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Депутатом мене обрано від партії «Перспективна Україна», 

партія миру та розвитку, яка представляє трудові колективи 

громадських організацій, профспілок виборцями вулиць: 

Довженка,(Пархоменко), Некрасова, Горького, Залізничної, 

Козацька,(Чапаєва) Нова, Рекордна 111-140, Покровська 112-136 

(Дзержинського), пров.Космонавтів, Молодіжний, Плодовий, 

Брянський, Тупий.  

Для мене важливо спільно працювати з виборцями, міською 

радою, ЗМІ. Працюючи з виборцями, провела понад 100 зустрічей, 

виписала 195 актів обстеження, підготувала 5 депутатських запитів, 

10 депутатських звернень, розглянула 10 заяв виборців. На всі запити 

своєчасно отримала відповіді. 

З 23 пленарних засідань я не пропустила жодного, також була 

присутня на 23 засіданнях постійної комісії міської ради з питань 

освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та 

соціального захисту населення, де являюсь секретарем.  

У співпраці з виборцями та міською радою весною була 

проведена підсипка доріг з’їзд з автомобільного мосту, вул.Каманіна, 

Пархоменка.  

Восени 2018 року проведена заміна трубопроводу від НФС №2 

до вуличних мереж південно-західного району міста довжиною 140м. 

Роботи проведені за рахунок коштів мешканців вулиць та міської 

ради, а виконав роботу КП «Апостолововодоканал». 

Найбільше гріють душу заходи, які я підготувала і провела на 

своїх дільницях. Так у червні 2018 року під патронатом міського 

голови С.К. Нігая та підтримки депутата Дніпропетровської обласної 

ради Л.С.Доценко було проведено свято - День мікрорайону. Мені 

допомагали активісти мікрорайону: Кушнарь В.Г. разом зі своїм 

музичним колективом «Натхнення» та головний редактор 

Михальченко В.В. 



Свято проходило в районі Садиби РОСТ(сільгосптехніка), 

вул.Елеваторна, Барвінкова, Каманіна, Садова, Тиха, Локомотивна, 

Довженка, Некрасова, Пожарського, пров.Луговий, Космонавтів, 

Плодовий.  

 

 



 

 

 



Також за моєї ініціативи 18 серпня 2018 р. та під патронатом 

міського голови С.К.Нігая за підтримки обласного депутата 

Л.С.Доценко, головного редактора «Апостолівські новини» 

Михальченко В.В. та Кушнарь В.Г. разом зі своїм музичним 

колективом «Натхнення» було проведено свято північно-західного 

району міста «Вчителі і діти», свято присвячене до Дня знань - 1 

вересня. Також мені допомагали активісти цього мікрорайону, 

вуличні комітети. Свято об’єднало вулиці: Горького, Залізничну, 

Нову, Козацьку, Рекордну, Покровську, пров.Тупий, Молодіжний, 

Брянський. 

 

 



 

 



 

 

 



У вересні 2018р. активісти цього краю прибрали парк та вулиці. 

У жовтні 2018р. з моєї ініціативи та підтримки моїх виборців 

вулиць Горького, Нова, Залізнична, Козацька, пров.Тупий, 

Брянський, Молодіжний проведена акція: «Посади дерево у своєму 

місті». 

Моя ціль об’єднувати людей, спонукати до спілкування різні 

вікові категорії. Нас підтримали міський голова С.К.Нігай, секретар 

міської ради Сувид Л.І., керуюча справами Воровко Л.П., член 

виконкому Мартусенко Г.В., депутат міської ради Мазний В.Ю. Всі 

залишились задоволені, бо зробили добре діло. 

 

 



 

 

 



 

 

 



У 2018р. у міській раді було створено між фракційне об’єднання 

«Рівні можливості», до якого входжу я. 

У вересні-жовтні проходили навчання в Академії Жіночого 

Лідерства у рамках програми ДОБРЕ. 

У жовтні 2018р. разом із депутатами та старостами громади 

брала участь у парламентських слуханнях «Запобігання та протидія 

дискримінації жінок із вразливих соціальних груп», які проходили у 

Верховні Раді України. 

03 листопада 2018р. провела акцію «Чистий двір – чиста 

вулиця», задіяні вулиці Садиба РОСТ, Каманіна, Довженко, 

Локомотивна,Тиха, Садова, пров.Плодовий. Разом з нами, жителями 

цих вулиць працював начальник відділу комунальної власності та 

земельних відносин виконкому міської ради Міленін В.В. Всі 

працювали дружно і весело. 

 

 



 

 

 



У співпраці з міською радою були розроблені проекти 

будівництва мережі вуличного освітлення вулиць:  

І проект-Локомотивна, Довженка, Тиха, Садова, пров.Луговий, 

Плодовий. 

ІІ проект - вул. Барвінкова, Садиба РОСТ, Каманіна. 

ІІІ проект - Козацька, Горького, пів вулиці Покровської. 

Грудень 2018р. - по моєму депутатському запиту винесено 

пропозицію на фінансування капітального ремонту водонапірної 

башти Садиби РОСТ в розмірі 200.000 тис грн. 

Грудень 2018р. - в результаті співпраці фонду ДОБРЕ та міської 

ради прийнято рішення про фінансування на 2019р. і встановлення 

дитячого майданчика на стадіоні «Локомотив». 

Грудень 2018 р. маленькі жителі з нетерпінням чекали 

привітання від Діда Мороза, Снігуроньки. З моєї ініціативи та 

підтримки активістів, вуличних комітетів діти прямо на вулиці 

водили хороводи, співали пісні та розповідали вірші Діду Морозу і 

Снігуроньці. З Новим Роком вітали всіх жителів мікрорайону. 

Спонсорську допомогу для придбання новорічних подарунків 

надали підприємці цього району. Завдяки тісній співпраці з 

активістами, вуличними комітетами, підприємцями я змогла провести 

всі заходи. 

 



 

 



 

 



 

 


