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Звіт про виконану роботу
за період з 01.01.2018 по 31.01.2018 року
Відповідно до ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» з метою
інформування громадян про свою діяльність та отримання зворотної інформації, подаю
письмовий звіт про свою роботу.
З моменту набуття повноважень депутата, працювала над виконанням своїх депутатських
обов’язків, виконувала доручення громадян, приймала участь у всіх пленарних засіданнях
міської ради, засіданнях постійних депутатських комісій, за винятком декількох, пропущених
з поважних причин.
Я є членом постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, молоді, спорту,
соціального захисту населення, питань пов’язаних з АТО, охорони здоров’я, материнства та
дитинства.
Крім роботи в профільній депутатській комісії я також активно залучена в:
-

робочій групі з питань забезпечення земельними ділянками пільгових категорій
громадян, в тому числі учасників АТО

-

громадській комісії з житлових питань при виконкомі

-

конкурсній комісії з питань підготовки та проведення інвестиційних конкурсів

Тому, на особистому постійному контролі тримаю рішення міськради з питань, які
належать до повноважень постійної депутатської комісії та інших, в яких я залучена.
Як депутат зініціювала та підготувала два проекти рішень Кременчуцької міської ради, а
саме:
-

«Про звернення депутатів Кременчуцької міської ради Полтавської області до
Президента України Порошенко П.О., Голови Верховної Ради України Парубія А.В.,
Народних депутатів України, щодо забезпечення проведення виборів 2019 року за
відкритими списками, прийняття в цілому проекту виборчого кодексу»

-

«Про демонтаж пам’ятників, перепоховання останків, які знаходяться під пам’ятником
«Борцям за владу Рад», та виключення їх з Переліку об’єктів культурної спадщини
міста»

Провела запланованих 24 депутатських прийоми кожну першу та третю середу місяця за
адресою вул. І. Сердюка, 37/18 кім. 10. За результатами зустрічей з мешканцями Кременчука
а також за своєї ініціативи підготувала та зреалізувала запити та звернення, а саме:
-

звернення до міського голови, щодо виконання будівельних робіт в приміщенні
магазину АТБ на першому поверсі житлового будинку №10, квартал 101, стосовно
можливих порушень будівельних норм

-

звернення до керівника департаменту ЖКГ стосовно ремонту дитячого майданчика
біля житлових будинків 10,11 квартал 101

-

звернення до керівництва департаменту ЖКГ стосовно ремонту дорожнього покриття
по вул. П. Калнишевського

-

звернення до в.о. голови правління ПАТ «Полтаваобленерго», начальника
Кременчуцької філії ПАТ «Полтаваобленерго» Андрієвського С.В. з приводу
виникнення невідповідної заборгованості за тепло після встановлення загальнобудинкового лічильника теплової енергії за адресою вул. Г. Бресту, 47

-

звернення до міського голови щодо надання фінансової допомоги 1-мотопіхотній роті
22-окремого мотопіхотного батальйону для придбання тепловізорів та приладів нічного
бачення

-

депутатський запит щодо «Резолюції мешканців Кременчука на захист громадянських
прав і свобод», прийнятої 12.03.2018 року

-

депутатський запит до начальника міського відділу культури щодо довідки на об’єкти
культурної спадщини «Пам’ятник матросам Дніпровської флотилії та братської могили
Борцям за владу Рад»

-

звернення щодо встановлення меморіальної дошки з барельєфом Героя Небесної Сотні
Ігоря Сердюка на розі вул. ім. Героїв Небесної Сотні та вул. ім. Ігоря Сердюка

Більшість депутатських звернень виконані, виконання інших перебуває під моїм
контролем.
Відповідально підходжу до вирішення проблем громадян, сподіваюсь на тісну співпрацю задля добробуту мешканців нашого міста. Беру активну участь у обговоренні та вирішенні
програм соціально-економічного розвитку міста, рішень міської ради та виконкому. Беру
участь у масових заходах, які проводяться органами місцевого самоврядування. Також є співорганізатором деяких з них, наприклад заходи до пам’ятних дат Революції Гідності та АТО.
Активно працювала для прийняття рішення міської ради щодо відновлення собору на площі
перемоги в м. Кременчуці.
Незважаючи на проведену роботу, ще більше справ попереду, багато питань залишається
невирішеними. Це і буде планами роботи на майбутнє.
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