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В основу депутатської діяльності у звітному періоді, поставила перед собою 
задачу про вирішення різних питань та особистого проведення зустрічей з 
виборцями виборчого округу N3 для планування роботи на наступний період. Моя 
діяльність, як депутата Софіївської селищної ради VIIІ-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 намагалася вирішувати проблеми 
жителів округу. Прийоми громадян проводжу регулярно. Було зроблено  багато 
справ.   

Я, як депутат Софіївської селищної ради є особою публічною, тому 
спілкуюся з виборцями через соціальні мережі, телефоном, особисто, в разі потреби 
виїжджаю на зустрічі з виборцями.  
 Систематично беру участь у сесійних засіданнях (відвідала 10 засідань з 12) 
та є членом (секретарем) постійної діючої комісії з гуманітарних питань. 
 В 2021 році була двічі нагороджена головою Софіївської селищної ради 
грамотами за добросовісне здійснення депутатських повноважень, тісний зв'язок з 
виборцями, за відповідальність та сумлінну працю з нагоди 30 – річчя Незалежності 
України та з нагоди Дня місцевого самоврядування. 

За звітний період мною, депутатом селищної ради, проведено таку роботу: 

1. Видано більше 10  довідок громадянам про місце проживання без реєстрації. 
2. Видано більше 15 довідок про склад сім’ї.  
3. Видано більше 20 характеристик громадянам №3 округу за місцем потреби. 
4. Обстежено умови проживання багатодітних сімей та підготовлено акти 

обстежень.  
5. Обстежено умови проживання трьох сімей , які перебувають під постійним 

контролем відділу райдержадміністрації з питань сім’ї та молоді. 



6. Постійно було організоване прибирання та обкіс території села Петрове: 
перехрестя села, центр села, узбіччя дороги на греблях, спортивного майданчика в 
селі, сільського кладовища та території відпочинку біля водоймища. 

7. 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.  

8. Було організоване висадження хвойних дерев на спортивному майданчику. 
9. Була організована зустріч жителів села Петрове з старшим інженером 

Софіївського РЕМу та начальником Софіївського РЕМу стосовно якісного 
енергопостачання по лінії №5. 

10. Організована зустріч жителів села Петрове, зроблена відео зйомка, 
організована публікація в місцевій пресі стосовно питання якісного енергопостачання 
по лінії №5. 

11.  Організоване та проведене свято Дня села Петрове. 
12. Вирішення межових спорів між сусідами. 
13.  Вітаю жителів свого округу з Днем Перемоги, з Днем людей похилого віку та 

іншими святами. 
14. На моє депутатське звернення до селищної ради: 
- постійно проводиться заміна електричних ламп, які перегоріли; 

- прибрано стихійні сміттєзвалища; 

     15. Підготовлено: 
1) депутатське звернення щодо ремонту пам’ятника загиблим воїнам в с. 

Петрове;  
2) депутатське звернення щодо ремонту громадської зупинки в с. Петрове 

3) депутатське звернення щодо прибирання гілля, яке залишилося після обрізки 
дерев та захисту ліній електропередач працівниками Софіївського РЕМу; 

4) депутатське звернення щодо завезення піску на територію відпочинку біля 
водоймища; 

5) депутатське звернення щодо заготівлі дрів для опалення дитячого садочка     
«Сонечко»; 

6) депутатське звернення щодо розширення території сільського кладовища. 
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