
                                                        Голові Верхньодніпровської міської ради

                                                                                    ЛЕБІДЮ Г.М.

  
ЗВІТ

                        про виконану роботу в смт.Новомиколаївка за період з             
                                      01.01.2021 року по  15.11.2021 року.

Доводжу до відома, що за вказаний період проведена робота:

1. Надано послуг населенню:
    - видано  довідок – 1097 шт.
    - здійснено нотаріальних дій – 39
    - оформлено субсидій – 145
    - отримано посвідчень – 26
    - оформлено документів на «Пакунок малюка» - 14
    - допомога малозабезпечиним сім'ям – 94
    - допомога одиноким матерям – 68
    - допомога при вагітності та пологам – 27
    - допомога особам з інвалідністю – 13
    - допомога опікунам – 10
    - допомога по догляду – 20
    - соціальна пенсія – 19
    - пільги – 12
    - допомога багатодітним сім'ям - 13
    - вирішено земельних питань та подано документів – 165
    - здійснена реєстрація осіб місця проживання громадян  – 182
    - здійснено зняття реєстрації місця проживання громадян – 106

2. Зареєстровано вхідних документів -  73

3. Зареєстровано вихідних  та внутрішніх документів – 213

4. Ведеться  погосподарський  облік ( занесено 5 книг).

5. Робота проведена по благоустрою території:
  - зачищено сміттєзвалище по вул. Шкільній;
  - ведеться робота по зачищенню сміттєщвалища по вул. Степовій;
  - контролюються і зачищаються місця розташування контейнерів по збору 
сміття;
  - здійснюється контроль за санітарним станом місця відпочинку на в'їзді до 
Верхньодніпровської громади;



  - на всіх місцях загального користування біля будинку культури, 
поліклінніки, узбіччя  центральних доріг селища, проводився постійний покос 
трави і прибирання листя і сухостою;
  - проведено покраску стели на в'їзді в смт.Новомиколаївка на трасі Н-08.
   

6. Проведена робота з Укрзалізницею по зупинках приміських поїздів на пл.128. 
Так, в цей час на пл.128 поновлено зупинки електропоїздів № 6042, 6011, 6535.

7. В с. Братське на зупинці шкільного автобуса встановлено сучасний навіс 
для дітей, які чекають автобуса.

8. Поновлено тверде покриття ( 100м) до кладовища в смт. Новомиколаївка 
(підсипано шлаком).

9. Проведений благоустрій автостоянки біля селищної амбулаторії.

10.Надана допомога при заміні водопровідної труби ( 200 м.) по вул. 
Святковій.

11. Надається допомога громадянам при вирішенні проблем з вуличним 
освітленням та водопостачанням.

12. Проводиться робота по формуванню особових справ підлітків, які 
підлягають приписці до призовних дільниць ( 22 чоловіки).

13. Проводиться оновлення документів мешканців, які стоять в черзі на 
отримання житла ( 12 чоловік ).

      В. о. старости:                                                   В.І.Зеленський


