
ЗВІТ ДЕПУТАТА РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 
СОЛДАТЕНКО НАДІЇ ОЛЕКСІЇВНИ

Я, Солдатенко Надія Олексіївна, є депутатом Роменської міської ради восьмого 
скликання від Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА -ЗА  ЖИТТЯ», обрана 
виборцями у виборчому окрузі № 3.

Як представник інтересів виборців свого виборчого округу та жителів громади, 
після обрання мене депутатом, виконую повноваження, надані мені законодавством та 
громадою, представляю та захищаю інтереси виборців, виконую їх доручення.

У своїй роботі керуюся Конституцією України, Законами України «Про статус 
депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування», Регламентами Роменської 
міської ради та Виконавчого комітету Роменської міської ради, Передвиборною 
програмою Сумської регіональної організації Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА -  ЗА ЖИТТЯ», а також інідими нормативними документами, що 
регулюють питання, які мені доводиться вирішувати.

Оскільки, відповідно до статті 16 Закону України «Про місцеве самоврядування» 
депутат місцевої ради періодично, а але не менше одного разу на рік, зобов'язаний 
звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями 
громадян, я надаю звіт про свою депутатську діяльність.

За рік моєї діяльності, з початку скликання, була присутня на усіх (за виключенням 
одного через хворобу) пленарних засіданнях Роменської міської ради.

Є заступником голови депутатської фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА -  ЗА ЖИТТЯ» у Роменській міській раді, секретарем постійної комісії з 
питань земельних відносин та екології, членом наглядової ради КП 
«РОМНИТЕПЛОСЕРВІС» РМР, а також членом робочої групи по розробленню Стратегії 
розвитку Роменської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану 
заходів з її реалізації.

Як депутата, мене найбільше хвилюють питання: 
раціонального використання земель територіальної громади;

наповнення міського бюджету й ефективність його використання, особливо 
виділення коштів на розвиток сільських населених пунктів;
надання послуг із перевезення пасажирів на міських, приміських маршрутах та 
перевезення людей в межах району;
здорове харчування дітей та збереження шкіл та дошкільних закладів у сільській 
місцевості територіальної громади; 
медичне обслуговування громадян; 
розміри житлово-комунальних тарифів.
З виділених мені коштів Роменською міською радою для здійснення депутатських 

повноважень мною надана матеріальна допомога на лікування 9 особам, а також 
Роменській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 5 для обладнання ресурсної кімнати 
для інклюзивного навчання.

За власні кошти надала спонсорську допомогу Миколаївському закладу 
дошкільної освіти та Миколаївському закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, 
громаді Храму Різдва Пресвятої Богородиці села Миколаївка, а також до Дня святкування 
сіл Миколаївка та Калинівка Роменської міської територіальної громади; виділяла кошти 
на цінні подарунки для жителів громади з нагоди їхніх сторічних ювілеїв.



Беру активну участь у обговоренні нагальних проблем у громаді. При ухваленні 
рішень як на засіданні постійної комісії, так і на пленарних засіданнях міської ради, 
завжди враховую думку виборців громади та можливі наслідки прийнятих рішень, як для 
виборців, так і для жителів усієї громади.

Постійно підтримую зв'язки з громадськістю, веду прийом громадян, як у 
громадській приймальні ПП «ОП-ЗЖ» по вул. Соборній, 35 у м. Ромни, так і по за її 
межами, з урахуванням інтересів громадян.

Завдяки плідній співпраці з посадовими особами органів місцевого 
самоврядування, за результатами розгляду надісланих мною депутатських запитів в 
інтересах виборців до міської ради, налагоджене перевезення громадян по маршруту 
Ромни- Миколаївка-Горове-Калинівка; установлене обладнання та забезпечено опалення 
Будинків культури у селах Миколаївка та Калинівка.

За мого сприяння в оформленні документів жительці села Миколаївка Ніколаєнко 
Ніні Олександрівні присвоєно звання «Мати-гербїня», багатьом мешканцям громади 
сприяю в отриманні документів, що підтверджують право на спадщину.

При виконанні повноважень сповідую людські цінності, відкрита до спілкування з 
усіма, хто того бажає чи потребує, готова допомагати кожному у межах своїх 
повноважень та можливостей.

Готова до співпраці з депутатами не залежно від їх політичних поглядів на благо 
своїх виборців та усієї Роменської громади.
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