
Звіт '
про виконану роботу 

по Дніпровокам’янськім CO 
за І півріччя 2021 року 

Дніпровокам’ямський старостинський округ налічує п’ять населених пунктів.Протяжність 
від центральної садиби до крайнього села Павлівка 11км.

Починаючи з початку року проводилися роботи, в основному з благоустрою:
- прибирання територій від снігових наметів - до виконання цих робіт залучалися 

працівники школи, дитячого садочка, працівники охорони
здоров’я, поштового зв’язку;
- кожного четверга, проводимо «Чисті четверги», силами жителів громади, 
працівниками будинку пристарілих громадян освітянами було проведено роботи по 
розчищенню від порослі, сухостою та будівельних залишків кладовища в 
с.Дніпровокам’янка, с.Калужине та с.Суслівка, також і в с.Івашкове та Павлівка.

Було залучено три одиниці техніки (ФГ «Антарес -Лан трактор та погружчик, 
працівник будинку пристарілих (машина).Вивезено 28 машин сміття та дерев.

Також силами громади проводили розчистку порослі в парку,біля пам’ятника 
Загиблим воїнам та косметичний ремонт самого монумента.

Територію Братської могили підтримуємо в належному стані.
Проводимо обкіс території центру села; обкошували в’їзд в с.Дніпровокам’янка на 

трасі Н-8.

Своїми силами було відремонтовано гойдалки на дитячому майданчикові. Також 
після крадіжки облаштовувала кабінети для того, щоб
можна було працювати, забивали двері та стік лили вікна, у двох кабінетах 
поміняли зруйновані замки.

Підготували та провели бібліотечні заходи до ювілейних дат , до Дня 
Пам’яті та примирення було проведено мітинг з покладанням квітів; 
До Дня вшанування Пам’яті загиблих у II Світовій війні - 
учасникам Бойових дій та учасникам війни були підготовлені вітальні листівки та 
вручені продуктові набори.

Із залученням до співпраці землекористувачів, фермерських господарств та приватних 
підприємств, за їх фінансової підтримки, проводяться будівельні та реставраційні 
роботи, в зв’язку з розміщенням дитячого садочка в приміщенні школи.

Безпосередньо, що стосується моєї кабінетної роботи: 
виконую вказівки міського голови та керівних органів; 
надаю адміністративні послуги жителям підпорядкованих мені населених 
пунктів(реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання, складання та посвідчення 
заповітів,видача довідок та ін..)
на даний час розповсюджую квитанції зі збору податку на землю фізичним особам, 
опрацьовую програму «Погосподарський облік».

В.о.старости Валентина Hop


