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Звіт про виконану роботу
за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 року
Відповідно до ч.2 ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад» повідомляю, що я відвідала 5 пленарних засідань Кременчуцької міської
ради VII скликання та 5 засідань постійної депутатської комісії з питань
Регламенту, депутатської діяльності, етики, забезпечення правопорядку,
розвитку місцевого самоврядування, розгляду питань конфлікту інтересів та
антикорупційної діяльності, до складу якої я входжу. У зазначеному періоді
мною було проведено 10 прийомів громадян у приміщенні контакт-центру №
23 по набережній Лейтенанта Дніпрова, № 76 (кожну другу середу місяця з
16:00 до 17:00 години). Також, мною організовувались зустрічі з виборцями у
подвір’ях будинків по вул. Г. Манагарова, 1 та по вул.О. Білаша, 8.
За численними зверненнями громадян мною було підготовлено та
направлено 4 депутатські запити та 75 депутатських звернень до посадових
осіб місцевого самоврядування міста, керуючої компанії ТОВ «Місто для
людей
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Кременчуцької міської ради, комунальних підприємств тощо. Частина цих
проблем була вирішена, по решті були поставлені відповідні терміни їх
виконання у майбутньому.
Протягом поточного року завершено капітальний ремонт дорожнього
покриття по набережній Лейтенанта Дніпрова та вул. Генерала Манагарова,
встановлено нові поштові скриньки в 6 будинках; проведено кронування та

санітарну обрізку дерев уздовж «червоних ліній» та у дворах будинків;
встановлені зупинки для міського транспорту по маршруту 2В.
Як депутат міської ради брала участь у низці заходів:
міських заходах присвячених Дню Перемоги, визволенню Кременчука від
нацистських загарбників тощо;
організації міських святкових концертів присвячених Дню молоді, Дню
Незалежності, фестивалю «Солодкий Кременчук» до Дня міста;
заходах, які організовувала рада ветеранів мікрорайону та Кременчуцький
міський центр здоров’я населення «Спорт для всіх»;
обговореннях проектів в рамках програми «Громадський бюджет» та
заохочення мешканців мікрорайону до написання проектів;
круглих столах та семінарах для активу мікрорайону та Ради ветеранів;
роз’ясненнях громадськості діючих планів та програм економічного та
соціального розвитку, ознайомлення з проектом міського бюджету на 2019
рік громаді мікрорайону;
організація привітань ювілярів мікрорайону;
Як член Молодіжного Парламенту Кременчука брала активну участь у
підготовці та реалізації проектів даної організації. А саме: Всеукраїнській
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Міжрегіональному молодіжному форумі, екологічній акції «Зелена толока»,
благодійній акції «Святий Миколай дітям» тощо.
На сьогоднішній день існує велика кількість не вирішених питань,
зокрема ремонт внутрішньо квартальних доріг, встановлення спортивних
майданчиків для підлітків, активізація населення з метою створення ОСББ та
багато інших проблем над якими я продовжую працювати, спілкуючись з
мешканцями району. У 2019 році мною заплановано продовжити щомісячно
привітання ветеранів-ювілярів, які проживають на території мікрорайону № 23
в межах мого виборчого округу.

Щодо пропозицій, які висувають активісти мікрорайону під час
проведення зустрічей, то це вирішення глобальної проблеми модернізації та
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котелень на Раківці, збільшення виплат одноразової матеріальної допомоги в
рамках міської програми “Турбота”, фінансування міської програми по
профілактиці ротавірусної інфекції у немовлят, відновлення поштових
скриньок.
Прийом громадян у 2019 році проходитиме у приміщенні контактцентру № 23 (набережна лейтенанта Дніпрова, 76) кожну другу середу місяця
з 16:00 до 17:00.
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