надаю

Звіт про результати роботи за І півріччя 2021 року

До Першотравенського старостинського округу входять п’ять населених 
пунктів:с. Новогригорівка, с.Перше Травня, с.Підлужжя , с.Тарасівна , 
с. Самоткань . Загальна площа населених пунктів становить 1296 кв. м.

На території округу 462 домогосподарства, в яких мешкають 1083 жителі 
округу. На території розташована школа, дитсадок, фельдшерський пункт, 
два сільських клуба, дві сільські бібліотеки, поштове відділення зв’язку. 
Колектив фізичної культури Першотравенського старостинського округу (на 
громадських засадах) гідно представляє громаду на різноманітних 
змаганнях,виборює призові місця. На території є православна церква.

Прийом громадян проводжу по місцю роботи в межах робочого часу та в 
позаурочний час за місцем проживання.

За звітній період мною в.о. старости Першотравенського старостинського 
округу виконані наступні роботи:

1. Нотаріальні дії всього 6
із них:
-складено та посвідчено заповітів ( наданий перелік
документів для реєстрацї заповітів в Єдиному державному
реєстрі (для НІС ). З
-складено та посвідчено довіреностей З

2.Реєстрація місця проживання фізичних осіб 16

3.Зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб 23

4.Встановлення назви вулиці та номеру будинку одержання
ІД паспорта ,зміна прізвища 14



ЗОЇ5.Видані довідки всього:

із них земельні 51

б. Видані характеристики б

7 .Розглянуті звернення громадян (усні) , в телефонному режимі 
та надані роз’яснення близько, 300
на особистому прийомі 12

8 .Складені Акти обстеження 14

9 .Складені табеля обліку робочого часу та графіки роботи 12

10 . Надані звіти провідному спеціалісту з питань реєстраці/зняття 19

11 .Надано інформації (письмово) у відділи ОТГ 16

12 .Написано службових записок ,клопотань 7

13 . Передавання показників та контроль за енергозбереженням 
в адміністративній будівлі Першотравенського старостинського округу 
щомісячно 1 та 15 числа.

14 .Складені та надані до УСЗН списки пільгових категорій
Першотравенського с/о.

15 . Зареєстрована та працюю в автоматизованій системі «Реєстр 
територіальних громад» (реєстрація/ зняття, досягнення віку,зміна прізвища 
та інше.)

16 . Зареєстрована та працюю в проекті «Соціальна громада» ( всі види 
допомог(багатодітні,малозабезпечені,одинокі матері, допомога у зв’язку з 
вагітнітю ,пологами та інші, пільги, субсидія ).

17 .Веду погосподарський облік домогосподарств на території округу.

18 . Прийняла участь у 10 засіданнях виконавчого комітету, виконую 
доручення міської ради її виконавчого комітету. Беру участь у навчаннях і 
тренінгах.

Крім того з метою забезпечення на території Першотравенського 

старостинського округу чистоти і порядку , дотримання правил благоустрою 

кожен четвер з березня місяця на території проводились заходи по 

впорядкуванню території громади «Чисті четверги».

Був проведений косметичний ремонт пам’ятника Загиблим воїнам в 

с.Новогригорівка та в с.Перше Травня , впорядкований міст в с.Перше 

Травня, впорядкована дорога на кладовище в с.Новогригорівка.



9 травня проведено святковий захід з нагоди 76 річниці Перемоги у Другій 

світовій війні.

Також після буревію в червні місяці випилювали дерева, які були 

нахилені, попадали на дорогу та впорядковували гілки, які спиляв РЕМ.

На теперішній час вдруге обкосили територію прилеглу до адміністративної 

будівлі Першотравенського старостинського округу, Підлужанського СБК, 

Новогригорівського СК, всі зупинки в с.Підлужжя, в с.Перше Травня, поворот, 

де погана видимість на автошляху Верхньодніпровськ-Боровківка- 

Доброгірське в с.Перше Травня, дитячі майданчики в с.Перше Травня 

вул.Миру та вул.Шевченка, пустки біля дороги в с.Підлужжя. Також узбіччя 

дороги в с.Тарасівна,с.Новогригорівка та с.Перше Травня частково.

У весняний період виникали питання по підтопленню колодязів,городів 

мешканців с.Перше Травня, с.Самоткань, разом з керівництвом насосної 

станції врегульовували це питання.

При виникненні проблеми в червні місяці з водопостачанням в с.Перше 

Травня «нове селище» зустрічалася з керівником КП «ВВУВКГ» щоб знайти 

можливість подати людям питну воду в житлові помешкання, також 

начальник відділу з питань ЖКГ Голик С.Г всебічно вивчав проблему, 

зустрічався з мешканцями села.

На території Першотравенського с/о багато проблемних питань, які 

доводиться вирішувати в телефонному режимі , надавати консультації, 

вияснювати робочі моменти, що займає багато часу ( в середньому 15 дзвінків 

в день ).При спілкуванні з населенням дотримуюсь правил службової етики . 

Намагаюся працювати для покращення умов життя та побуту населення 

округу.

Багато проблемних питань на території округу, які потребують фінансових 

вкладень, це капітальний ремонт НФС в с.Перше Травня, встановлення 

водогону в с.Підлужжя ,ремонт будинків, доріг та інше.

Я вважаю,що співпрацею та спільними зусиллями можливо вирішувати, 

нагальні проблеми, які виникають на території округу.

В.о. старости Н.О.Кузнецова Н.О.


