
3BiT про роботу депутата
вiд 30.01 .2022 м. 3MiTB

Звiт'деп1,,гата Зм ськоТмiськоТралиАС€с'I}дСЕРГI'tВАСИЛЬоВИЧАза2022рiк

Пiсля обран
питань розвитку
полiтики.

за ,звiтнltй п рiол лепутатськоТ дiяльностi взяв участь у l3 .],:]1?:,::::*::::l,::,yj
ради з IIитань ;;;;;r"; фiнансiв. бкlдtIсету" ссlцiально-,пч::,,i:.::]:"ллr::,т}:, li
регуляторноТ полiт

у KoMiciT розглядались питання .планування 
бкtлllr_зlyз1;

питань. За час
,r"* nporpaM. Залучення iнвестицiй та iншс, Особливу.]:II :r:]::::

я депутаIом ЗмiТвськоТ MicbKoT рали булував свою роботу

дприемництва, взасмодiт З правоохоронними органами,

населення гроN4али щодо
перiол. на.ца}lня субсилiй

по напрямках з

iнформаuiйноi

надання безкоштовнот
незахищеним верстам

фiнансування при

зверненням депу,т

перiол розглянутl.

Ilостiйно

ffолучався

,'.'ol.ri"-;;;;;; b.i питання. :заявленi в планi роботи KoMiciT, за звiтний

участь у сесiйних засiданнях MicbKoT ради,

розгляду звернень громадян Iцодо робо,ти комунальних закладiв та

установ громади,

Проволив oPcTelKeH ня домоволодlнь

допомоги дровами для опалення в зимовии

населення.

OKpiM цього, разом з iншими депутатаN,tи ЗмjТвськоТ Micb.KoT рали вирiшував нагальнi

проблеми 
"ua.n.H"* 

пунктiв свого округу та виборчiв, Koтpi зверtалися за допомогою,

Проuооuu информативно-консуJrы,ацiйнi зустрiчi з виборttями t пиIаJ]t, огримання допомоги

та вирitлення житлово-комунальних питань в перiо;t BoCHHo|,t) стагiу в KpaTHi, [lроволив

доставку лопомоги громадянам похилого BiKy та переселенцяМ

Зв'я:]ок iз влtборчями здiйснlt-lltl на осоСlисt,t,tш,lу пг ийоrиi

прийlмальнi,

та через громалськi

Сергiй АСС('В
?



.}BiT ;tertyl,n,rn

llпriTBcblco[ мiеькоf радlr ЧуrуТвськоr,о p*riiotIy X*rplciBcbrct Т ofulacri vill склllкfill}tя
- 

ýaiipn,lttoT Rilrгo;riT l}cr.llo,шrtnrиpintrtl,

Кg]flаlgцL ла]li: ].eJl. ,{,]8()506laii608- c-mail. !.l,t}, 0lrl }lii llриiiом грOмадяl|

злtiiсl'*стцсЛ пйilГrрстьtli rt'л-гttttt,ti з Q ltrr l: I,о/tltlIl,i 1а аJtресФl0: м, ЗмiТв. t}yJl,

Алмiнiстрfrтlltll,t;l. l6, rсшб. {)

BiitrrrBi;trro ,дtl ý1,' l h }nKtllly YKlrnllttt Kl lprr c,l,a,l\ u llЁlly,l a,|,}li btlg|,luBrlx pa.il,)

irrt|topпtr,ю llp(l {B(.ll0 JtCllt,i"il,|,(]hKy Jtilt"ttt,tti{:r'r.'rn ?(l?2 ptrc,

}l, lýaii;эa,rиa t}irtiopiя [Jo.no;ttlпtltpitllla, ltx(Ul)Ky ltu 0l{Jl r.rly пtlcTrйtrtri Ktllticti Mlcl,tccti

paJu' З ,]l|Tol{l, ппr,rчоr,i,,я" r|ttttat.lcitl, {itо;tllсо,гу, C()ltliUtt,ll l-ct((rlltlMi'ltt(lг0 рOзRи"lку 
,rа

рсl"!,Jlя-I0рl{оТ llojll1-1lKi+, За ,rTli,i,rrrrГr ll$piaJl фlltQl8 Tl"ll1,10 y,t; с,rь у l l *uci;tattttяx KQrlicii

{u",,о,-,r оlлб\,лосо l,]02] рuшi l4 зпсiдiтlь. гlil яt(l{x рOзгrlяL|y"ГО l58 llИ'ralll,)

У cфoiii ,rr*,,r,r,*,raoo,ii лiоr,о*trr;,r,i ксруtОgfi Кttt-lс,гитушit ro YKJraittla. JaKtltlt,lьr YKpairrlr

KIlpo rliсцсtlс L:il!t()l}prtjlyl1!l},|1,1я ш yKpair.ri>l, i}aKtrttoпt укр riшш cI-1po cTa,IYc lteпytaTiB

n,,.lr*,,,,, 1]aJtll. |rеr,лаNlеl|,IоNl робrrr-и Змiiвськсli' MicbKo[ p&,1,1 гil llllllиNrи }tOриаrир,}lи}tи

illiгiIýtl{, ttц} njlJHi}tt{lK)'l'l, ПOрял0к дiл.гtьlлtrсr,i дgп},та,гiв lticbKoT рitли,

BlttrTtl.toB1t 2022 pol<1' прtцЙмала a1fi,11gl1y Yчасть у роботi ] l гlлснарllлtх засiдаttь

ltlcbKoi рлtд}l тý обговореtпп,i nuiru,rn, якi вttлtоqилися tltl розгJяд ceýiй (вr:ьоrо пiлбулвся l4

шлс1.1аJ]нljх засiланъ).,,iлтр"rуuала yci прQекги, iHit.tiaTprBи t,l:сlбхiднi та корисtIt jt;lя rtашоi

'п""*'оr'qю cl(.IlaJle}{0 l7 деrlуr,атськ1,1х aKTiB обстежешrrя r*атерizulьllо-побу,то8t,lх умOв
,-р0llаjlян. I;&{aHO l02 оообнстi консyльтацii, на trсобис To}tY прлrйомt rrрийнято ?5

l,роllлддrtн. пiл ,,Iac прOведенt.rх прийомiп HatillacTime гJ)оl!,алянI{ ?вер,га}оться шOдо

соцiплыло-побутових п}tтallbn llИl'ilнlr надання блаrодiйно та ryýtaнiтapl"loi допомOги_

l\lejl 1,1 ч l"lог0 обсrrуго ву ван нr1, працевлаштуван H-,l тOщ0,

I,Iадфвала BgeбiчHy допомOгУ вшутрiшшьо перемiщеНr{м 0сOбам, якi проrюtваJIи та

ltpg)Kl"lHarOT.b на -rgprropii ,ро*чдr. ,Г{iя-rrьнiсть ]l1оя буласгrрямована на зах}tст iHTepeciB

гро}.Iilди, в1,1кOнання д(}руче}Iь виборuiв Y ме}ках ll9П}TaTr:bкt{x пOвноважеtь, нщаншх
чt{tt}t}tý.t ?аконOлаlrствOru Украirли. Flа;rtш,аюсь lIрацюВати тitк, шOб ВИПРаВдати ДОВiРr,

вllборшiв. а гOловне, ,tliйct.tcl зшtiнюватt{ l{a краще ж},lтrя нашо грOмади,

I}аiк;ltшг+а скJIадоl}а :,I здiйснgн}li депутаr,сысоi лiяльнrlстi - це робота з внбOрIлý;\t},l,

jllt}дь[{и ycix кдте]^орiй нgзалежнс вiд BiKy. роду зайнятостi, забезпечснt{я свосq&сного_

обrрл1лr"irваfiого внрiшýfiнrl звернень та ýкарг )itитеЛi8 ТериТорiальнOi ФOмади, ý}Iвчiннfl
tlplllll{]"|, якi порrrджиоть скарги, ,rа в[lесешýя cвoix прOп(,зItцiй до вiдповiдних органiв
lJ.|lал}| шолс i.x ус,унеишя. Прошу вашi заува}кення, прош( зttцii, лоручен}ul до }reнe. як
JiolryTaTa лriЬькоi ради, спрямовувати в письмоВiй формi бlль-яким зручнltlч! с.пасOбаý! За

вказани Mt,l кOнтактЁlм}l.

fu,;t:
li}iкторiя БАЙI}АtIНАlerrytraT 3MiIBcbKoT мiськоi рали

ь{ 0r ýý}3 р



Змiiвському MicbKoMy головi
Павлу ГОЛОДНIКОВУ

довIдкд
про звim dепуmаmа 3MitBcbKo'i MicbKo'i panu WII склuкання

переd вuборцямu

а,ц ý

2 та час проведенн " 3О, О (, 2о?-Ъ r> {2 ,д

l.eo}-tý, 8 nu
**-uu

ýФ pLq
з. Mi

|С, ,

4.Кiл

5. За

R

1
це прОВеДеННЯ Г[РИlri ИtaЧtJ сar4} i lЬЪ'
5-;Tg ВЙ ГrЁарllц, D.21 сý чаамq ss hicTb присутнiх виборчiв

ня, пропозицii, дор)"rення виборцiв до депутага та до районноi ради (вiдповiдно

до ст. ст. 16, 17 Закону Украiни <Про статус д эпутатiв мiсцевих рад>)
л-

;i,t

,Щепутат мiськоi
(пiдпис)

u(2 о2 2023 року



3MiiBcbKoMy MicbKoMy головi
Павлу ГОЛОДНIКОВУ

довIдIА
про 36im dепуmаmазмiiсськоi' мiсыаi раOч VIII склuкання

переd вuборцямч

1_. liЦулfu Олег,\натолйович
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

2.,Щата та час проведення 10 сiчня 202З р9ку

3. Мiсце проведенrш м.Зплiiв, rrлоща Соборна. 8

4.Кiлькiсть присутнiх виборцЬ 35 чоловiк

5. Зауваження, пропозш{iь доргIення виборцЬ до депутата та до рЙонноi рци (вiдповiдно

до ст. ст. 16, 17 закону украrни кпро стiгус депутатiв мiсцевих рц))

6. Пiдсумки обговорення
задовiльним.

зв!ту iнформацiя прийнята до уваги присугнЖ. звtт визнано

БЩулiн О.А.
(прiзвище та iнiцiали)

засЦаннях KoMiý:ii було розглянJrго 158 питань.

ffепрат Micbt<oi рци

202!} року

йгойвання. Також на даний .tac пцтрим}по стале функцiонування "пунlсгv незламностi" в

примiщеннi районного Будинк}, культури.

Змiiвськоi Micb:кoi ради VIII с:клl,tкання до ПDезидента

kабiнету MiHic:TpiB УкраНи, Голови Служби безпеки

украни. мнiстчр.БББйнiх справ Украiни щодо rrеобхцностi посилення боротьби з

ййГорu"ru*r''. який було пЩ,гримано депугатами VIII скликання Змiiвськоi Micbroi ради.

Виборцями в свою чергу бчло озв}rчено питання вЩновлення вуличного освiтл€нFя по

вулицям Автомо бiлiстЬ. Польсlвiй. цровулку Польовому,

<(->



ЗмiIвському
Павлу

foBidKa
про звim dепуmаmа SMiiBcbKoi MicbKoi раdч YIII

переd вuборцямu

1. ПIБ депутата diя
2. Щата та час проведення
3. Мiсце проведення

25 сiчня 2023 року
"м.З.мiiв, вул. Гаеарiна, 22

,']r*"r, головi

ff;ову

К i"гtькiсть присутrriх виборцi в 3-1
5.зауваження, пропсlзиtдiт, доручення виборцiв до депутата та до

районноi РадИ (вiдповiДно до cllcT. |6,|7 Закону Украiни uПро статус
депутатiв мiсцевих рад))

щепутатська дiяльнiсть включас в себе наступнi напрямки:
- участь у засiданнях MicbKoi ради;

- робота у постiйнiй koMicii мiськоi Ради з питань планування,

фiнансування, бюджету, соцiально-економiчного розвитку та регуляторноi
полiтики (взяmо учасmь у I4 засidаннstх\;

- участь у засiданнях KoMicii з розглЯДу питання надання одноразовоi
адресноi lрошовоi допомоги громадянам, якi заресстрованi на територii
ЗмiТвськоi територiальноТ громади

розzлянуmо 392 зверненняI :

- робота в koMiciT з питань захисту прав дiтей при Змiтвськiй мiськiй

- прuпuнення опiкu -]:
, nopodo* уоасmi оdноео iз баmопiв у uu"ова"нi dumu"ч - 1:

4.

.tенлtя мiсttя п вання dumuнu з odHt.t,ц iз баmькiв - 2:



-J,ессlцрацiя,о ч опiкч 1-1ов()1.1

:_фцlt_ь!лg!д ! Lo з б с! B.rt е н н я. б р tп ь к iý!:9 lsll х црgý::&_

- l lpr.lйoM грома/,.lян ;

- l1роIjеденнrl :]ус.грi.tей з виборцями;

- захl,{сТ ir.rT,epeciB виборuiв та i}иl(оFIанrIя Тх доручень;
- r{ОI]оIчlога мiсrцеt]l,lм громаДаN{ у вирiшеннi нагальних гtроблем.
N{оя :tiя,ltьнiёr'ь, Як llеtlУ'гата ЗмiТrзсl,tсоI MicbKcli ради спрямоtsана наtаlхисl, irt,l,epeciB I,ромади, BиI(oLIaII1,1rl дорученL виборцiв у межах

.].lctI_\/,l,a,l,cbl,иY lltllзl,tol]a)i(e}ib, I{а/JагIиХ ЗаконсlМ Украiни 
' 

<ГIро статус
,,]t0ll)1,i,itl,i в pl ict (евих pal().

lIро-гягом звi.t'tлоt-о перiоltу' Пров(цltjrа прийсlм громадян в примiщеннil"[errгp1' 1,1ttlltltlI{я с<ll_tiа"riьгlих посJIуt,, ЗмiТвськоi rr,riаuпрчй'iй"оrrято з47tромадян).

AK,l,t,tBtto сприrIJiсl вирituенllло rrроблемних питань своIх виборuiв:
(),1,p1,IMalIll,tЯ t'l,MaHiTapHoi llo]Ioмoги, сIlрI{яння в оформленнi c'a'ycy ВГIо.га
Ijипла,г ),вi.1(овiдi"rсlсr,i /_to закtl}-{о/lавствil, надаJ.lнrI тимчасового мiсця
IlРO)I(ИI]t]llttlt ОСОбаМ, Яtti ОПИНLlJlИСЬ,у СЖО у зв>>зI(у iз воснними дiями в
YKpai'tri, оtрорьr.llенr-lя субOи:iiй tra ЖКtl ,га iншrих itроблем виборцiв.

Mttcllcl LIilJlriI,o/l)l(e нО ,r,iсний зв'ltзоtС з староСтами та депутатами
lJп,liTBcbttcli' тери:.оlэiа"irьtrоi' громали" заil]дrl|(и якому ми вирiшусмо питанняIl(0/(0 ljllЗlI€tllel-tlLI гtо'грсlб НасеЛеIlllr1, 

'IKe 
гrеребувас у скла^п"* житт€I]их

обс,гавl,tl"tах, 1,а охоплення його соцiа,llьни*" поaпу[,ами.

У вi:tгrовiдност,i до потреб вибсtрuiв, яlсi с особами похилого BiKy та iх:Jilli()l,{Il14]vlи IlрсlIсl,авIIиками i потребуtсlr,ь забезпеLIс}II.1rI засобами медичноi
рсабi;rir:ацiТ, tIajlal,o/{иJIa сгIiвпрацrо iз благодiйними органiзацiями
<< [3 ceV KlraTl tc l,tca 11.1rа,г(iорма оздороI]JIеI l Flя сус пiл bclBa>, a;roruoaonon,
op,altiзtttцiu:ltr <Уt<ла;_t Схiд> "r,a Благодiiirlим фо"лом <<I{риниця JIкова>.

.]icr 11 l iI l iu ic t,tttlj' l);-i",(i1 , 

"|УЭ), 

,*1:{_r!:. _ _**l lirдiя BEp[j,I,Irl{ItIKoBz\

<tj lii tli.itilt 202З p()l(\,



3MiTBcbKoMy MicbKoMy головi

Павлу ГОЛОДНlКОВУ

дов!дкА
про звiт депутата 3мiТвськоi мiськоi ради Vlll скликання за 2022 piK

Пiсля обрання мене депутатом 3MiTBcbKoT MicbKoT ради працюю в KoMiciT з

питань планування, фiнансування, бюджету, соцiально-економiчного

розвитку та регуляторноТ полiтики.
В 2О22 роцi мою прийнято участь у 14 засiдання KoMiciT з питань

планування, фiнансування, бюджеry, соцiально-економiчного розвитку та

регуляторноТ полiтики на якiй розглянуго 158 питання. Bci питання якi
надходили на розгляд KoMiciT були вiдпрацьованi та по кожному з них

прийнятi вiдповiднi рiшення, якi в подальшому розглянутi на ceciT MicbKoT

ради.

Брав участь у Bcix сесiйних засiдання MicbKoT ради.

Також в 2О22 роцi мною проводились обстеження та складались акти
обстежень домоволодiнь мешканцiв rромади, якi опинились в скрутному
становищi, ц,lя отримання ними матерiальноТ допомоги , надання

безкоштовноТ допомоги дровами мя опалення в зимовий перiод та iнших
виплат.

Активно сприяв вирiшенню проблемних питань в отриманнi ryMaHiTapHoT

допомоги ВПО та населенням громади. Пiсля нападу pociT на УкраТну

надавав допомогу продуктами харчування вiйськовим пiдроздiлам та

малозабезпеченим громадянам .

Постiйно тримаю зв'язок з виборцями. Проводжу особистi прийоми
громадян та сприяю вирiшенню проблемних питань , з якими вони до мене
звертаються.

.Щепутат MicbKoT ради

к31> сiчня 2О2З року

.Д,митро Воронцов



Змiiвському MicbKoMy головi
Павлу ГОЛОДН,IКОВУ

довIдкл
про звim dепуmаmа |Mi|iBcbKo'i lvticbKoi'pada WII сюлuкання

переl вuборцялtt,t

1. 2р/<О 2*r. €а}€: zQz /a/aeiz> 6".
(прiзвище, iм'яо п"о батьковi)

2,!жа та час проведення

3. Мiсце проведення

4,Кiлькiсть присутнiх виборuiв у4-

5, Зауваження, пропозицiТ, доручення виборцiв до депутата та до районноi ради (вiдповiдно
до ст. ст. 16, 17 Закону Украrни кПро статус депутатiв мiсцевих рад))

сk/26<ёеа,ъQфа Joaic*la6<oeё <ъQ ,? а Vёzzс-р с-еас4
,ее

с"6, >rъlа2<Р 2-a-ZД?a? l,< a-e-Z( 2о )11/>,

а-Г 'zaеZб -

' 
/е€eхе-х

!r..-eP К '/zaa-l -

Fr /<-аЭС Zc2ze-z.t'Czz

СZьkёа

6. Пiдсумки обговорення звiту ,а /Z/{-l!-
: 2{'/z-e-?let?ýa

,{-

Qа ё'-Ц/е-ё2Ю /2-|-(
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Щепутат MicbKoi ради
вище та iнiцiали)

- ff > с/е/еz!* 2023 року

Dеr.'
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Змiiвському MicbKoMy головi
Павлу ГОЛОДНIКОВУ

довшIс
ПРО звim dепуmаmа }MiiBcblai MicbKo'i раOчVIII склul<ання переЬ

вuборцяt"tч
назва ради

ДВИГУНА СВГЕНА IВА.tIОВИЧА
пlБ

Аdреса zpoMaOcblai прuЙмольнi: м. 3MiiB. вул. .KapKiBcbKa. ]_ "В"
Приймальнi днi: перший BiBTopoK мiсяця з В-00 до ]_2-00 год.
Контактний телефон: 050590460 7

3у сmрiчi iз еромаd янамu:
За звiтниЙ перiод прийнято 48 громадян, пров(эдено З зустрiчi з мешк€lнцями
виборчого округу.

N9

зlп
Мiсце та час

зустрiчi
Тематика зустрiчi

Приблизна
KйbKicTb

присутнiх на
зустрiчi

гDомадяtн
1. м. Змiiв, вул.

XapKiBcbKa, 1- "В"
t4.0З.2022 року
10.00 год

Щодо врегулювання питань
ocBiTHboi дiяльнос:тi у
громцi пiд час вiйськового
cT€lHy.

15

2. м. Змiiв, вул.
XapKiBcbKa, 1_ "В"
L6.L2.2022 року
]"0.00 год

фейдеруваннrI вул. Луговоi в
м.Змiевi.

6

з. С.Чемужiвка
вул.Курдяева,4
12.00 год

- Iнформацiйна допомога
населенню с.Чеlиужiвка
щодо надання пiльг на
придбання твердого п,алива.
- Надання aKTiB обстеження
матерiально- побутов]их умов
проживання.

27

.Щiяльнiсть у радi:

Вiдвiдано 14 сесiй рци з Ц, що склцае 100 %
Прийнято 5]_В рiшень ради.



Обраний до складу постiйноi KoMicii:

вiдвiдано ]_з засiдань постiйноi koMicii iз загал,ьноi кiлькостi
100%.

в 1З, що склада€

комiсiею розглянуто 8з заяви та звернення, вирliшено Ш, що складае шOи.

,Щiяльнiсть в окрузi:
За звiтний перiод виконано насryпнi передвrиборчi обiцянки та вирiшенi
насryпнi проблеми:

уплов проживання та надано вiдповЦно бЗ акти:;
- надано консультативну допомогу щодо врегулювання питань ocBiTHboi
Iiяльностi у громадi пЦ час вiйськового стану:
- пооведено грейдерування вул. Луговоi в м.Змiсв[.

За звiтнiй перiод надано таку dопомоеу населенню:

Надання гуtианiтарноi допомоги населенню 

- 
150 пакункiв.

кiлькiсть виданих пакункiв та кiлькiсть осiб, якi ix отримали

flопомога Впо проведення консультацiй дiтя,м (внутрiшньо перемiщеним)

кйькiстЬ осiб, якиМ нцана допомога, а також fi вlц - наприклц, розмiцення

Пiдсуплки обговорення звiту:
визнано зцовiльним.

Щепутат MicbKoi ради %- двигун C.I.

,r4о ) OL 202З року

охорони здоров'я та соцiального захисту населrэння Змiiвськоi MicbKoi ра,lи.



Змiiвському MicbKoMy головi
Павлу ГОЛОДНIКВУ

,,ЩовiOкп

llpo .звim Оепуmаmа SMiiBbcKot лriськоt раdч VLII скпuкання переd вuборцямu

добпсlскока €вгенiя Вiталiйовича

Пiсля обрання депутагом ЗмiТвськоi MicbrcoI ради очолюю комiсiю З ПиТанЬ

промислоВостi, тситЛово-комуНального господарства, комунальноi власностi, надзвичайних

ситуацiй та лiквiлацiт iх наслiдкiв За час роботlл у rcoMicii розглядаJIись питання якi

стосувались напрямкiв комунальноi власностi житлово-ксlмунального господарсТВа РеМОЦJУ

дорiц проведено l4 засiдань koMicii де було розглянуто та I}инесено 50 питань на сесii мiськоi

ради.

Постiйно беру участь у сесiйних засiданнях MicbKoT ради,

Проводив обстеrкення домоволодiнь громадян щодо надання безкоttlтовноТ допомоги

забезпечеНня дроваМи населеннЯ для опалення В зимовиЙ перiод, надання консультацiй

громадянам для отримання субсидiй незахищеним верствам населення, надання консультацiй

громадянам з плIтань оформлення матерiальноi допомоги.

дктивно сприяв вирiшеннlо проблемних питань в о,Iриманнi гуманiтарноI допомоги ВПО

та населення громади, надавав допомогу продуктами харчування малозабезпеченим

громадянам, i по цей час допомагаю.

Поотiйно тримаIо зв'язок з виборчями. Провоllж), особистий прийоми громадян та

сприяIо вирiшенгllо проблемних питань, з якими вони до Metle звертzIIотьСя.

,Щепутат Змiiвськоi А!а-r5)) евген.ЩОБРОСКОК\-/ u --_MicbKoi ради

ОО10 "лютого 2023 року



Змiiвському MicbKoMy головi

Павлу Голотнiнову

flовiдка

про звiт депутата 3MiiBcbKoi MicbKoi ради VIII скликання

перед виборцями.

1. Жоян Олександр Васильович.
(прiзвище, iм'я , по батьковi)

2, ,Щата та час проведення ,16 сiчня 2023 року.
3. Мiсце проведення село Бiрки , площа 223 стрi.пецькоi дивiзii .

4. Кiлькiсть присутнiх виборцiв ,17.
5. 3ауваження , пропозицii , доручення виборцiв до депутата та до MicbKoi ради [

вiдповiдно до ст. ст. ].6 , 17 3акону Украiни u Про статус депутатiв мiсцевих рад) )

1. Покращення автобусного сполучення мiж MicToM Змiiiв та селами Бiрки та
Першотравневе.
2. Капiтальний ремонт дорожньоi покрiвлi п,iд'iзд до села Бiрки та по вулицi
Набережнiй до переiзду i далi на виiзд з села .

3.Облаштування 2 площадок пiд контейнера для збору смiття в селi Погорiле.
4. КапiтальниЙ ремонт дорожньоi покрiвлi по вртицi I_(ентральнiй в селi Бiрки .

5. Покращення лабораторного медичного обслуговування в селi Бiрки та
Першотравневе.

6. Пiдсумки обговорення звiту : iнформацiя прийнята до уваги присутнiх, звiт визнано
задовiльним.

депутат змiiвськоi MicbKoi 
'^^" 

,f
Жоян Олександр Васильович

11.01.2023 року.



ЗмiЬському Micb,rioM,y головi
,Павлу ГОЛOДFIIКОВУ

2.ffата та час проведення 2ЩЦцд2.02З_рglЕ

З. Мiсце проведення м.ЗмiЬ вул.Берiзки

4.Кiлькiсть присрнiх виборцЬ ]-2 чоловiк

5. Зараження, пропозш]ii, доруqення виборцiв до депуIата та до MicbKoi ради (вiдповliдно до
ст. ст. Т6, t7 Закону УкраНи <Про статус депутатЬ мiсцевих рад>)

3а звiтний перiо4 з Ь]. сiчня 2022 роцу по З]. гринlr 2022 por<y мною. депутатом 3пдiiвськоi

MicbKoi рци. вЦвЦанi праrстично Bci засЦання сесЙ Змiiвськоi MicbKoi ради (з ].4 вЦвЦано
13 засЦань) та Bci засЦання постйноi KoMicii з питilнь роlвитIry прав людини. зах,онностi.

депугатськоi дiяльностi i етики. освiти. культ,чри. молодi. спорту. охорони здОров'я та

соцiального захисту населення 3Mibcbkoi Micbkoi радиt. На засцаннях koMicii було розглянуто
83 питш*rя.
дiяльнiсть в окрчзi:
- консультацйна допомога населеннrо з питань тарифЬ на елекгропостачання та пол,iпшення

соцiально- побугових }rмов. >lсатлово_ ком}lнального господарства. м(цичного
обслчговчвання:
- iнформацйна допомога населенню щодо надання пi"ltьг на придбання твердого палидщ

- проведення роз'яснювальноi роботи щодо дй в разi надзвичаЙноi ситуацii. пов'язаноi з

вЦключенням опалення. газо- та елекгропо стачання.
виборцяrли в свою чергу було озв}пrено питання щодо можливостi та }лмов отримання

гуманiтарноi допомоги.

6. Пiдсумки обговоренrш звiту: iнформацiя прийнята до уваги прис}ггнЦ. звiт визнано

зцовiльним.

.Щепутат MicbKoi рци
(пiдпис)

3аяоний П.М.
(прiзвшце та iнiцiали)

n_2d n aL 202З року



!п.
JB1T про роOоту депутата

вiд 0I .02.2022 м. ЗмiТв

Звiт,депутата ЗiТвсt коТ мiсьlсоТ;r:rдIl Kaiiltalla Юрiя lванови.lа за 2022 piK

У 2О20 обраrrий делутатом Змiiвсцкоi Micbrcoi ради

Беру учасl"ь у робоТi пOстiйнОi KoMicii'MicbKoT ради :t пигань промисловосl-i, >lси.глово-
liоl\,Iунальtlого госпо/]арства' комунальНО|f В"гlасносl i" ttадчвичаЙних си,гуаllЙ та ,гriквiдацir' 1'х
tlас,,tiдкiв на t'iClCl,titi чJIеtJtl KoMricii'. За.Iliс роботIl \,к()мiсii'розr lя,llаJItJсь пи,гаtl,-lя" пilв'язанi зосtlil-ою. \4едиц1,1]lо}о. культуРоlо,га ЖКГ. ОсобливУ yBaIy llриl,tiлялИ зверр1енttям лепуiатiв з
рiзнtlХ пиlаljь, Ilогол)ItеНнIо звернеIJь л() ГIрезилен:l-аr Уr<раiни, 11peM'cp-MiHicTpa Украi.гiи,
ГоJtовt,t BepxoBHclT Рали УкраТни, Bci гjитання, заявitеlлi в плiiнi рЬбоr"'t<омtiсiI, за звi.гнийtrcpioд 1lозгля tlyTi.

IIос,гiйно беру участь у сесiйнliх засi.r(аtlнях Micbt<cli ра;tи,Брав УLltlс"гь в 7 засijlанttях
tttlrticij'

/[сlлучався.7iО роз.гляду. зверногIь громаJlяlJ щодо tlб.пашl,гування прибулинковоi'
t,ери,горii', територiТ:закладiв оQвiти, робоtи комунальних зак,ладiв -га установ громади.

11роволив обстеl<еtlня домовоЛодiнь незахI.,llllениХ слоt'в населен}Iя громадИ Щодоti,1]]L]ння безкоLtlтовноТ догIомоги дровами дJlя опаJ]еi{ня в :]иi\4овr,rй перiо:1,

liyB зроблсtiий:tепуl-ат-сr,кий,]апи.l.шоJlо }lеяtliсtltlг,о реN,Iон.гу:lОРiг в м, Змiсвi. /{анеIIIIl,i,lнl|я булсl розiтrlН)/то гtа MicttcBiil KoMicii, За ре.;у.lrь].атал,tи розгля/lу даного llитitння було
гt1lltt,iHltT,o рiшенtlя провестl4 фiнансування Bl.,lKOHattиx рlэбiт пiсля усунненFIя недолiкiв
lti;.1рядttоttl органiзаuiсю. firlpeKTopOM д?ll]оi' tlрt.анiзаttii' бу:lil tlадан0 гараrlтiйнtлй :tис-г про
B14ltoHLiaHrI робiТ по усуllеНню недолit<iв в tзесНянtl-1ti,lt,tiLi rlepitlli 202З рокУ. Вартiс.гь робi.гcliIIajlac 500 ,rис, I-pH.

Ila cecij'ЗMtil'Bct,KoT мiсьt<оl'ра,ци голос}ljtlВ IIPr-)1-1r ]rзiJlt,tlеttгrя вiд сIlла-I.14 tlренлноi'llJla,I14
]il K0l\,I,V}Ia,rlbHe пtайгlо IIриватноlо tcлittiltolo ",лори,г()м,,. [Jрах()вуtоч11 що Змii.вська громада
Не ЗlIаХОl1I4Т'ЬСЯ R ЗОНi бОГtОВИХ Дiйl t]Ba)I(aIo. ruо в перiол вiйrtи ri ipar'rri необхi,цно aппurуuu,,.,п
llо,riа,гI(и t] повномv обсязi. IlprtBaTHa клiгrjка "JlорI,гоМ"tз,еперirlлiй час працюс та налас
п,ltiп гti гlослуги не r.i.;tьlси мешканцяIчt нашоТ громаl(и"

J'aKo;Ic MlIoK) зzt в;lас,гtt,lй кошт булсl:вабезпе.tеНо гIродуr{],аl\lлj харчуванIIя та,цроваI\,l }.l дJIяtlбiгlliв1, б_гlоtt-пост.l4 l-ерl.il.орiальноi' оборсlни розьlirлЬнi 
-r,u 

.г.p,n.,.,.l1rii' Зrii.всьrкli. громаlitI,t.
I_i кl,.1iке,г l t i к0 l IITI,1 I I с ::iiiJl \/ Ч it"гi I,J с Ь.

/(,rЯ бiйUiВ .](]У rlрI,IвОЗI,1t] та передав обпrун.ilrрli вilllгiя та ]\lедцLllli ап.гечкtl ,

t] crliBпpaLti з Благодiйним (lон:lом../lIя..N4ноIо бу.iо l1ос,таl]ле}-lо та гIepellatlo
\,1сII]канltя]\4 гроl\1ади 2_50 пролуr(гових набtlрil]. i] cal\4c ЛI{),ця]\4 похi.l-IIоI.() BiKy та itlBa;ti.l1aM,

l {еLl/lltОРаЗ()I]О лос,гаi]JIяt] Til tIcl)t,ti.t]1.1aB IltrI 1.1gilr,,111L11,1 ц1

tti.tl l,зtttttttt ,lactrбtt гiгit tit.t l-a itlule. Lli,tсгt,t tla ,llot]Oi\,l()I tt tlv,itl,t
хра,\lY в 1,1ic,t,i Змlсвi ]lля llередачi пр14хо)(аItам та пý:ресеJIеI-Itlям.Il

{

]pOVli-l/lrl }la\l .:ttl l-rl Lle XapLl\,t:iallllя.
IIередtна до Свя,го-l'р,jТцоко.о

юрiй кАЙ/lАI{



Звiт
,Щопутата ЗмiiЪськоi MicbKoi радп YIII скликання

колпакова Костяцтина Миколайовича
за 2022 piK

Алреса громадськоi приймальнi: м. Змiiв, вул. Гагарiнir, l5, 3_й поверх, примiщення

редакцii тижневика кЗмiiЪський кур' ер>,
Приймаlrьнi днi - кожна остання п'ятниця мiсяця, з 9-]]до 12-i години.
Теп.: 066-79-1|-79з.

Зустрiчi з громадянами:

Щiяльнiсть у громадi:
- На прохання громадян скJIадалися акти матерiапьно-побугових p,IoB;
- ,Щопомога ВПО в отримzlннi докуiuентiв, MaTepiiulbHoi допомоги, проживання;
- Здiйснення на постiйнiй ocнoBi вопонтерськоiдiяльностi, (виготовлення

маскувЕшьних ciToK та iнших засобiв маскувшlня);
- Здiйснення на постiйнiй ocHoBi донорськоi дiял.ьностi (кров дJuI поранених

цивiльних та вiйськових громадян)
- Дощцп"ся до робiт з упорядкування та озеленення територii у м. ЗмiiЪ;
- ЗдiйсненЕя на постiйнiй ocHoBi догJIяду за паIvI'l[тним хрестом жертвам

Голодомору.

14,02.2023 року

J\ъ

з/п
Мiсце та час
зустрiчi

Тематика зустрiчi Приблизна
кiлькiсть
присутнiх

1 м. ЗмiiЪ, Майдан
Соборний
24.02.2022 року,
8.00-10.00

Щодо термiнового вжиття заходiв задля
пiдвищення обороноздатносr:i громади.

12 чоловiк

2. м. Змiiв, вул.
3алiзнична,
|8,03.2022 року,
9.00_11.00

Щодо допомозi ТПО в отрим,аннi докуплентiв,
та ix рOзсаленню.

10 чоловiк

J. м. ЗмiiЪ, вул.
Лугова,
2|.05.2022 року,
13.00-14.00

Необхiднiсть грейдерування фунтових дорiг
зal},Iостянськоi частиttи м. Змiева.

14 чоловiк

4. м. Змiiв, вул.
Березки,
22.05.2022 року,
10.00-12.00

Необхiднiсть грейдерування rрунтових дорiг
зilп,IостянськоI частини м. Змiева.

20 чоловiк

5. м. ЗмiiЪ, вул.
Гагарiна,
|6.12.2022 року,
11.00 _ 13.00

Iнформування населення щоiIо забезпечення
безоплатними дровап{и.

17 чоловiк

.Щепутат Змiiвськоi MicbKoi ради костянтин Колпаков



ЗмiТвському MicbKoMy головi
Павлу ГОЛОДНIКВУ

.Щовidка

Про звim dепуmаmа Змi|iвськоi MicbKo'i расlu VIII скплlкання

Куltiш а В i m ал i я Мuкол ай о вuч а

пiсля обрання депутатом Змiiвськот Micbkoi ради очол]ою комiсiю з питань планування,

фiнансiв, бюджету, соцiально-економiчнго розвитку та регуляторноТ полiтики на посадi

голови KoMicii.

За звiтний перiол депутатськоi дiяльностi взяв участь у 14 засiдань KoMicii де було

розгJuIнуто та винесено 158 питань на сесiю мiськоi рали.за час роботи у koMicii розглядались

IIитання 11ланування бюджеry громади, фiнансування дiючих програм та затвердження нових

програм.

постiйно беру участь у сеоiйних засiданнях Micbkc,T ради.

Ilостiйrrо долучаюся до розгляду зверне}Iь грома.дян щодо робо,ги ком

пiдприсмств, закладiв та установ гроN{ади,

надавав допомогу мiсцевiй територiальнiй оборонi булiвельними

приймав авктивЕу участь в булiвниuтвi блiндажiв,

проводив обстеження домоволодiнь громадян щод,о надання безкоштовнот

забезпечення дровами населення для опыIення в зимовий перiод, надавав консуJIБ

омоги

iro ДЛЯ

отримання субсидii незахищеним верствам насеJIення,

дктивнО сприяВ вирiшеннЮ проблемнИх питанЬ в отримаНнi гуманiтарноi помоги

нальFIих

печеним

питань, з

доставцi

ВПо та населення громади, надавав допомогу продуктаI\4и харчування

громадянам, i по цей час допомагаю.

Постiйно тримаю зв'язок з виборuями,

Проводхtу особистий прийоми громадяII та сприяк) вирiшеrrню проблемних

якими вони до мене звертаються.

постiйно надаю безоrrлатlrу допомогу ав1отраI{сttортом по перевезенню

гуманiтарrli допомоги до громади lзмiтвськоI мiськоI ради.

Депутат ЗмiiЪськоi мiськоi ради

О'14 "лютого 2023 року

,i,?r,



ЗмiТвському MicbKoMy головi
Павлу ГОЛОДНIКОВУ

довIдкл
про звim Dепуmаmа 3MiiBcbKot MicbKot раdu VIII скпuкання

переd вuборцяма
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2,Щата та час проведення J € о,/ {rOJ З .1t ор

,,-/ дЗ. Мiсце проведення

4.Кiлькiоть присутнiх виборuiв

5. Зауваження, пропозицii, дорrI9ння виборuiв до депутата та до районноi Рфи (вiлповiдно

до ст. cT,)6,17 Закону Укрдiни (Про статус ryttтжiB мiсцевих рад))
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3MiiBcbKoMy MicbKoMy головi
Павлу ГОЛОДНIКОВУ

довIдIс,
ПРО ЗВim Dепуmаmа 3л.rii'вськоi мiсыаi раdч VIII скJluклння

пере0 вuборtцмч

1. М}драк Наталiя МихайлЬна
(прiзвlлце, iм'я, по батьковi)

2. flaTa та час проведення 2З сiчня 202З року

З. Мiсце проведення с.Першотравневе, вул.Центральна (будинок культури)

4. Кiлькiсть присутнiх виборцЬ ].0 чоловiк

5. 3ауваження, пропозицЦ доручен}ш виборцЬ до депутата та до Micbr<oi ради (вiдповiдно до
ст. ст. L6,17 ЗаконУ Украlrrи кПро статус депутатЬ мiсцевих рцо)

мiсuеве самоврядування в ykparHb. Зы<оном Украiни <про статус депугатiil мiсцевих рад>.
регламентом 3Mibcbkoi Micbkoi ради тё iншими нормативними актами. шо визначають
поDядок дiяльностi депутатiв мiськоi ра,ци. Входжу 4о qкла4у постйноi koMicii Micbkoi рада з
питань DозвитIý/ прав люцини. законно(:тi. щп}rгатськоi дiяльностi i етики. освiти. культ)rри.
молодi i спорту. охорони здовов'я та соцiального захиСту населеНня 3Mibc_bKoi MicbKoi ради.

МОЯ ДепУтатська дiяльнiсть впродовж минулого 2022 рок.ч. була спряплована на зашаст
iHTepeciB громади, виr<онанtя дор}цень виборць у межах депутатських повноважень.
нцаних чинним законодавством Украiни. Впродовж звiтного Перiод, пiдтримрала
цостйний зв'язок iз виборчями виборчсlго окр}.гу для вивчення громцськоi д}rмки та потреб
населення.

Мною склцено 4З акти обсте,ження матерiально - побутовИХ }лtчtов. Надано 11
ОСОбИСТих консУльтацЙ громадянам. ПриЙом громаддн проводиться ? оази на мiсяць згЦно iз
затвев4женим графiком прийому громадян.

3 перших днЬ вйни спрямрала свою дiяльнiсть на допомогу вiйсьlювосл}окбовцям з
РiЗНИх пiДlоздiлiв ЗСУ якi дислоrqчю,гься на Харкiвщинi. 3а власнlй кошт здйснювала
доставку продукгових набовь та засобiи гiгiени мешканцям нашоi громци та вцпрiшньо-
перемiщеним особап4. якi проживають на закрiпленому за мною окрузi. Ствооила команду по
плетiнню масцвальних ciToK.

важливою склцовою у здйсненнlдепутатськоi дйльностi вважаю роботу з виборцпми.
людьми Bcix категорй незалежно вh B.iky i зайнятостi на тiй чи iншiй роботi. 3абезпечення
СВОечаСного. обгр}rнтованого вирiшення звернень та скарг громадян.

6. ПiДСУмки обговореннrI звiту: iнформацiя прийнята до уваги прис}пнiх. звiт визнано
задовiльним.

*Мудрак Н.М.
(прiзвшце та iнiцiали)



Змiiвському MicbKoMy головi
Павлу ГОЛОДНIКОВУ

довIдкл
про звim dепуmаmа \MiiBcbKot MicbKoi раdu VIII склuкання

переd ваборtцluu

1. Пархоменко Свiтлана Сергiiвна

2.датата час проведення: постiйно (пiд час особистого спiлкування з виборuями, тпо).

З. Мiсце проведення: м. ЗмiiЪ

4. Кiлькiсть охопJIених виборцiв: 500

5. Зауваження, пропОзицii, доруIеннЯ виборчiВ до депутата та дО районноi ради (вiдповiдно

до ст. ст. 16, 17 Закону УкраiЪи кПро статус депратiв мiсцевих рад>>)

Надано наступнi пропозицii та доруrення:
1) Забезпечення гуманiтарною доrrомогою та деревиною дJIя опалення мешкаццiв MicTa, що

втратили робочi мiсця або мшоть низький piBeHb доходiв,
2) СтворенЕя новиХ робочих мiсць, перенавчання,.пiдвищення тазмiна квалiфiкацii.

з) Облаштування захисних споруд для населення l в закладах освlти громади.

4) Покращення благоустрою MicTa, в тому числi ремонт дорожнього цокриття та

внутрiшньоп"uрr*u""* територiй багатоповерхiвок, оновлення дитячих майданчикiв,

р.rоЪ, схiдцiв на пiдйомi до парковоi зони з вул. Сизранцева на пров. Парковий.

5; Р".упrouання розМiру надбаВок за пресТижнiсть для педагогiчних праuiвникiв,

6. Пiдсумки обговорення звiту: опрацьовуються зауваження, пропозичiТ та ДоРУченнЯ

виборuiв, буле направлено листи, депутатськi звернення вiдповiдно до запитiв громадян,

.Щепутат MicbKoT рали Пархоменко С. С.

к25> сiчня 202З року



звiт депутата
ЗмiТвськоТ MicbKoi рали ЧугуiЪського району Харкiвськоi областi VIII скликання

Пархоменко Свiтлани Сергiiвни

У вiдповiдностi до ст. 16 Закону Украiни кПро статус деIIутатiв мiсцевих рад>
iнформую про свою депутатську дiяльнiсть за2022 piK,

Я, Пархоменко Свiтлана СергiiЪна, була обрана депутатом Змiiвськоi MicbKoi ради
вiд Регiональноi XapKiBcbKoT обласноТ органiзацiТ ПолiтичноI партii кБлок Кернеса
<Успiшний XapKiB>. е заступником голови фракчii Регiона;IьноТ XapKiBcbKoT обласноi
органiзацii Полiтичноi партii кБлок Кернеса <Успiшний XapKiB> в мiськiй радi.

У своТй депутатськiй дiяльностi керуюся Конс:гитуцiею УкраiЪи, Законом Украiни
кПро мiсцеве самоврядування в УкраiЪi>, Законом Украirrи кПро статус депутатiв
мiсцевих рад), Регламентом роботи ЗмiiЪськоТ MicbKoT ради та iншими нормативними
актами, що визначч}ють порядок дiяльностi дегlутатiв MicbKoi ради.

Входжу до складу постiйноi KoMicii MicbKoi ради з питань планування, фiнансiв,
бюджетУ, соцiально-економiчного розвитку та регуляторноi полiтики, заступник голови
цiеi KoMicii, член постiйно дiючоi мiськоi KoMicii для розгляду питань щодо вiдключення
споживачiв вiд систем (мереж) централiзованого опаJIення (теплопостачання) та
постачання гарячоi води.

Протягом 2022 року взяла участь у |2 з 13 пленарних засiданнях сесiй ЗмiТвськоi
MicbKoi ради VIII скликання, в 11 з 12 засiданнях постiйноi KoMicii MicbKoT ради з питань
ПЛанування,' фiнансiв, бюджету, соцiально-економiчного розвитку та регуляторноТ
полiтики, на якiЙ розглядtlються питання щодо затвердження, внесення змiн та доповнень
До програм соцiа-тtьно-економiчного розвитку, розвитку освiти, культури, спорту, ЖКГ,
соцiального захисту, комунальних установ громади, затвердження та внесення змiн до
мiського бюджету тощо. Взяла участь в 12 засiданнях постiйно дiючоТ мiськоi KoMiciT для
розгляду питань щодо вiдключення споживачiв вiд систем (мереж) центрaгriзованого
опilлення (теплопостачання) та постачання гарячоi води.

На засiданнях комiсiй активно додilю пропозицiI, вiдст,оюю думки та зауваження
громадян з'рiзноманiтних питань. Веду активне спiлкування з виборцями, приймаю
звернення та скарги громадян, намагаюся вивчити причини звернення та вношу своТ
пропозицii до вiдповiдних органiв влади щодо ix усунення.

Мною складено 32 депуrатських акта обстеження матерiально-побутових умов
громадян, надано 72 особистi консультацii, на особистому прийомi прийнято 60 громадян.
Пiд час проведених прийомiв найчастiше громадяни звертаються з питаннями щодо
житла для розмiщення тимчасово перемiщених осiб, надання матерiальноi та гуманiтарноi
допомоги, покращення благоустрою MicTa, облаштування укриттiв, ремонту дорожнього
покриття, riрацевлаштування тощо. Звернення громадян завжди намагаюся вирiшувати
оперативно вiдповiдно до ix важливостi ,га наJIвних можливостей.

Беру активну участь у лопомозi тимчасово перемiщеним особам, соцiально-
економiчних та громадських заходах ЗмiIвськоi MicbKoi ради, в тому числi урочистостях,
весняних толокtж, озелененню, iнших заходах з благоустрою.

В наступному роцi продовжу роботу, спрямовану на розв'язання актуальних
проблем громадян. Вважаю, що звiтувttти перед виборцями необхiдно не раз на piK, а
постiйно дiяти в ix iHTepecax. Завжди вiдкрита до людей та готова взяти участь у
вирiшеннi проблемних питань жителiв ЗмiiЪськоi громади, пiдтримати вашi iнiцiативи.

Прошу BallTi зауваження, пропозицii, доррення до мене, як депутата MicbKoi ради
спрямовувати в письмовiй формi на електронну адресу: ssp82@i.ua або передати пiд час
особистого прийому, що вiдбувасться кожен третiй четвер мiсяця за адресою: м. Змiiв,
вул. Адмiнiстративна, буд. l2-A, каб. 9.
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Змiiвському MicbKoMy головi
Павлу ГОЛОДШКОВУ

довIдкд
про звim lепуmаmа 3MitBcbKoi ltlicbKoi pada VIII склuкання

переd ваборtlялtu

'оkrf, ? rfurоguпrо,
(прiзвище, iмОя, по батЁковi)

.Щата та час проведення 10.02.2023 12.00
Мiсце проведення м. Змiiв, вул. ЗмiiЪська, 38
Кiлькiсть присутнiх виборuiв 12 чол

У вiдповiдностi до сг. 16 3акону УкраТни кПро стаryс депратiв мiсцевих рад> iнформую про свою
депугатську дiяльнiсrь за 2022 piK.

Я, Пашкова Ольга Володимирiвна, позафракцiйний депугат 3MiTBcbKoT MicbKoT ради ЧуryТвськоrо району
XapKiBcbKoT областj.
У своТЙ депугатськiЙ дiяльностi керуюся Констиryцiею УкраТни, 3аконом УкраТни кПро мiсцеве
самоврядування в YKpaTHi>, 3аконом Украiни кПро стаryс депратiв мiсцевих рад>, Регламентом роботи
3MiTBcbKoT MicbKoT ради та iншими нормативними актами, що визначають порядок дiяльносгiдепратiв
MicbKoT ради.
Входжу до складу постiйноТ KoMiciT MicbKoT ради з питань житлово-комунального господарства,
комунальноТ власносгi, надзвичайних сиryацiй та лiквiдацiТ rx наслiдкiв.
Протягом 2022 року взяла участь у б пленарних засiданнях сесiЙ 3мiТвськоI MicbKoT ради Vlll скликання та

засiданнях постiЙноТ KoMiciT MicbKoT ради. На засiданнях комiсiЙ та пленарних засiданнях сесiЙ додаю
пропозицii, вiдсгоюю думки та зауваження громадян з рiзноманiтних питань.
Приймала участь у заходах по благоустрiю нашого MicTa.

Веду спiлкування з виборцями, приймаю звернення та скарги громадян, намагаюся вивчити причини

звернення.
Мною обстежено 9 сiмей на предмет соцiально-побрових питань i складено акти , надано 34

особистих ко нсул ьта цiТ громадя нам.
В зв'язку з во€нним станом на протязi 2022 року я надавала приryлок людям з Харкова, переселенцям з

с. Приши6, Балаклiйського раЙону, якi проживали у мене 4 мiсяцi.
Була здiйснена матерiальна допомога в cyMi 10000 грн дiтям, якiхворiють на онкохвороби, 5000грн на

утрима ння бездомних твари н

На протязi 2022 року в перiод во€нного стану намагалася здiснювати допомогу 3СУ, мною придбано i

передано в корисryвання бiноклi на суму 16000 грн, нижня бiлизна на суму 3500 rрн

Я завжди вiдкрита до людей та готова взяти участь у вирiшеннi проблемних питань жителiв 3MiiBcbKoT

громади, пiдтримати ixHi iнiцiативи.

_Зауваження, пропозицii, доручення виборцiв до депутата та до районноТ ради (вiдповiдно до
ст. 16, l7 Закону Украiни кПро статус депутатiв мiсцевих рад))
Пiдсумки обговорення звiту

Виборцi обговорювали питання щодо надання матерiальноТдопомоги, працевлашryвання, отримання
гуманiтарноТ допомоги, покращення благоустрою мiсrа, ремонry дорожнього покриття, медичного
обслуговування, тощо.

3BiT прийнято до вiдома.

д9путат MicbKoi рали
(пiдпис)
(13> 02.2023 року

5.
ст.
6.

(прiзвище та iнiцiали)



ЗмiiЪському MicbKoMy головi
Павлу ГОЛОДНIКОВУ

довIдкл
про звim dепуmаmа 3MitBcbKoi lпicbKot раtu WII скJ'lUкання

переd вuборцямu
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3. Мiсце
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5. Зауваження, пропозицii, дорrIення виборцiв до депутата та до районноi ради (вiдповiдно
до ст. ст. 16, 17 Закону Укрliни ,{Ipo 9эус депутатЬ мiсцевих рал>)
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3мiiЪському мiсьюму головi
Павлу ГОЛОДНIКОВУ

довIдI<л
про звim ilепуmаmа3иii'осьlсоi' Micbt<oi раOч VIII склuкання

переi вuборцямч

1. Ревенка Андрiя Вfu<горовича

(прiзвище, iм'я, по батьковi)

2.flата та час проведення 09 сiчня 202З ооку

З. Мiсце проведення с.Борова. вул. Центральна. 122

4.Кiлькiсть присутнiх виборцЬ

4опомоги в зOмельних питjtннях та вирiшеннi земельних суперечок. надання пiльг на

гупланiтарноi дQпомоги.
6. Пiдсумки обговорення
задовiльним.

,Щепутат MicbKoi рци

звi"у: iнформацiя прlйнята до увдги пр"суrнiх. звiт 
"изнuно

Ревенко А.В.
(прiзвище та iнЩiали)

4

nJp_, c/1l?\l О2о 202з року

ф

1 -J



ЗмiiЪськоruу мiсъкому головl
Павлу ГОЛОДНIКОВУ

tt ро з в t пldеп;l,рх gg,о U"r''ý:::Ж, Koi' р Bd н VI I l с tst tl Ktt t t ttlt
переl Buбoptlx;ltu

(прiзвише, iM 
О 

fi, II0 fiа"tьковi)

2.1ftrга Tfi цас fiрOýýдснн" **L*?',/Г{:ý__ __ t{ Г;'

З. Micrtre прOвед*tIýх *,,$.

4.Ki.ltbKic:r,b tlplrcpнiK вкборкiв

5" 3аl'вансе*{ня, IIрOt]O}ицii, доруч*llия вшборцiв до ;{еtl}ч"irт;t та ло районноi рали {вiлппвi;ultr
дс: с'г, с,г" l6, 17 Закоilу YKpaTrrll KI ipo cTar:vc ;ielly"l,a,гiB пtiсцевих рirлх)

,пý|э l1н ir{ lt{ i'- й;rйг--

:

-*
lrLсуrt{.{, /{ €

%.^i""л;;Г-

l(}3З року

**о **;/ ldd:i{lc:,dr, $r*onu

,,/&



Змiiвському MicbKoMy головi
Павлу ГОЛОДНIКОВУ

довIдкА
про звim ilепуmаmа 3мii'ccbKoi tпicbKoi раOч VlIl склuкання

переd вuборцяtчtч

I. с, 'й R"',с
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

2.flата та час проведення

З. Мiсце проведення ь

4.Кiлькiсть присутнiх виборцiв /у

5. 3аУВаженнrI, пропозицii, доруqення виборцiв до депутата та до районноi ради (вiдповiдно
до ст. ст. 16, 17 3акону Украiни <Про статус депутатiв мiсцевих рц))

flепутат MicbKoi рад,
(прiзвище та iнiцiали)

ч_/Ц , lЮrП44О 202з року



довIдкл
про звim dепуmаmо \MitBcbKoi MicbKot pada

переd ваборцялtu

Протягом звiтного перiоду найвахсливiшою
представництво iHTepeciB виборчiв в органах мiсцевого

ЗмiiЪському MicbKoMy головi
Павлу ГоЛоДнIкоВУ

VIII смаканнл

мо€ю функцiсю, як депутата, було
самоврядування, з метою захисту ik

1. Соляник Iнесси СергiiЪни
(прiзвишlе, iмОя, по батьковi)

2. Щата та час проведення: 25,01.202З року, 14-00

3, Мiсце проведення: Адмiнiстративна булiвля Змiтвськоi MicbkoT рали (примiщення
Зiдькiвського старостинського округу)

4. Кiлькiсть присутнiх виборuiв 2З

5. Зауваження, пропозицii, доручення виборчiв до лепутата та до MicbKoi ради (вiдповiдно до
ст. ст, |6, |7 Закону УкраiЪи <Про статус депутатiв мiсцевих рад))

прав та iHTepeciB.
Так, за звiтний перiод мною прийнято l04 громадян, проведено 4 зустрiчi з

мешканцями виборчого округ)/.

fiiяльнiсmь у padi:
. Вiдвiдано 9 сесiй ради, ле було прийнято 500 рiшень., Обрана до скJIаду постiйноi koMicii з питtlнь мiстобулування, булiвничтва, розвитку

iнфраструктури, земельних вiдносин, природокористування та аграрноi полiтики, е
секретарем даноi KoMicii.

. Вiдвiдано 3 засiдання постiйноТ KoMiciT, де було розглянуго 357 заJIв та звернень.

,Щiялtьнiсmь в окрузi:
НаДаННя консультацiйно-iнформацiйноi допомоги стосовно вирiшення дор1..iень

та актуальних питань виборuiв:
- НаДано консультативну допомогу в земельних питаннях та вирiшеннi земельних спорiв;
- Н4ДЕlНО КОНСУЛьТацiЙно - iнформацiЙну допомогу щодо отримання матерiальноТ допомоги, в
зв'язку з хворобою та скрутним матерiальним становищем та щодо оформлення компенсацii
власникаI\,I житла, що приЙмають у себе внутрiшньо перемiщених осiб;

- СКJIаДено 105 aKTiB обстеження матерiально - побутових умов проживання.
IHula diялlьнiсmь в окрузi:

- ПРОВОДилася вiдповiдна робота щодо врегулювання питань ocBiTHboi дiяльностi у
громадi пiд час вiйськового стану;

допомога в розгортаннi та функцiонуваннi пунктiв обiгрiву;
сприяння у розмiщеннi внутрiшньо перемiщених осiб в закладах освiти;

допомога у роботi пунктiв видачi ryMaHiTapHoi допомоги.

6. Пiдсумки обговорення звiту: роботу депутата вважати задовiльною. [оручення вiд
виборuiв продовжувати представництво iHTepeciB виборчiв в органах мiсцевого
са}{оврядування, з метою захисту ix прав та iHTepeciB.

,Щепутат MicbKoi ради

к27> сiчня 2023 року

IHecca СоЛЯНИК
(прiзвище та iнiцiали)



ЗМllВСi,КOil,{У lvllCbi(OI\lY ;'O,i] О lJ1

ГIaBrr у ГO JIO/"U-I t I({t) iЗ }/

ловI/IкА
lцrо звiпl c)ettlttltuпшr З,мii'всьt<оt лti.ськоi 1lctdu VlII cliл,trK(lt!l1,1

переО вuборлрlл1.1

,-.za)i,
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

2..Щата та tlac проведенн я о?/. h^,

4.Кiлькiсть присутнiх виборuiв У

5. Зауваження, пропОзt.lцiТ, доруtIеннЯ виборuiВ /lo деllутаТа,га д() 1эttitонгlоi 1la;lr,r (Billtttllii,,iitti

до ст. ст. i6' 17 ЗzrrсонУ YrtpaiHlt KII1lo ста,гуС депl"гатiВ rtiсllеtзi,t,ч l)a;()))

яаi,Z ,VагtzsJ,

|p!lz* - - -

=lэrzfu.у.

6. ГIiдсуrrrкlл обговореtt звiту
|?

f{епутат lticbttoi р

zzz,аL

(ltiriзвllrше ,гil rHit lia:lrtl(пiдпис)

,ца--_

1"aиj_'

-t.. ..-.,....- ---.-,., -



довrдкА
п р о з в i m d е пу m а mа 3 л,t ii.B с ь к oi. лл ic ь Koi| р ad а

lteped вuборцяма

l. Ст,ельник Iрини Генналiiвгtи
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

2. Щата та час проведення
л.OЦ_а2Jлqцу._щ:аа

Змi r'BcbKoMy MicbKoMy гол<lвi
ГIав.пу ГОJIО/Ц{IКОВУ

VIII СМUКаННЯ

3, Мiсце проведенн" Ад"iнiстративна булiвля Змiтвсько]iмiськоi ради (примiщення
колишньоТ ЗадонецькоТ сiльськоi ради)

4. Кiлькiсть присутнiх виборчiв: 18

5, Зауваження, пропозицii, дорr{ення виборцiв до депутата та до MicbKoi РаДи (вiдповiдно дост. ст. 16,17 Закону УкраiЪи кПро статусдепутатiu мiсцевих рад))

З метою пiдтримки зв'язку з громадянами, забезпечення вiдкритостi та прозоростi,
гIротягом звiтного перiоду мною, як депутатом ЗмiiвськоТ MicbKoT раллr, здiйснювався прийомгромадян кожного дня з 13-00 до 1б-00 в адмiнiстративнiй булiвлi Змi,rвськоi мiськоi ради(примiщеннi колишньот Задонецькот сiльськоi ради) за адресою:
с. Задонецьке, вул. Курортна, 3.

моя робота здiйснrоваJIася за такими напрямками:
- виконання доручень виборuiв;
- участЬ у роботi постiйноi KoMicii з питанЬ житлово-комунаJIьного господарOтва,
комунальнот власностi, надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiт iх наслiдкiв;
- участь в роботi сесiйrтих засiдань MicbkoT ради;
- надання консультацiй громадянам.
l) ВиконаннЯ ДОр}rченЬ виборцiв: допомога в оформленнi документiв щодо наданняматерiальноi допомоги маJIозабезпеченим громадянам на оздоровлеIlня, на поховання та узв'язку зi скрутним матерiальним становищем (14 громалянам); oonoro.u в оформленнi
ДОКУМ.еНТiВ ДЛЯ ОТРИМаНня сУбсидiй (l7 громадянам); надання громадянам aKTiB обстеження
матерiально-побутових умов проживання (надано 72 акти); попъупuruтивна допомога щодооформлення внутрiшнто перемiщених 

_осiб (l58 громадянаN.l)j допомога в оформленнi
документiв для отримання субсидiй ( 17 громад"ruЙ;; iнформачiйна допомога населенню
щодо надання пiльг на придбання твердого палива (26 iроruд"пur); допомога у роботiпункту видачi гуманiтарноi допомоги в с.задонецьке; допомога 1, розмiщеннi Впо натериторii с,Задонецьке, с.Коропове, с.омельченки, с.Камплиця, с.Гайдари (проконсультовано
l 17 осiб)
2) Yuu"" У РОбОri ПО.riйПОi nori.ii , nrrunu п,rrпоuо-поrуп,]Jlьцoдо господарства.
комУна-tlьноТ власностi. наД3вичайних ситчалiй Ta _lTiKBiпaTTij'ix няспiтlкiр. D.опя rrrrоптr - 1.1

засiданнях KoMicii.
: взяла участь в l l

3) УЧаСТЬ В РОбОтi сесiйних засiдань MicbKoT ради: взяла участь в l 1 сес:iйних засiданнях.
4) i з питань оформлення матерiальноi допомоги,

"",, .,.;.;;;; ;;;;;",;,;;;;;;
нотарiа,гу, соцiального та пенсiйного забезпечення.
6, [Iiдс},мки обговорення звiту: роботу депутата вважати задовiльною, доручення вiд
виборuiв - сприяти виконанню робiт з поточного ремонту дороги з твердим покриттям по
вул.Щегельського в с. Задонецьке та автошляху до с. ГайдарЙ.

fiепутат MicbKoi ради

<20> сiчня 2023 року

Iрина СТЕЛЬНИК
(прiзв,и пlе та irriчiали)



3MiiBcbKoMy MicbKoMy головi
Павлу ГОЛОДНIКОВУ

довшкл
прозsimаепуmаmа3мii.сськоiиiсько[рсOчVIIIсКлuК!ання

переd вuборtlямч

t. Терещенко Iгор МиколаЙович

- 

(прiзвище, iм'я, по батьковi)

2.Щата та час проведення 04 сiчня 202З року

З. Мiсце проведення с, Соколово, в}rл, Отакара Яроша, 47

4.Кiлькiсть присутнiх виборцiв 25 чоловiк

5. Зауваження, пропозицii, доручення виборцiв до депугата та до рtйонноi рци (вiдповiдно

до ст. ст. 16, 17 Закону YKpaiH4 ,iПро стаryс депутатiв мiсцевих рц>)

проживalння.

6. Пiдсупrки обговорення звiту: i
визнано задовiльним.

Терешенко I.M.
(пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)flепутат MicbKoi ради

202З року



Змiiвському MicbKoMy головi
Павлу ГОЛОДНIКОВУ

довIдкл
про звim dепуmаmа lMiiBcbKoi MicbKo'i padu WII скпuкання

переd вuборtlямu

Йrr'а /r**r-й*-
irrрiз""rче, iм'я, по батьковi)

,Ииа/52,Щатата час проведення , "!" -

3. Мiсце проведення
,и*й

4.Кiлькiсть присутнiх виборчiв

?/

,Щепутат мiськоi рали
/2z;*зzа

-,/, , 20Щ poKv

(пlэiзвище та iнiцiали)



Змirвському MicbKoMy головi
Г[авлу ГОЛОДНIКОВУ

довIдкл
про звim lепуmаmа Змi|iвськоi MicbKoi раdu VIII скпut<ання

переl вuборцямu

l. ЩОЛОКОВА АНАСТАСIЯ ДЕМИДIВНА
(гrрiзвище, iм'я, по батьковi)

2,Щжата час проведення 28-29 сiчня 2023 року

3. Мiсце проведення м. Змi'iв , вул. Гагарiна 9; м. Змiiв, майдан Соборний 6; соцiа:rьнi

мережi.

5. Зауваження, пропозицiь доруrення виборчЬ до депугата та до районноiради (вiдповiдно

до ст. ст. l6, 17 закону украiни <про статус депугать мiсцевих рад))

Звiт прийнято. працюемо i надалi д.гtя громади. населенн,I та

зсу.

Щепугат MicbKoi рали Анастасiя ЩОЛОКОВА_

(прiзвище та iнiцiали)(пiдпис)

(- l _)) лютого 2023 року

4.Кiлькiсть присугнiх виборчЬ: 51 людина

сiворити мiсце для культ}рного вiдп,эчинку молодi'



Звiт

депутатки Змiiвськоi Micbkoi Ради VIII скликання

IЩолоковоi AHacTacii Щемидiвни
за перiод з 01.01.2022 року по 01.01,202З року

8 грулня 2020р.
Щата набуггя повноважень

E-mail:
mtps lt***. facebook. com/shcho lоlЦqщддка в соцiальнй мережi:

Фiзична особа - пiдприемець.
Гопова ГО кМолодь Змiiвщиц]ц

мреса громадськоi прийма,гlьнi:

Чпеr*r" постйноi KoMicii MicbKoi ради з

питань розвитку прав людини, за,конностi,

депуIатськоi дiяльностi i етики, сlсвiти, культури,

моподi, спорту, охорони здоров'я та соцiального

постйна комiсiя:

rЦ сесiИ Змiiвськоi tnticbKoi ради VIIIКiлькiсть сесiй рали:cecii Ради

Була присугня на 9 ,эесйх радиПр"суr"iсrь на сесiях ради:

Кiлькiсть прийнятих

рiшень ради:

БраJrа уrасr" "юбговореннi 
та прийнятгi

рiшень на
засiданнях ради

Участь в обговореннi,
прийняттi та в органiзачii
виконаншl рiшень Ради, fi

органЪ, а також дору{ень
виборuЬ свого виборчого

Чпеrrк"н" постйно,i KoMicii MicbKoi ради з

питань розвитку прав людини, законностi,

депугатськоi дiяльностi i етики, освiти,

культури,
молодi, спорту, охсlрони здоров'я та

соцiального захисту населення

членом якоi постiйноi
KoMicii е депугат:

KoMicii
Ради

Кiлькiсть засйань
постйноi KoMicii:

r r .*Ич"". Бра_па ,участь в обговореннi та

вивченнi питань
профiльноi постйноi KoMicii

Кiлькiсть засiдань
постйноi koMicii
вiдвiдав депугат:

Мiсце роботи:



громадян

Проведено зустрiчей з

мешканцями виборчого
округу:

21 зустрiч

,Щепугатськi
звернення,
запити,
запитаншI

кiлькiсть
звернень/запитiв/запитань :

Отримано вiдповiдей:

Вирiшено питань та проблем
особисто депчтатом

8

Спрямовано для вирiшення до
iнших органь та ]/станов

2

Про вtlконання dепуmаmськuх обов'язкiв mа робоmу в окрузi:

Складено 16 актЬ обстеження житлово-побугових yrloв.
2 родини за власнi кошти забезпечено опzrлюваJIьними матерiалами на холодний перiод

року
34 особам надано консультацiю, що стосуеться забезпечення життево-необхiдних питань.
З початку повномасштабного вторгнення агресора на територiю Украrни забезпечено
понад 500 сiмей гупланiтарною допомогою (набори гiгiсни, харчування, дитяче
харчування, засоби дитячоi гiгiени>

Придбанi та розданi дJIя населенIш аптечки, обiгрЬаючi пiчки та одяг.
Було придбано 1 авто дIя ЗСУ BapTicтb якого 2800S

Придбали для ЗСУ допомогу в виглядi засобЬ iндивiдуального захисту, харчування, одяг
та iнше Виготовляли спец. засоби для ЗСУ

.Щата : 25 сiчня 2023 року

.Щепулатка Змiiвськоi MicbKoi ради
VIII СКЛИКаННЯ



3Mi'bcbKoMy naicbKoмy головi
Павлу ГОЛОДНIКОВУ

довIдIа
ýро звiж ёепуtшлtм 3иiiBcbxoi MicbKol palM VIII смuк&нltя

первё вuборtlа.лuи

, 1.юgкgýцkLgко8рлодимиtQвиý-. _ - "* "" --**-

j. Miýrrq црsýдqýrr;r Харкiзс,}ка об;{,. Чуrу'rв*ьщ$ рц".,g. Роздрл}rrе. вул" Мололi}ýца 2.__*

4,Кiлъкiшь Epýcyтýix вNборчiв ý
ý. Звупалсеr{fiе цpo[osnli?, доруwкяя внборцiв дс дещrт8та та до районноi радя {вiдшовИхо
дФ ст. ст. 16, 1? 3акоку YlparKr (Пр c1ll1yc дsяутатiв мiсц*яlаt gа,щl) '
надi*.пrло seyвe}xe}ýrx впборuiв до 3},riIвсъкоi MicbKoi радЕ щодо:

r комлшlсксноi пiдrрuмкк ciмd а роднх вiЁs.ькоlослунбовчtв" зокрем& с" Роздолпно;
. llаJlerfioro iнформупяýýt мtlllltаццis сiл, жi в}rомть до 3r*iibcbKoi тержторiа.тьп*Т

rро!ilqдý ryо фпi аmсiяiстраrmхi uдтfiI*я;
. }l&fiежIrоrо забезпечснпя |гуldsýiтарýOю дрпФьiогýю т& житJlýм вк.vтрiшяьо,

шеремiшtея:гх oci6;
. введеýяJп жiльrоэогс rrръJry дJý Bcix катвгорi* соцiмыtо,ýезsхпщених вsртВ

Ёt&0€;Jl8Нýяl
,, забезrrечsния рёгуJU|рýоrо спOлучепня anToбyca"lrlr Mirc сёлаiчlи кOжнсlltl д}lя:

r забе:печеýýя оовiтдежля $упиць в тчмний час доtiи хоча ý д0 ваеденýi kcrtrteядntlTcbktli

годиýи, зокFме с- Роздо;rьнg;
| заб€зпsче$ýя ýповiщежýý в ýЁJtах ýро flовiтряýу триsоrу;
r жахпивпй gтаý дорiг мiж с*паэrrи, та д0 м" 3MicBa;

| ныlаroДжекнЯ безверебiйноrc вивOЗу смiтrя. та Фчищеýня яорir вiд снiговоl,о llокрив\.

6. Пiдс:умк:и обговорення звiту -л
ýепутатоМ ЮрковиМ М.В, булО прийнятО до уýаrИ прrэпозицti_та ]ауваЖевня вибОРшiв r:

Роздоltьноrrr. прн*ня1о рirпення щодо ýаJIе}lшого реаryважня та д*неýення ttрuб.]емних

пит8ýъ до керiвrtкцrва Змilв*ькоi ОТГ, сприяти Тх обrруюов8ному Bиpiirtetiню. gшв,lити

ýркчýнý. якi породlsпоть ýкарги та з&увфкення i ýкести tlaoi жрпозицiТ до вiдliсlвiдttих

сrрrакiв щOдо ix варiшеняя.

,Д,епутаr MicbKoi роди lOpKoB h{.В.

1прiзвкще та t4tlriф}пiдrrис}l

t<l4> шотсго 2023 роrу



Зплiiвському MicbKoMy горловi
Павлу ГОЛОДНIКОВУ

ffовiдка
про звiт депутата ЗмiiЪськоi MicbKoi рали VIII - скликання поред виборцями.

1 .Юрченко Юрiй Володимирович
2.Щжа, час проведення: 31 сiчня 2023 року об 14-00 год.
З.Мiсце прове,цення : Таранiвський Булинок культури.
4.Кiлькiсть присутнiх виборuiв - 48 осiб.
5.зауваження, пропозицii, доручення виборцiв до депутата та до мiсцевоi ради (вiдповiдно до ст.
16 ст. 17 Закону Украiни кПро статус депутатiв мiсцевих рад)).

при здiйсненнi депутатських повноважень на територii TapaHiBcbko
великогомiльшанського старостинського округу здiйснював особистий пlийом ryомадян кожну
останню п'ятницю мiсяця за адресою: с. TapaHiBKa вул. XapKiBcbKa,4|. Час прийому з 13.00 ло
l6.00 годин в примiщеннi колишньоi TapaHiBcbKoT сiльськоi ради.

Напрями ,цiяльностi:
- участь в роботi сесiйних засiдань;
- участь в роботi постiйноi KoMicii з питань житлово - комунального господарства,

комунаIьноi власностi, надзвичайних ситуачiй та лiквiдацii ik наслiдкiв;_ надання консультативноiдопомоги громадянам;
- участь lз роботi постiйноi АдмiнiстративноТ KoMiciT;
- участЬ в засiданнях виконаВчого KoMiTeTy ЗмiТвськоi MicbKoT ради з 02.05.2о22 року згiдно

розпорядження мiського голови.
Виконання доручень виборчiв :, надання допомоги в оформленнi докуrиентiв для видiлення матерiальнот допомоги

ма-гlозабезпече,ним громадянаIvl На Оздоровлення, на поховання, на лiкування, а також таким
громадянам, lцО опинилисЯ в скрутноМу матерiаЛьномУ становищi ( 24 громалянам )., наданнЯ гроNIадянам aKTiB обстеженНя матерiально - побутових умов проживання ( 96 акти ).. надано 72 аю:и для придбання безкоштовного твердого пали]]а (лров1.
. приймав участь в доставцi i розподiлу гуманiтарноiдопомоги в населених пунктах
та розмiщеннi Впо.

Завершив роботу по впорядкуванню проiЪноi частини по пл. Миру в с. TapaHiBKa.
Прийняв участь:

- в 14 сесiйних засiданнях Змiiвс:ькоi MicbKoi ради;
- в l0 засiданнях виконавtIого коlиir.е,rу;
- в l4 засiдitннях rtoMicii }Itитлово - комуналь}lого госпо,царства;
- в б засiданнях адмiгtiстративно.i копriсiТ.

За звiтrrий перiод }Iаправив шiс,гь депутатських запитiв, с,госовно ltiяльностi пiдприсмст.в та
органiзашiй на територiТ старостиIлського округу.

пiдсум ки обго BopeHHlt звiту: роботу деп утата вважати зад,овiльгlоtо.
,щорl,чеrlн;я вiд врrборцiв - в своiй робо,гi не уltлiнно наIIравляти зусилля на забезпечення

хtиттедiя.ltы,tос,тi в населених пунк:тах TapaIIicbKo - Велиltогомiльшанського старостLlнського
округу.

старостату

.Щепутат мiськоi ради Юрiй ЮРЧЕНКО



Змiiвському MicbKoMy головi

Павлу ГОЛОДНКОВУ

Довiдка

про звiт депутата Змiiвськоi MicbKoi ради VIII * скJIикчtнЕя перед виборuями

Ярошенко Микола ВасильовиЕI

При здiйсненi дегIутатськI,D( повновzDкень на тери:горii TapaHiBcbкo-
Велшtогомiльшанського старостинського округу здiйсrповав особистий
прrлlом громадян кожну останню п'ятIц,пцо мiсяця за адресою: с. TapaHiBKa
вул. XapKiBcbK4 41. Час прlйому з 9.00 до 13.00 годш{ в прlаплiщеннi

колишньоi Таршriвсhкоi сiльськоi ради.

Наrrрями дiяльностi:

- участь в роботi сесiйlпах засйаlъ ;

- r{асть в роботi постiйноi KoMicii з IIитttнь плllнування, фiнансiв,
бюдкету, соцiа;tьно-економiчного розвитку та регу juтTopHoi полiтики ;

- надzlш{rl консуfiьтатизноi допомоги громадянам;

Виrсонаrшя доруIФнь виборчiв :

-надашш громадянац acTiB обстежеrпrя матерiально- побутових умов
проживllн}ш (92 акти);

_надilно 55 aKTiB для шридбанrrя безкоштовного твердого палива(дров);

-надавав технiчну, пФбугову, MaTepiaJlblry допомогу ТРО на блокпостtlх
c.TapmriBKa с.Безпаiвка;

Було 14 сесiй, розглянуго l58 питttнь.

.Ц засiдань комiсiй з гrеrгань Iшzlнування, фiншrсiв, бюджету, соцiально-
економiчного розвиIку та регуJuIторноi полiтики, розгJIянуго питtlнь _.
За звiтrшrl перiол надавав особистi консультатii , допомогу та виконувtlв

дорrIення вiд виборцiв мого окруку, згiдно Moix дегý/татських повновФкень.

.Щегrутат MicbKoi paJpi

0/ [u. /i/ 3


