
ЗВІТ
про результати роботи виконуючої обов’язки старости села 

МиїйУрип Ріг Верхньодніпровської об’єднаної територіальної громади
' Швидкої Алли Сергіївни у 1-му півріччі 2021 року

У 1-му півріччі 2021 року робота виконуючої обов’язки старости села 
Мишурин Ріг здійснювалася відповідно до Законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого 
самоврядуйання», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної 
інформації», «Про захист персональних даних» «Про нотаріат» та інших 
нормативних актів та на виконання рішень Верхньодніпровської міської 
ради, виконавчого комітету Верхньодніпровської міської ради, доручень 
міського голови та з метою забезпечення потреб жителів села.

Робота виконуючої обов’язки старости села Мишурин Ріг 
Верхньодніпровської об’єднаної територіальної громади здійснювалася за 
наступними напрямками:

1. Соціальний та економічний напрямок
Ведення статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово 

проживають на території с. Мишурин Ріг;
Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг через 

центри надання адміністративних послуг.
Здійснення військового обліку.
Реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання.
Вчинено нотаріальні дії, а саме:

- вжиття заходів щодо охорони спадкового майна;
- посвідчення заповіти;
- видача дублікатів посвідчених нотаріальних документів;
- засвідчення достовірності копій документів і виписок з них;
- засвідчення справжності підпису на документах.

Підготовлено та видано 350 довідкових документів, а саме:
- акти обстеження матеріально-побутових умов сімей;
- акти обстеження умов проживання;
- акти обстеження житлових умов заявників;
- інформація про дітей від 0 до 18 років, про дітей шкільного віку 

(демографічні дані);
- архівні довідки, архівні копії та архівні витяги із погосподарських 

книг;
- довідки про те, що особа не являється членом ОСГ;
- інформацію про суб’єктів господарювання (юридичних і фізичних 

осіб підприємців), що здійснюють діяльність на території населеного пункту;
- характеристики жителів населеного пункту;
- акти обстеження відсутності проживання осіб зареєстрованих в 

житловому приміщенні (будинку);



- довідки про спільне проживання матері і дитини/дітей;
- інформацію про населення (вікова структура) в розрізі по населених 

пунктах та за віковою категорією;
- списки осіб (із зазначенням пільгових категорій) для призначення 

пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу;
- довідки про наявність у житловому приміщенні пічного опалення 

та/або кухонного вогнища на твердому паливі;
- довідки про проживання малолітніх та неповнолітніх осіб;
- довідки 3-ДФ;
- довідки про наявність/відсутність земель;
- довідки про відсутність об’єкту нерухомого майна (відсутність 

забудови) на земельній ділянці;
- довідки про земельні ділянки, які закріплені за домогосподарством;
- довідки про належність/неналежність земельної ділянки до земельних 

часток (паїв).
З метою наповнення дохідної частини бюджету постійно здійснюється 

роз’яснювальна робота серед фізичних та юридичних осіб про необхідність 
своєчасної сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Проводиться роз’яснювальна робота та консультації з жителями села 
щодо перспектив розвитку малого бізнесу за напрямками садівництва, 
бджільництва та ін.

Прийнято участь у гранті «3D принтери та робототехніка у сільській 
місцевості».

2. Культура та дозвілля
Організаційне забезпечення та постійна участь у культурних заходах 

села відповідно до плану роботи Мишуринрізького сільського Будинку 
культури, дозвільно-розважального центру для дітей і молоді та 
Мишуринрізької сільської бібліотеки зокрема: святкових концертах, 
тематичних бесідах, засіданнях гуртків і інше.

За ініціативи ГО «Сімейний затишок» забезпечено триденне 
функціонування дитячого розважального табору.

3. Житлово-комунальне господарство
Здійснено інвентаризацію комунального майна (будівель та споруд) та 

надано відповідні пропозиції по його відчуженню.
Здійснено інвентаризацію та надано відповідні пропозиції щодо 

безгосподарного майна (будівель і споруд).
Проводиться облік громадян, які відповідно до законодавства 

потребують поліпшення житлових умов та підготовка відповідних 
супровідних документів

Вирішено питання з забезпеченням водопостачанням вулиць 219 
танкової бригади та Тюркіна шляхом придбання насосу.



Вжито протиповіневих заходів шляхом розчищення системи 
водовідведення та створення захисного валу в південній частині села із 
залучення 6 одиниць техніки жителів села та Мотронівського ГЗК.

Вирішено питання з реконструкцією частини системи водовідведення 
по вулиці Петропавлівська (придбана та змонтована водовідвідна труба та 
покладено захисні плити).

Придбано комп’ютерну техніку для Мишуринрізькій амбулаторії 
загальної практики - сімейної медицини.

Забезпечено проведення ремонтних робіт з облаштування шкільної 
їдальні для учнів Мишуринрізької філії Ганнівського НВК.

Забезпечено проведення ремонтних робіт з облаштування кімнат для 
дитячого садка в приміщенні Мишуринрізької філії Ганнівського НВК.

4. Благоустрій села
Частково вирішено питання зі стихійними смітниками.
Забезпечено належний стан кладовища до поминальних днів та 

постійно підтримується його належний стан.
Організовано розчищення та посипання протиожеледневою сумішшю 

доріг місцевого значення в зимовий період.
За ініціативи жителів села організовано завезення та підсипання 

щебенем вибоїн на дорогах місцевого значення з залучення 12 одиниць 
техніки жителів села.

Організовано та проведено білування дерев підприємствами та 
установами села.

Проведено косметичний ремонт Меморіалу воїнам-визволителям.
Організовано заміну ЗО ламп мережі вуличного освітлення.
Організовано систематичний покіс трави на в’їздах до населеного 

пункту та на узбіччях доріг.
Забезпечено проведення ремонтних робіт з облаштування шкільної 

їдальні для учнів Мишуринрізької філії Ганнівського НВК.
Забезпечено проведення ремонтних робіт з облаштування кімнат для 

дитячого садка в приміщенні Мишуринрізької філії Ганнівського НВК.
Забезпечено облаштування пандусу у Мишуринрізькій амбулаторії 

загальної практики - сімейної медицини.
За ініціативи жителів села організовано фарбування автобусної 

зупинки, фарбування дитячого майданчика та ремонт гойдалок.
За ініціативи жителів села постійно організовуються заходи з 

прибирання вулиць та вирубування порослі на перехрестях вулиць, що 
обмежує видимість та створює аварійну ситуацію.

В.о. старости села Мишурин Ріг Алла Швидка


