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До складу Роменської міської ради VIII скликання я була обрана депутатом від 
Роменської міської організації Політичної партії «Європейська Солідарність» по 
виборчому округу №3.

Свою депутатську діяльність я здійснюю відповідно до вимог Конституції 
України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів 
місцевих рад», «Про звернення громадян». Регламенту роботи Роменеької міської ради та 
інших нормативно-правових актів, пю визначають порядок роботи депутатів та ради.

Рішенням еееії міської ради мене було обрано головою постійної комісії з 
питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності та регуляторної політики.

Одним із основних обов’язків своєї діяльності, як депутата міеької ради, вважаю 
участь у пленарних заеіданнях міської ради та роботу в постійній комісії, вносячи свої 
ініціативи, поправки, зауваження, корективи, пропозиції у вирішення тих чи інших питань 
громади, і тому на особиетому контролі тримаю рішення міеької ради з питань, іцо 
належать до повноважень бюджетної коміеії.

Так, під час виконання депутатських обов’язків мною відвідані всі сесії та 
підтримано рішення, які були обговорені на засіданнях постійної комісії.

Але на цьому моя діяльніеть не обмежувалась і не закінчувалась .

За звітний період мною було проведено II прийомів (кожний другий четвер 
місяця), на яких було прийнято 19 громадян.

Суть звернень:

1. б. Свободи -  відновлення вуличного освітлення ;
2. вул. Гоетиннодвірська,І2/А -  ремонт покрівлі будинку;
3. вул.Воликівських,І/А -  виділення житла ветерану війни та членам його родини 
відповідно до закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
4. вул. Олексієнка -  ремонт та грейдерування дороги ;
5. с. Борозенка - надання грошової допомоги на лікування;
6. вул. Космонавтів - ремонт дороги та обмеження руху у нічний чає;
7. вул.Римаренків -  облаштування пішохідного переходу;
8. вул.Монастирська, -  допомога у працевлаштуванні;
9. вул. 9 Травня - облаштування пішохідного переходу;
10. вул.Маяковеького - надання матеріальної допомоги на лікування;
11.б. Шевченка, 4 - виділення коштів для збірної команди м.Ромни по футболу;
12. Олега Коетюка - міеькі маршрутні перевезення.

Питання: № 5,7,8,10,11 -  виконані і зняті з контролю, № 4 -  виконано чаетково 
(грейдерування) , № 1,2,3,6,9 -  на контролі ( у процееі виконання ), №12 на постійному 
контролі



Звернення громадянки ( питання №5), яка проживає за адресою с.Борозенка, про 
надання грошової допомоги на лікування, було вирішене за сприянням обласного 
депутата Беркут 0 .0 .

Депутатські кошти у розмірі 25 тис.грн освоєні у повному обсязі:

- облаштування дитячого майданчику у селі Горове -  20 тис.грн.;

- допомога на лікування (питання №10) -  5 тис.грн.

У подальшій своїй роботі планую активно долучатись до всіх ініціатив і рішень 
Роменської міської ради, продовжувати свою діяльність по розбудові нашої громади та 
вирішенню питань в межах своїх повноважень.
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