
ль
п.п.

Назва кiлькiсть Примiтки

1 Прийом громадян 75 чол. Надано роз'яснення
та вирiшено по cyTi

2 Вiдповiдi на письмовi зверненцц JрgIчrеддц 4l
J Вiдповiдi на листи органiв державноi влади

та юDидичних осiб
58

4 Подання 28

5 Iнiцiативнi звернення до органiв дерясавноi
влади та юридичних осiб

2з

5 Запити HoтapiyciB по заповiтам
,7

6 Адвокатськi запити 6

7 ВиiЪд на звернення громадян 40

8 органiзацiйнi питання l0
9 Комунiкацiя зi BciMa слухtбами пiлодобово телефонний режим

10 Комунiкацiя з населенням Щодня телефонний режим

11 Довiдки 83

звIт

Вiдповiдно до покладених на мене повноважень:
- беру участь у засiданнях виконавчого KoMiTeTy MicbKoi Ради. Виконую

доручення MicbKoi ради, ii виконавчого KoMiTeTy, мiського голови, iнформую Тх

про виконання доручень;
- кожноi середи та четверга здiйснюю прийом громадян, якi звертаються з

проблемами рiзного характеру. Надаю рекомендацii та консультацii;
- приймаю вiд жителiв села заяви, адресованi органам та посадовим особам

MicbKoT ради, передаю Тх за призначенням;
- здiйснюеться монiторинг за дотриманням на територii села стану

благоустрою територii;
- здiйснюеться облiк, ведення, зберiгання погосподарських кнИГ,

видаються довiдки у межах наданих повноважень;
Д також, окремо повiдомляю, що за 2021 piK, за пiдтримки мiськоГО

голови, структурних пiдроздiлiв ТГ Вишневого та депутатського корпУсу, в селi

Крюкiвщина були проведенi наступнi заходи:
- проведено святкування села Крюкiвщина, свята IBaHa КУпала, ДНЯ

lrеремоги, Рiздва, Водохреща, Покрова, день Сiм'I;
вшанування пам'ятi жертв вiд Голодомору, aBapii на ЧАеС;
органiзовано прийом громадян пенсiйним фондом;
прийнято участь у формуваннi плану соцiалъно-економiчного розвитку
села Крюкiвщина на 2022piK;
в строк надаються Bci вiдповiдi на запити та обробка документацii (заяви,

звернення);
- надання адресноiдопомоги громадян;

проводиться робота з мунiципzuIьною вартою;
прийом громадян проводиться кожноi середи та четверга;

спiвпраця з депутатським корпусом;

,/



- заархiвована документацiя Крюк вщинськоi сiльськоi Ради (пройшли

реорганiзацiю та лiквiдацiю).

Проведенi Talci види робiт:
- ямковий ремонт дорiг села Крюкiвщина;
- поточний ремонт вуличного освiтлення;
- фарбування дорожньоi розмiтки;
- благоустрiйтериторiй;
- капiтальний ремонт дороги вул. Ленiнградська;
- капiтальний ремонт тротуару по вул. Тургенева (перехiд до масиву

Оришки);
- поточний ремонт дитячих майданчикiв;

Намагаюсь в найкоротший TepMiH вирiшувати питання, якi поставленi перед

мною та повiдомляю що налагоджена робота зi BciMa структурними
пiдроздiлами.

Староста села Крюкiвщина €вгенiй ЛоМIнсЬкиЙ


