
ЗВІТ
депутата Стратійчук Наталі Миколаївни  Апостолівської міської ради

МПІ скликання за проведену роботу 2020-2021 р.р.
1. Обранавід політичноїпартії - ОПЖЗ.
2. З 25 пленарних засіданняхміськоїради була присутня на23.
3. Посада в постійний комісії міської ради з питань - член постійної комісії

з питань фінансів , бюджету та соціально економічного розвитку
громади.

4. Приймала участь в засіданнях постійної комісії міської ради з питань:
Ч Бюджет громадита зміни до бюджету, програми та зміни до програм,

планова, господарча, соціально - економічна діяльність громади.
5. Було проведено0|21 особистих прийомів громадян, надано

більш 50 консультацій письмових та усних на яких піднімалися питання
, обстеження проживання виборців, освітлення, вирубка аварійних
дерев, відсутність газопостачання та термінове його відновлення,із них
позитивно вирішено 20. Прийоми здійснювалися в приміщенні
вузлової ради ветеранів ( адміністративна будівля станції Апостолове) по
середам кожної неділі з 10-12 год.

6. Було проведено 1 зустрічей з виборцями, серед них і виїзні,
на яких піднімалися питання: соціальний захист населення, особливо
ветеранів громади, медичне обслуговування населення, водопостачання
в місті та селах, тарифна політика, ремонт доріг, тротуарів, освітлення
вулиць, стан зовнішніх реклам (бігбордів) по місту боротьба с
бродячими собаками, робота комунальних служб, збереження пам»яті,відновлення пам»ятних дошок, пам»ятників історії, відновлення міського
музею та музейних кімнат. із них позитивно вирішено частково , частина
запланована на наступні роки.

7. Кількість поданих депутатських звернень 6 ,з приводу обладнання
баскетбольних майданчиків, відновлення газопостачання на вул.
Набережна, видалення аварійних дерев по вул. Центральна 4, 32.
ініціювання громадського обговорення по комунальнім тарифам на
воду .З метою захисту прав та інтересів громадян використовувалися усі
можливі законні засоби впливу та адекватного реагування, виходячи зі
ситуації у кожному конкретному випадку.

8. Протягом звітного періоду активно співпрацювала з керівництвом та
службамиміської ради , службамисоц.. захисту , керівниками медичних
закладів громади , директорами культурних закладів міста , районної
газети., головами та керівництвом ветеранських первинних організацій



громади. керівниками залізничних підприємств , громадськими
організаціями. Маю свою сторінку в Фейсбуці « Ветеран Апостолове»в
якій висвітлюю свою громадську діяльність і|роботу вузлової
ветеранської організації
Додаткова інформація|- Хочу подякувати однодумцям - колегам

депутатам за підтримку в сесійній залі та поза сесійної зали, адже без
підтримкиі розуміння не можливо продуктивно працювати. На закінчення, хочу
сказати, що завжди відкрита до співпраці з громадою. Моїдвері для Вас завжди
відчинені, номер мого телефону не є для Вас таємним тому для вирішення
важливих питань не потрібно чекати днів прийому,в будь-який час я готова до
діалогу з Вами. Те, що я роблю, як депутат міської ради, - це громадська
діяльність, тим паче для мене вперше. Робота, яка вимагає часу, неабияких
зусиль, часто - нервів. Але, стверджую, вона не марна - платою є вдячна
усмішка молодої родини , посмішки та радісні оченята малечі, зворушливе
«спасибі» пенсіонера, довіра людейі рідне місто, яке ми всі бачимо, змінюється
на краще спільними зусиллями нас з вами! Щиро вдячна за довіру та
підтримку

Депутат міської ради Н.М. Стратійчук

20.12.2021


