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       Згідно Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» подаю звіт 
депутата   Марганецької ради. Я, депутат    виборчого округу № 29, член 
Партії захисників Вітчизни.  Протягом звітного 2016 року                      
відбулося  19 сесійних засідань Марганецької міської ради, у 17 сесіях я 
взяла участь, заздалегідь знайомлячись з матеріалами сесії. У постійній 
депутатській комісії  з питань   освіти, культури, спорту та молодіжної 
політики, до складу якої я належу, проводилася робота  з розгляду проектів 
рішень Марганецької міської ради  щодо затвердження міських програм 
культури та спорту, заходів виконання таких програм та ін.. У своїй 
депутатській діяльності я  додержуюсь Регламенту міської ради та інших 
нормативно-правових актів.  
          Протягом 2016 року на особистий прийом звернулося  29 громадян. Усі 
звернення розглянуті з дотриманням вимог законів України «Про статус 
депутатів місцевих рад», «Про звернення громадян». З метою вирішення 
проблемних питань виборців,  направлено 21 депутатське звернення до 
відповідних служб та органів, зокрема щодо необхідності проведення 
ремонту покрівлі житлових будинків, устаткування лавок, встановлення 
дитячого майданчика, заміна внутрішньо будинкових мереж 
енергопостачання, тощо. Залишаються деякі питання відкритими, у зв’язку з 
відсутністю коштів у місцевому бюджеті  на їх реалізацію 2016 році. В свою 
чергу, всі не вирішені питання знаходяться на контролі та я прикладу 
максимум зусиль для їх реалізації при можливості у 2017 році. Першочергово 
планую направити зусилля для вирішення питання щодо ремонту покрівлі та 
устаткування лавок на прилеглих територіях житлових будинків, завезення, 
устаткування дитячих пісочниць та завезення піску, тощо. За час своєї 
діяльності, мені спільно з депутатським корпусом міської ради вдалося 
вирішити ряд нагальних проблем. Протягом поточного року організовано 
разом покіс карантинних бур’янів, завезення піску для облаштування 
дитячих майданчиків, вапна для побілки бордюрів та дерев, виготовлення та 
устаткування пісочниць, ремонту дорожнього покриття, тощо. Активно 
долучалася до всіх  заходів, що відбуваються в нашому місті — свят, акцій, 
загальноміських суботників та Днів Довкілля.          
           Одночасно висловлюю  велику вдячність суб’єктам підприємницької 
діяльності сфери ресторанного господарства та побуту, які  протягом року 
приймали активну участь у проведені благодійних обідів ветеранам війни, 
інвалідам, громадян похилого віку.                                                        
          Щиро дякую  ФОП Клименку В.Г. та ФОП Клименко І.Г., за 
виготовлення меморіальних дошок на честь загиблого учасника                             



АТО Стародуба А.В. та на честь загиблого учасника АТО Бури Є.Ф., а також  
депутату Марганецької міської ради Кондратовичу В.М. щодо сприяння у 
вирішенні відповідного питання та  в організації  заходів щодо  виготовлення 
дитячої пісочниці. 
         Всі порушені питання моїх виборців є для мене, як депутата 
міської  ради, першочерговими та перебувають на постійному контролі.                                                 
У межах своєї компетенції та депутатських повноважень, наданих Законом 
України «Про статус депутатів місцевих рад» у  подальшій своїй роботі 
планую продовжувати надавати консультаційну допомогу громадян свого 
мікрорайону у їх зверненнях до різних установ та організацій міста.                                                                                                                           
Заздалегідь вдячна за порозуміння! 

  
 


