
Звіт 

 депутатки  Апостолівської  міської ради VIII скликання 

 ЧАБАНЕНКО Тетяни Володимирівни   

з  листопада 2020 року по грудень 2021 року. 

   До складу Апостолівської міської ради VIII скликання  я була  обрана 

депутаткою від  політичної партії «СЛУГА НАРОДУ » у жовтні 2020 року. 

   З самого початку роботи депутатського корпусу в своїй діяльності керуюсь 

Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", "Про статус місцевих депутатів рад", "Про звернення громадян", 

Регламентом роботи Апостолівської міської ради та іншими нормативно-

правовими актами, що визначають діяльність депутатів та ради. 

 

   Обрана секретарем постійної комісії  Апостолівської міської ради VІІІ 

скликання з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

   Одним із основних обов'язків своєї діяльності, як депутатки міської ради, 

вважаю участь у пленарних засіданнях міської ради та  роботу в постійній 

комісії, а тому на особистому та постійному контролі тримаю  рішення 

міської ради з питань, що належать до повноважень моєї комісії. 

  Так, під час виконання депутатських обов'язків мною відвідано 19 

пленарних засідань міської ради із 25  проведених пленарних 

засідань.  Постійно приймаю участь у роботі  комісій. 

 

Протягом цього звітного періоду до мене надходили такі звернення: 

 - щодо благоустрою  вулиці Степова ; 

- щодо освітлення вулиці; 

- щодо  поточного ремонту доріг; 

-  щодо соціального захисту пільгових категорій населення; 

- на 10 сесії Апостолівської міської ради, було розглянуто звернення від 

депутатської фракції "СЛУГА НАРОДУ" щодо капітального ремонту дороги 

сполученням П'ятихатки - Апостолове - Зеленодольськ (маємо впевненні 

сподівання, що вже навесні роботи буде розпочато); 

- звернення щодо проведення на законодавчих засадах місцевих 

референдумів. 

 

*Проводила виїзні зустрічі з виборцями. 

*Проведена спільна зустріч з вуличним дільничним та жителями  вулиці 

Степова, щодо порушення та виникнення соціальної напруги з боку 

правопорушника.  

*Брала активну участь у житті громади (свято громади, День села 

Михайлівка та Широчани) 



*Брала участь у зустрічі з народними депутатами Верховної Ради України 

Юрієм Корявченко та Криворучко Олена, де  обговорювалося  питання щодо 

подальшої співпраці. 

* Зустрічі з депутаткою обласної ради Тетяною Чабановою з питання 

благоустрою нашої громади.   

*Надавала консультації, роз'яснення. 

*Пройшла навчання в рамках програми  DOBRE , щодо діяльності депутата в 

умовах децентралізації та отримала сертифікат. 

 

   Важливою складовою у  здійснені своєї депутатської діяльності є робота з 

виборцями. Тому, завжди готова на конструктивний діалог із кожним 

жителем нашої громади для вирішення нагальних  проблемних питань, на 

співпрацю з громадою.    

                                                        

 

14.12.2021 р.                                 Тетяна ЧАБАНЕНКО                

 


