
ЗВІТ 

Депутата Вороновицької селищної ради VIII скликання  

                 Олесенко Світлани Леонідівни  

 

 

    Відповідно до статті 16 Закону України “Про статус депутатів місцевих 

рад”, керуючись статтею 25 Закону України “Про місцеве 

самоврядування” я звітую про виконання наданих мені повноважень. 

Підтримую політичну партію “Українська стратегія Гройсмана”. 

   Протягом звітного періоду мною прийнято участь у 24 сесіях селищної 

ради, вивчала питання та брала участь у обговоренні питань, які 

виносились на сесію,  у роботі постійної комісії. Відповідно до Регламенту 

роботи селищної ради, усі проєкти рішень попередньо обговорювались на 

засіданнях постійних комісій ради. Спільно з депутатським корпусом 

підтримала Програми, що сприяють соціально-економічному розвитку 

територіальної громади, покращенню якості життя людей в громаді та 

безпосередньо мешканців свого виборчого округу, надання допомоги 

малозахищеним верствам населення. По моєму виборчому округу було 

виділено грошову матеріальну допомогу на загальну суму 20 000 грн. 

   Протягом звітного періоду до мене як депутата селищної ради 

звертались виборці з різних питань. Для їх вирішення я зверталась до 

селищного голови та відповідних служб. Актуальні питання щодо ремонту 

доріг, освітлення вулиць (поточний ремонт, заміна ламп), грейдерування 

вулиць, що не мають твердого асфальтового покриття, покращення 

благоустрою прибудинкових територій, допомоги у вирішенні сусідських 

спорів, в основному земельного та побутового характеру. На усі звернення 

я намагалась оперативно реагувати, виїзджала з комісією на вирішення 

спорів. Більшість вирішено позитивно, проте  робота над деякими 

питаннями продовжується. У міру моїх можливостей намагаюсь надати 

допомогу. Проводиться профілактична та роз’яснювальна робота з 

жителями, що складують будівельні матеріали. Жителями округу 

проводиться впорядкування прибудинкової території. 

    Активна і небайдужа участь кожного мешканця у житті громади 

вестиме нас до нових і відчутних здобутків громади. Саме спільними 

зусиллями ми зможемо багато чого зробити як громаді так і для кожного 

мешканця. Головна життєва істина - вміння слухати людей, розуміти їх 

турботи, мати сили і бажання їм допомагати. 

У своїй роботі керуюсь принципами людяності, взаємоповаги, чесності. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ЗВІТ
	Депутата Вороновицької селищної ради VIII скликання
	Олесенко Світлани Леонідівни
	Відповідно до статті 16 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, керуючись статтею 25 Закону України “Про місцеве самоврядування” я звітую про виконання наданих мені повноважень. Підтримую політичну партію “Українська стратегія Гройсмана”.
	Протягом звітного періоду мною прийнято участь у 24 сесіях селищної ради, вивчала питання та брала участь у обговоренні питань, які виносились на сесію,  у роботі постійної комісії. Відповідно до Регламенту роботи селищної ради, усі проєкти рішень ...
	Протягом звітного періоду до мене як депутата селищної ради звертались виборці з різних питань. Для їх вирішення я зверталась до селищного голови та відповідних служб. Актуальні питання щодо ремонту доріг, освітлення вулиць (поточний ремонт, заміна...
	Активна і небайдужа участь кожного мешканця у житті громади вестиме нас до нових і відчутних здобутків громади. Саме спільними зусиллями ми зможемо багато чого зробити як громаді так і для кожного мешканця. Головна життєва істина - вміння слухати ...
	У своїй роботі керуюсь принципами людяності, взаємоповаги, чесності.

