ЗВІТ ДЕПУТАТА ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ
ІРИНИ НАГАЄВСЬКОЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2021 РІК
У 2020 році була обрана депутатом до Вороновицької селищної ради VIII
скликання від політичної партії «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА»
закріплена за селом Тростянець, зараз є секретарем селищної ради.
Протягом 2021 року станом на 24.02.2022 року проведено 24 пленарних
засідань сесій та прийнято 4500 відповідних рішень.
Станом на 23.12.2021 рік розроблено та затверджено 16 цільових програм.
Проведено 58 засідань постійних комісій, які сприяли ефективному розгляду
питань на чергових та позачергових засіданнях сесій.
Надано допомогу за рахунок депутатського фонду 9 мешканцям села
Тростянець у сумі 20 000 грн. на лікування у зв’язку з важким матеріальним
становищем.
У своїй діяльності керуюся Конституцією України, Законами України
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад»,
Регламентом селищної ради та іншими нормативно-правовими актами, що
визначають порядок діяльності депутатів ради.

ЗВІТ ДЕПУТАТА ОБЛАСНОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ ІГОРА АНДРЕНКА
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2021 РІК
У 2020 р. був обраний депутатом до Вороновицької селищної ради VIII
скликання від політичної партії «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА», є
членом комісії з питань молодіжної політики, соціального захисту населення,
освіти, охорони здоров’я та забезпечення законності та правопорядку.
До своїх депутатських обов’язків ставлюсь сумлінно, не пропустив жодного
засідання сесії Вороновицької селищної ради.
З фонду депутата надав матеріальну допомогу 16 жителям Вороновицької
територіальної громади у сумі 20 000 грн.
Моя депутатська діяльність, як завжди, для людей, із людьми, які роблять
добро за покликом серця. І мені комфортно на душі від того, що допомагаю
безкорисливо, віддаючи часточку себе.

ЗВІТ ДЕПУТАТА ОБЛАСНОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ МИКОЛИ
ПОЛІЩУКА ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2021 РІК
У 2020 р. був обраний депутатом до Вороновицької селищної ради VIII
скликання від політичної партії «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА».
З початку каденції є головою комісії з питань житлово-комунального
господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського
харчування, комунальної власності, транспорту та зв’язку.
З моменту отримання повноважень депутата Вороновицької селищної ради
взяв участь у 15 сесійних засіданнях, а також 10 засіданнях постійної комісії.
Надав допомогу за рахунок депутатського фонду 10 жителям с. Оленівки у
сумі 18 000 грн.
Обов’язковим у своїй депутатській діяльності вважаю проведення
регулярного прийому виборців, розгляд пропозиції, звернень, заяв і скарг
членів територіальної громади, вжиття заходів щодо забезпечення їхнього
оперативного розв’язання.

ЗВІТ ДЕПУТАТА ОБЛАСНОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ МИКОЛИ
ПРАВДЮКА ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2021 РІК
У своїй депутатській роботі прагну бути відкритим до спілкування. Гідно
представляти людей, які віддали за мене свої голоси й довірили представляти їх
інтереси. Сприяти ухваленню на сесіях селищної ради рішень, спрямованих на
реалізацію звернень і пропозицій своїх виборців. Протягом звітного періоду
брав участь у 22 пленарних засіданнях сесій Вороновицької селищної ради.
Також був присутній на 19 засіданнях Постійної комісії з питань охорони
навколишнього природного середовища та регулювання земельних відносин.
Раціонально та доцільно витрачаю кошти із депутатського фонду на допомогу
мешканцям свого виборчого округу, які найбільше потребують допомоги.
Головна мета – змінити життя людей на краще.

ЗВІТ ДЕПУТАТА ОБЛАСНОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ ВОЛОДИМИРА
ШЛІХТЕНКА ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2021 РІК
Обраний депутатом Вороновицької селищної ради у 2020 році.
Вхожу до складу постійної комісії з питань охорони навколишнього
середовища та регулювання земельних відносин. Протягом 2021 року
проведено 23 засідання комісії, розглянуто більше 3000 земельних питань.
З моменту набуття повноважень працюю над виконанням своїх депутатських
обов’язків.
За звітний період до мене зверталися із зверненнями з питань надання
матеріальної допомоги на лікування, вирішення земельних питань. З
депутатського фонду було надано матеріальну допомогу 15 жителям у сумі
18 000 грн.
Вважаю,що вміння слухати людей, розуміти їх турботи, мати сили і бажання
їм допомагати – це головна життєва істина.

ЗВІТ ДЕПУТАТА ОБЛАСНОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ ОЛЕКСАНДРА
ШТЕЛЬМАХА ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2021 РІК
Свої депутатські повноваження здійснюю на основі вимог, передбачених
Конституцією України, Законами України «Про статус депутатів місцевих рад»,
«Про місцеве самоврядування в Україні».
Моя діяльність, як депутата селищної ради, спрямована на захист інтересів
громади, виконання доручень виборців у межах моїх депутатських
повноважень, наданих чинним законодавством України.
Головну увагу в своїй депутатській діяльності приділяю роботі
безпосередньо на виборчому окрузі. Прямий діалог з виборцями – дієвий
механізм ефективного вирішення нагальних проблем людей.
За цей невеликий проміжок часу у ролі представника
громад області вдалось зробити чимало, але ще більше планів та задумів маю
у перспективі. Впевнений, спільними зусиллями більшість проблемних питань
будуть вирішені, а накази виборців – виконані.

ЗВІТ ДЕПУТАТА ОБЛАСНОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ ОЛЕГА ЮРЧЕНКА
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2021 РІК
Впродовж перебування депутатом Вороновицької селищної ради з грудня
2020 року по 31 грудня 2021 року мною було надано з депутатського фонду
матеріальну допомогу 11 жителям Вороновицької територіальної громади у
сумі 19 500 грн.
Проводив зустрічі з виборчим округом, по результатам яких подав відповідні
депутатські звернення, ряд з яких було позитивно вирішено. Запити
стосувались питань житлово-комунального характеру, комфортного
проживання в територіальній громаді.
Також, завдяки підтримки селищного голови, депутатського корпусу та разом
з жителями вул. Колгоспної, Садової, Горької, 1-го Серпня, облаштували
дитячий майданчик. Це надало можливість дітям цікаво проводити час на
свіжому повітрі.
Користуючись нагодою, висловлюю щиру вдячність усім землякам за
допомогу й підтримку в моїй депутатській роботі, за сумлінну працю і віру в
мене.

ЗВІТ
Депутата Вороновицької селищної ради 8 скликання
Терещенко Мирослави Івванівни
За 2021рік

Протягом звітного періоду мною було відвідано, 21 засідання сесії з 24 , а
також бюджетних комосій в такій же кількості. Постійно приймаю участь у
громадських роботах, обговореннях, організаціях та інше. З депутатського
бюджету видано15 жителям, які зверталися за допомогою на лікування та
придбання ліків на сумму 19500,00 гривень. Не залишаю без уваги проблемні
питання села Гуменного такі як: не благополучні сім’ї та перебування дітей в
них, люди які залишились в скрутному становищі, проблеми навчальних та
медичних закладів, благоустрій села та інші питання. Всі звернення громадян та
закладів були почутими та донесені до голови Вороновицького ОТГ - Ковінька
О.Г. та старости Гиренка В.В., для подальшого вирішення.

ЗВІТ
Депутата Вороновицької селищної ради 8 скликання
Кузнєцов Анатолія Анатолійовича
За 2021рік

Протягом звітного періоду мною було відвідано, 13 засідання сесії з 24.
Постійно приймаю участь у громадських роботах, обговореннях, організаціях
та інше. З депутатського бюджету видано 9 жителям, які зверталися за
допомогою на лікування та придбання ліків на сумму 15500,00 гривень. Не
залишаю без уваги проблемні питання села Гуменного такі як: не благополучні
сім’ї та перебування дітей в них, люди які залишились в скрутному становищі,
проблеми навчальних та медичних закладів, благоустрій села та інші питання. З
2014 року по даний час є волонтером , постійно відвідую зону АТО. Всі
звернення громадян та закладів були почутими та донесені до голови
Вороновицького ОТГ - Ковінька О.Г. та старости Гиренка В.В., для подальшого
вирішення.

Звіт
депутата Вороновицької селищної ради
Сілко Жанни Олександрівни
Тростянецький старостинський округ №4
(с. Довгополівки, с. Кліщів )
Згідно плану роботи Вороновицької об’єднаної територіальної громади
VIII скликання, відповідно до статті 16 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад», керуючись статтею 49 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» обрана депутатом Вороновицької селищної ради 19
листопада 2020 року.
Під час здійснення своїх депутатських повноважень керувалася
Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими державними
нормативно-правовими актами та регламентом Вороновицької селищної ради.
Як голова фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ
ГРОЙСМАНА» у раді, готовила неодноразово звернення до Кабінету Міністрів
та Верховної Ради щодо врегулювання тарифів на газ, електроенергію, тощо.,
які було обговорено на пленарних засіданнях ради, спрямовуючи свої зусилля
до консолідації з представниками інших політичних сил, завдяки чому наша
фракція стала об`єднувальним центром у раді.
З моменту набуття повноважень працюю над виконанням своїх
депутатських обов’язків.
Протягом звітного періоду 2020-2021 рр. відбулося 24 сесійних засідань
селищної ради, в 22 (за виключенням хвороби) з яких я взяла участь. Постійно
відвідувала сесії селищної ради та засідання постійної комісії. Брала участь в
обговоренні нагальних питань, розглядала звернення громадян, по потребі
виходила на виборчий округ. При ухваленні рішень завжди враховувала думку
виборців і користь від цих рішень для життєдіяльності Вороновицької селищної
ради, захист інтересів громадян та виконання доручень виборців у межах моїх
депутатських повноважень, голосувала позитивно.
Під моїм головуванням постійної депутатської комісії «З питань охорони
навколишнього природнього середовища та регулювання земельних відносин»
Вороновицької селищної ради. Протягом 2020 - 2021 років розглянуто більше
4500 питань, щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою,передачу у власність земельних ділянок та ін...
Постійно підтримую зв’язки з виборцями. Велику увагу приділяю
соціально незахищеним верствам населення мого виборчого округу. Кошти, які
виділялися селищною радою для виконання депутатських повноважень, у сумі
20 тис. грн, - було надано матеріальною допомоги на лікування У міру моїх
можливостей намагалася надати волонтерську допомогу, а також власними
коштами, або пояснення з запитуваного питання.
У звітному періоді брала участь як голова конкурсної комісії з
призначення директорів шкіл.
У своїй роботі керуюся принципами людяності, взаємоповаги та чесності.
Вважаю, що вміння слухати людей, розуміти їх турботи, мати сили і бажання

їм допомагати – це головна життєва істина. Підбиваючи підсумки звітного
періоду, можу стверджувати, що активна і небайдужа участь
кожного мешканця у житті громади вестиме нас до нових і відчутних
здобутків. Сподіваюсь, що очікування політичних і економічних змін у державі
приведуть до покращення життя у нашій Вороновицькій територіальній
громаді.
В зв’язку з воєнним станом у державі 2022-му році планую прикласти
зусилля на вирішення важливих питань щодо переселенців, а також в межах
фінансової можливості, щодо плану соціально-економічного розвитку нашої
територіальної громади - будівництва вуличного освітлення, ремонту
дорожнього покриття, благоустрою населених пунктів, впорядкування
автобусних зупинок, місцевих кладовищ. Сподіваюсь на підтримку виборців та
депутатського корпусу, бо тільки спільними зусиллями можна успішно
вирішувати соціально-економічні проблеми.

депутат Вороновицької селищної ради
від виборчого округу № 4
Жанна СІЛКО

Звіт депутата Вороновицької ТГ VIII скликання
Якобувської Олени Василівни про свою діяльність за 2021 рік.
До складу Вороновицької ТГ VIII скликання, я була обрана за результатами
місцевих виборів восени 2020 року. З самого початку роботи депутатського
корпусу у своїй діяльності керуюсь Конституцією України, Законами України
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад»,
Регламентом роботи Вороновицької ТГ та іншими нормативно-правовими
актами, що визначає діяльність депутатів та ради. Рішенням 1-ої сесії VIII
скликання мене було призначено головою комісії з питань соціальноекономічного розвитку, планування бюджету та цін.
Одним із основних обов’язків своєї діяльності, як депутата місцевої громади,
вважаю участь у пленарних засіданнях Вороновицької ТГ та роботу в постійній
комісії. За весь час виконання депутатських обов’язків, мною було проведено та
відвідано 23 засідання постійної комісії, прийнято низку рішень, що належать
до повноважень комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування
бюджету та цін. Виконуючи свої повноваження, намагаюсь активно сприяти
вирішенню соціальних та матеріальних проблем мешканців свого округу.
Протягом року із заявами про надання матеріальної допомоги звернулося
більше 30 громадян ТГ, для вирішення цих потреб із мого депутатського фонду
було виділено 20000 грн. Виконуючи обов’язки депутата намагаюсь оперативно
реагувати на всі звернення та пропозиції громадян свого округу.
Продовження своєї роботи бачу в співпраці з громадою, яка стає все більш
свідомою, самоорганізованою, відповідальною за нашу громаду та країну.

ЗВІТ
депутата Вороновицької селищної ради VIII скликання Коцур Тетяни
Олексіївни про депутатську діяльність у 2021 році
Обрана депутатом
Вороновицької селищної ради
ради від партії
«Українська
Стратегія
Гройсмана».
Під час здійснення своїх депутатських повноважень керувалася Конституцією
України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
статус депутатів місцевих рад», іншими державними нормативно-правовими
актами
та
регламентом
селищної
ради.
Вхожу до складу постійної комісії з питань охорони навколишнього
природного середовища та регулювання земельних відносин. З моменту
набуття повноважень працюю над виконанням своїх депутатських обов’язків.
Протягом звітного періоду постійно відвідувала сесії селищної ради та
засідання постійної комісії. ( з 24 засідань сесії була присутня на 22). Брала
участь в обговоренні нагальних питань. При ухваленні рішень завжди
враховувала думку виборців і користь від цих рішень для життєдіяльності села,
захист інтересів громадян та виконання доручень виборців у межах моїх
депутатських
повноважень,
голосувала
позитивно.
Як депутат селищної ради я всебічно сприяю розвитку соціальної сфери на
селі.
Постійно підтримую зв’язки з виборцями. У 2021 році до мене зверталися з
усними зверненнями з питань надання матеріальної допомоги на лікування,
допомога видана 13 жителям села на суму 19000 грн., вирішення земельних
питань. У міру моїх можливостей намагалася надати допомогу або пояснення з
даного
питання.
У своїй роботі керуюся принципами людяності, взаємоповаги та чесності.
Вважаю,що вміння слухати людей, розуміти їх турботи, мати сили і бажання їм
допомагати – це головна життєва істина. Підбиваючи підсумки звітного
періоду, можу стверджувати, що активна і небайдужа участь
кожного мешканця у житті громади вестиме нас до нових і відчутних
здобутків.
У подальшому
збираюся продовжувати
докладати зусилля у тих
напрямках, які вважаю ключовими у своїй депутатській діяльності : охорона
здоров’я,інфраструктура, соціальний захист, збереження довкілля, спорт і
фізична культура.
Також буду підтримувати усі ініціативи колег по фракції та раді
спрямовані
на покращення
соціально-економічного розвитку громади.
Депутат Вороновицької селищної ради
Тетяна КОЦУР

Звіт
депутата Вороновицької ТГ Комар Лілії Валеріївни
Обрана депутатом Вороновицької територіальної громади вдруге у 2020
році, виборчий округ № 2.
Під час здійснення своїх депутатських повноважень керувалася
Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими державними
нормативно-правовими актами та регламентом селищної ї ради.
Є членом постійної Комісія з питань житлово-комунального господарства,
побутового,
торговельного
обслуговування,
громадського
харчування,
комунальної власності, транспорту та зв’язку.
З моменту набуття повноважень працюю над виконанням своїх
депутатських обов’язків.
Протягом 2021року прийняла участь у 18 із 19 проведених (за винятком
перебування на лікарняному листі) сесії селищної ради та відвідувала
засідання постійної комісії де були прийняті рішення, віднесені до повноважень
місцевого самоврядування, спрямовані соціально-економічному розвитку ТГ.
При ухваленні рішень завжди враховувала користь від прийнятих рішень для
жителів громади та захищала інтереси громадян у межах своїх депутатських
повноважень.
Реагувала на звернення громадян. У міру своїх можливостей намагалася
надати допомогу з тих питань, які турбують жителів та надавати роз’яснення.
На виборчому окрузі проводила прийом громадян, та постійно спілкуюся
з виборцями під час виконання депутатської роботи.
Розглянуто 14 звернень громадян і за результатами депутатського
висновку, із депутатського фонду видано матеріальної допомоги на суму 20 000
грн.
Інформувала виборців про новини громади, роботу Вороновицької
селищної ради та про основні рішення, які були прийняті депутатами на сесіях.
Протягом року активно приймала участь у масових заходах,
організованих територіальною громадою.
У своїй роботі керуюся принципами людяності, чесності та взаємоповаги.
Щиро вдячна за підтримку моїм виборцям, всіляко стараюся виправдати
Вашу довіру. Впевнена, що активна й небайдужа участь кожного мешканця у
житті громади вестиме нас до високого, стабільного розвитку Вороновицької
ТГ

Депутат селищної Ради

Л.В. Комар

