
Звіт про роботу
за перше півріччя 2021 року в.о.старости сіл Заріччя,Бородаївські 
Хутори,Василівка, Корніло-Наталівка,Якимівка , Домоткань О.Рєпки 
по Зарічанському окрузі Верхньодніпровської ОТГ.

- Проведено повну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних 
активів з перевіркою їх фактичної наявності;

- проведено інвентаризацію документів , що нагромадилися під час 
діяльності Зарічанської сільської ради ,а також складено описи 
сформовано в папки і здано до архіву документи за 2015-2020 роки;

- комісією з реорганізації були складені передавальні акти та передані 
на затвердження до Верхньодніпровської міської ради;

- була проведена робота по залученню місцевих аграріїв до розчистки 
доріг від снігу;

- здавалась до відділу статистики звітність № 6 село (річна), для чого 
здійснювалось подвірне опитування населення щодо наявності 
поголів’я худоби та птиці ;

- здавались щорічні звіти про зовнішнє освітлення, похоронну справу, 
про зелене господарство, про благоустрій населених пунктів;

- здавалась щорічна звітність ЦСУ щодо об’єктів по господарського 
обліку та населенню;

- надавались до міської ради відомості щодо адресного господарства 
населених пунктів;

- дані щодо ліній зовнішнього освітлення населених пунктів;
- надавалась міській раді інформація про наявність приміщень для здачі 

в оренду або їх продажу та наявність безхазяйного майна;
- заповнювались та здавались анкети об’єктів та шаблонів споживання 

ресурсів по окрузі для створення бази даних по розрахунку базового 
рівня споживання та встановлення лімітів;

- для створення паспорту громади ,були підготовані та передані дані 
щодо наявного населення за статтю, віком, освітнім рівнем та 
національністю в розрізі населених пунктів ;
в кінці кожного місяця знімаються та передаються показники 

лічильників по споживанню електроенергії ( вуличного освітлення) по 
чотирьох населених пунктах - всього 16 лічильників;

- вирішувалось питання щодо транспортного сполучення з містом ;
- відділу з гуманітарних питань надавались пропозиції щодо оптимізації 

мережі закладів культури;
- було передано до міської ради облікові справи дітей сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування яких поставлено на квартирний 
облік;

- проводились заходи по санітарній очистці території , побілці дерев , 
залучався транспорт місцевих орендаторів для вивозки сміття;

- проводилася роз’яснювальна робота з мешканцями про необхідність 
прибирання дворів та прилеглої до них територій;



- недбалих мешканців , примушували прибирати свою територію із 
залученням дільничного поліції;

- з метою забезпечення належного санітарного стану сіл округу, дано 
заявку на виділення грейдера для очищення сміття та захоронения його 
на стихійних сміттєзвалищах; (Ждемо)

- проводилися бесіди та попереджувались у письмовій формі 
землекористувачі про необхідність прибирання прилеглої до посівних 
масивів території, прочистки лісополос;

- всім орендарям, приватним підприємцям , головам фермерських 
господарств під підпис було роздано попередження про заборону 
внесення гербіцидів в населених пунктах;

- отримано матеріали та проведено косметичний ремонт двох 
пам’ятників та трьох місць поховання воїнів загиблих у другій Світовій 
війні;

- звертались з проханням до місцевих орендарів про виділення коштів на 
придбання вінків до 9 травня;

- 9 травня було організовано покладення квітів і вінків до пам’ятників та 
братських могил ,спущено на води Дніпра вінок із живих квітів;

- доведено місцевим землекористувачам про необхідність обкошування 
та оборювання полів із зерновими , встановлення біля них 
попереджувальних знаків про поведінку з вогнем;

- постійно ведеться тісна співпраця із Пушкарівською середньою 
школою щодо навчального процесу та роботи із сім’ями учнів;

- постійно ведеться моніторинг багатодітних сімей та сімей які 
опинились в скрутних життєвих обставинах;

- оперативне реагування на звернення місцевих жителів: виклик швидкої 
допомоги, МНС , поліції;

- здійснюються виїзди на місця для вирішення спірних питань жителів;
- здійснювались обстеження умов проживання, складались відповідні 

акти;
за звітний період було видано 325 довідок різного характеру;

- видано характеристики на 5 осіб;
- зареєстровано місце проживання 18 чол., знято з реєстрації 7 чол.;
- за заявою заповідача 1 заповіт скасовано;
- складено, посвідчено та зареєстровано 3 заповіти ;
- давались відповіді на запити державних та приватних нотаріусів щодо 

надання копій заповітів , витяги із рішень сесій про присвоєння адреси 
нерухомому майну та ін..;

- ведуться перемовини з депутатом обласної ради Куксою А.І. щодо 
виділення коштів на придбання спортивно ігрового комплексу.
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