Звіт про роботу депутата
(ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»)
Обрана депутатом Миргородської міської ради від політичної партії
«Довіра». Територіальний виборчий округ – 3. Місце роботи: відділ освіти
Миргородської міської ради, начальник віділу. У міській раді є членом фракції
«Довіра» та членом постійної комісії з питань бюджету, економіко-інвестиційного
планування, підприємництва, промисловості та розвитку сільських територій.
За звітний період взяла участь у всіх 13-ти пленарних засіданнях сесій
міської ради 8 скликання. Брала активну участь у всіх засіданнях постійної
депутатської комісії. Діяльність, як депутата Миргородської міської ради,
спрямована на захист інтересів громади, виконання доручень виборців у межах
депутатських повноважень, наданих чинним законодавством України.
Головними пріоритетами в депутатській діяльності стали вирішення питань
оптимізації мережі закладів освіти громади, та створення в них безпечних,
доступних, комфортних сучасних умов навчання та виховання дітей ( підготовлено
40 проєктів рішень сесії міської ради).
У своїй депутатській діяльності підтримую всі важливі рішення направлені
на забезпечення життєдіяльності і розвитку громади.
Зважаючи на запровадження на території держави карантину, у зв’язку з
пандемією коронавірусної інфекції, комунікація з виборцями відбувалася
переважно в телефонному режимі та за допомогою соціальних мереж. Особисті
прийоми здійснювалися з урахуванням карантинних обмежень.
Питання , з якими зверталися виборці:
- сприяння у вирішенні питання безпечного під’їзду та підходу учнів до
Опорного закладу освіти «Миргородський ліцей імені І. А. Зубковського» по
провулках Тупий, Данила Апостола та Богдана Хмельницького , ( направлено лист
– звернення до міського голови, питання знаходиться в стадії вирішення,
розглядається можливість встановлення відповідних обмежувальних знаків
дорожнього руху);
- обмеження руху транспорту в межах прибудинкової території вул.
П.Мирного ( питання вивчається, знаходиться в стані вирішення);
- організація літнього оздоровлення дітей (вирішено);
- організація новорічних ранків для дітей громади ( за особистого сприяння в
третьому територіальному виборчому округу буде проведено два новорічних свята
за адресою вул. П. Мирного та на подвір’ї Станції юних техніків за адресою вул.
Сорочинська 88/205.).

