
Звіт
про роботу депутата Роменської міської ради 

Павла ПОМАРАНА
у 2020-2021 роках

Моя діяльність, як депутата Роменської міської ради, спрямована на 
захист інтересів громадян, виконання доручень виборців округу №2 міста 
Ромни Сумської області у межах моїх депутатських повноважень, наданих 
мені чинним законодавством України.

В період 2020-2021рр. депутатської діяльності беру участь в сесіях 
міської ради, обговорюю та відстоюю звернення громадян з тих чи інших 
питань.

Форму роботи -  прийом громадян, вважаю для себе пріоритетною.
На зустрічах з громадянами розглядаються індивідуальні і колективні 

звернення з питань медичної допомоги, земельних, комунально-побутових 
проблем тощо.

Враховуючи звернення громадян, голів квартальних комітетів мною 
подаються депутатські запити на ім’я міського голови та листи в комунальні 
підприємства міста.

За період з грудня 2020 року по теперішній час до мене надійшло 
близько 11 звернень громадян та голів квартальних комітетів виборчого 
округу №2 міста Ромни.

У звітному періоді були вирішені проблемні питання та усунені 
недоліки, а саме:
1) забезпечено освітлення вул. Берегової та вулиць і провулків №№ 10,11,12 
кварталів;
2) проводилась посипка дороги протиожеледною сумішшю в негоду, 
проведено ямковий ремонт дороги по вул. Береговій та відновлено рух автобуса 
№ 10 до кінцевої зупинки;
3) об лаштовано прибудинкові території житлових будинків: №18А по вулиці 
Береговій та №24 по вулиці Соборній;
4) передбачено проектування з ремонту дороги по вулиці Береговій;
5) розглянуто звернення щодо проведення інвентаризації не успадкованих та 
залишених без нагляду домоволодінь і земельних ділянок. Міським головою 
прийнято до уваги дане питання та подано запити до КП «Роменське 
міськрайонне бюро технічної інвентаризації», відділу земельних ресурсів 
виконавчого комітету Роменської міської ради.

Проведено зустріч з місцевими поетесами Людмилою Крангою та 
Валентиною Бородько. В ході зустрічі були обговорення питання розвитку 
літератури, проблеми з якими стикаються літератори під час книговидання та 
намічені плани подальшої співпраці поетес у виданні їх творчих доробок. 
Зустріч з поетесами Л.Крангою і В.Бородько висвітлено у соцмережах.

Облаштовано та відкрито дитячий майданчик на перехресті вулиць 
Перемоги та Кавалерідзе.
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Колективи ПП «СЕРВІС- ПЛЮС»С та ПП Пустовий О.В. 

звернулися з проблемою поновлення водопостачання та водовідведення в 
приміщеннях II поверху за адресою: вул. Соборна,23.

На сьогодні, для вирішення даного питання, подано депутатський запит 
міському голові.

До мене звертаються громадяни, яким потрібна матеріальна (фінансова) 
допомога на лікування, або які потрапили у скрутне життєве становище.

Так, із своєю проблемою звернулася Жигайло Тетяна Василівна, 1962 
року народження, якій встановлено діагноз: хвороба ГІаркінсона, з проханням 
посприяти щодо отримання безкоштовних ліків в аптеках міста. Відповідний 
депутатський запит подано на ім’я міського голови.
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