
 

Згідно плану роботи Татарбунарської міської ради сьомого скликання на 2016 рік та у 
відповідності до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» подаю звіт 
депутата   ради.  
     На 7 сесії IIV скликання була обрана секретарем Татарбунарської міської ради. 
За списком політичної партії   «Наш край» була обрана депутатом, виборчий  округ - 
багатомандатний.  
     За 2016 рік, як депутат, взяла участь у 11 пленарних засіданнях. 
     За рішенням  сесії була обрана головою постійної депутатської комісії   з питань 
законності, правопорядку, депутатської етики, вирішення питання об’єднання 
територіальних громад, та соціальних питань. 
     Як депутат від партії «Наш край», у міській раді, я спрямовувала свої зусилля до 
консолідації з представниками інших політичних сил. Завдяки чому, мені спільно з 
депутатським корпусом міської ради та міським головою вдалося вирішити ряд нагальних 
проблем. 
     За звітний період мною проводилися зустрічі з виборцями по вул. Центральна 
(К.Маркса), Маяковського, Новоселів, Тимошенко, Папаніна і т.д. Під час яких, я вивчала 
громадську думку та намагалась вирішити  проблеми людей, які накопились на протязі 
останніх років.  
      Основні питання, які хвилюють людей – це соціально-побутові проблеми, а саме: 
якість доріг, засміченість територій, якість комунальних послуг, ремонтування колодязів, 
чистки каналів та інше. Висловлювалось багато різних думок та зауважень і, як правило, 
знаходився оптимальний шлях їх розв’язання. 
      Основним завданням у здійсненні депутатської діяльності вважаю забезпечення 
своєчасного, обґрунтованого вирішення звернень та скарг громадян, вивчення причин, які 
породжують скарги, і внесення своїх пропозицій до відповідних органів влади щодо їх 
усунення. 
      Мною, як депутатом міської ради здійснювався прийом громадян. Прийом громадян 
проводився за графіком – кожний понеділок з 10-00 год до 13-00 год. за адресою: 
м.Татарбунари, вул. Центральна      
     Протягом 2016 року на  особистому прийомі побувало 24 особи.  
 -   звернення жителя міста,   щодо отримання житла члену АТО .   
 -  звернення жителів вул. Папаніна м.Татарбунари з приводу витоку з КНС нечистот, що 
затікало людям в двори. 
 - звернення жителів п’яти поверхового будинку по вул.Центральна,1 з приводу 
підтоплення будинку в підвалі  невідомої рідини   
 - звернення жителів п’яти поверхового будинку по вул.Центральна,1 щодо вирішення 
питання недіючої, аварійної кочегарки 
 -  сприяла у наданні громадянам інформації з пенсійних питань 
 - отримання допомоги на дітей, інших соціальних виплат та компенсацій     
 - отримання допомоги від органів державної влади 
 - звернення громадян щодо виплати матеріальної допомоги на лікування 
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 - звернення громадян з приводу вуличного освітлення і т.д. 
Більшість звернень вдалося вирішити позитивно.  
    Сьогодні на контролі стоїть питання встановлення дитячого  майданчика в 
м.Татарбунари по вул. Новоселів, ремонт вуличних доріг по вул. Тимошенко, Центральна, 
Московська, контроль за водопостачанням та якістю питної води для населення. Я 
докладатиму максимум зусиль, щоб вирішити ці та інші питання, з якими будуть 
звертатись до мене виборці.  
      Як депутат приймала участь у заходах, які організовувалися   радою, так в цьому році, 
разом з іншими депутатами  прийняла участь у таких заходах: 
      всеукраїнські суботники по прибиранню та озелененню міста; 
      привітання ветеранів Великої Вітчизняної війни з нагоди дня Перемоги; 
      святкування з нагоди річниці прийняття Конституції України; 
      урочистості, присвячені  річниці Незалежності України; 
      відзначення Дня міста  
     Я, як депутат,  вважаю, що ми повинні докладати всіх зусиль до позитивного 
вирішення проблем тих, хто нас обирав. Підтримую діяльність міської ради та 
виконавчого комітету і вважаю, що нам не соромно дивитись в очі виборцям, 
адже  незважаючи на скромний бюджет, зроблено чимало для покращення 
благоустрою   міста. Безумовно, я розумію, що попереду ще багато роботи, але не 
можливо зробити за один рік усе.         
     Проте  надалі  намагатимусь втілювати їх в життя, прислухатися до побажань виборців 
та намагатися їх вирішити. 
     Головними принципами, яких я завжди дотримуюсь у житті та в депутатській 
діяльності є – здоровий глузд та людяність, щоб не було соромно перед виборцями. 
 

  


