Депутат Назаренко Людмила Іванівна
Виборчий округ №20
У відповідності до статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад» представляю свій звіт як депутат Софіївської селищної ради VII скликання
Софіївського району Дніпропетровської області за 2020 рік.
В основу депутатської діяльності у звітному періоді, поставила перед собою
завдання про вирішення різних питань та особистого проведення зустрічей з виборцями
виборчого округу N20 для планування роботи на наступний період. Моя діяльність, як
депутата Софіївської селищної ради VII-го скликання спрямована на захист інтересів
громади, виконання доручень виборців, у межах депутатських повноважень, наданих
Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». Постійно підтримую зв'язок з
виборцями, трудовими колективами і громадськими організаціями, інформую виборців
про роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і
соціального розвитку. Виконую доручення виборців.. Відповідаю на запитання, які
задають мої виборці, повідомляю про прийняті рішення, які приймаються на сесіях
Софіївської селищної ради. У силу своїх можливостей намагаюся вирішувати проблеми
жителів округу і громади.. Прийоми громадян проводжу регулярно. Було
зроблено багато справ. Батьки мене виховали так, щоб я відповідала за кожен свій
вчинок, відкрито дивилася людям у вічі.
За 2020 рік мною, як секретарем ради, у відповідності до моїх посадових обов’язків
було організовано та підготовлено 15 чергових та позачергових сесій (15 пленарних
засідань) селищної ради VII та VIII скликань, на яких було прийнято 1020 рішень.
Проведено 14 засідань виконкому на яких було прийнято 188 рішень, що належать до
компетенції виконкому. На час відпустки селищного голови виконувала обов’язки
Софіївського селищного голови та голови виконавчого комітету ради.
За звітний період мною, депутатом селищної ради, проведено таку роботу:
1. Вирішення межових спорів між сусідами.
2. Видано більше 40 довідок громадянам, які тримають у власному підсобному
господарстві худобу, бджолосім”ї.
3. Обстежено умови проживання 25 сімей та підготовлено акти обстежень. Порушено
клопотання перед управлінням праці та соціального захисту населення Софіївської
райдержадміністрації про надання матеріальної допомоги 11 сім”ям..
4. Видано характеристики на 71 мешканця по Софіївській селищній раді та Садовому
виборчому округу.
5. Організувала збір коштів та допомогла в організації поховання 2 громадян.
6. Коштами власної сім’ї допомагала 8 сім’ям, які опинилися в складних життєвих
обставинах.
7. Привітала та вручила подарунки 1 ветерану Другої Світової війни та 5 учасникам
бойових дій та дітям війни.
8. Всіх жителів округу повідомлено (через оголошення) про проведення акції щодо
благоустрою власних садиб та прилеглих територій. Особисто звернулася до своїх
виборців підтримати селищну раду з даного питання.
9. Зробила публікацію на сторінках місцевої газети щодо дотримання Правил
благоустрою на території селищної ради та інформувала про проведені акції та
суботники.
10. На моє депутатське звернення до селищної ради:

- - постійно проводиться заміна електричних ламп, які перегоріли;
- прибрано стихійні сміттєзвалища;
- підготовлено:
1) депутатське звернення щодо притягнення до відповідальності гр. Д., який не
дотримується Правил благоустрою на території селищної ради..
2) депутатське звернення щодо прибирання прилеглої території орендарями
промислових споруд на території колишньої «Сільгоспхімії» та «Сільгосптехніки».
3) депутатське звернення щодо прибирання гілля, яке залишилося після обрізки
дерев та захисту ліній електропередач працівниками Софіївського РЕМ.
11. Брала участь у проведенні вуличних поетичних акцій, прибирання території в
смт Софіївка.
12. Прийняла участь у акції «Подаруй книгу бібліотеці» та за власні кошти
придбала для бібліотеки засоби індивідуального захисту (дезрозчин, захисні маски
та рукавички), які необхідні під час гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
13. Прийняла участь у акції «Зробимо громаду квітучою». Поділилася
багаторічними квітами, з власного квітника, для висадження їх на клумбах селища
та території відділення стаціонарного догляду громадян похилого віку
Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
в Софіївському районі.

