
Про виконання вимог статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» повідомляю. 

✔В Миргородській міській раді я є головою фракції «Європейська Солідарність», заступником  

голови постійної  комісії з питань бюджету, економіко-інвестиційного планування, 

підприємництва, промисловості та розвитку сільських територій. 

✔У Миргородській міській раді представляю інтереси жителів Миргородської громади. Взяла 

активну участь в усіх дванадцяти сесійних засіданнях міської ради 8-го скликання. Завжди маю 

активну позицію на засіданнях  комісії з питань бюджету, економіко-інвестиційного планування, 

підприємництва, промисловості та розвитку сільських територій, де відстоюю інтереси мешканців 

Миргородської громади. 

✔В своїй роботі завжди керуюсь принципами відкритості та прозорості, вважаю, що саме такого 

підходу не вистачає в роботі органів місцевого самоврядування. Тому  ініціювала розробку 

Положення про проведення відкритих конкурсів на заміщення вакантних посад посадових осіб 

місцевого самоврядування Миргородської міської ради. Дане Положення було підтримане та 

проголосоване колегами –депутатами. 

✔Переймаюся соціальними питаннями  та питаннями охорони здоров’я. Ініціювала збільшення 

фінансування міської програми «Здоров‘я мешканців Миргородської міської ТГ» для забезпечення 

потреб мешканців громади пільговими ліками. 

✔Завжди підтримую малий бізнес,  бо сама є підприємцем. Вже не перший рік входжу до складу 

Координаційної ради з питань розвитку підприємництва, яка сприяє реалізації державної політики 

у сфері розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики. Протягом звітного періоду на 

засіданнях Координаційної ради захищала мікро-підприємців з питань ставок єдиного податку; 

легалізації найманих працівників; дотримання карантинних обмежень на підприємствах торгівлі, 

ресторанного господарства та сфери послуг та ін. Як співзасновник Всеукраїнського Альянсу РОМБ 

(регіональних об’єднань малого бізнесу) завжди відстоюю права підприємців на загально 

національному рівні. Одним із напрямків такої діяльності є робота у складі робочої групи 

Полтавської ОДА Ради з питань розвитку малого підприємництва при Президентові України. 

Завжди приймаю участь у масових заходах разом з іншими підприємцями. 

✔За рік роботи мною ініційовано та подано на розгляд 4 звернення до ВРУ, КМУ та Президента 

України. А саме: 

1. Щодо запровадження змін до системи призначення субсидій; 

2. Щодо неприпустимості грубого наступу на фінансову спроможність місцевого самоврядування. 

3. Щодо результатів розслідування Pandora Papers, оприлюдненого Міжнародним консорціумом 

журналістів-розслідувачів; 

4. Щодо належного фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я. 

✔Важливою є щоденна робота з виборцями. У зв’язку з пандемією коронавірусної інфекції масові 

зустрічі з виборцями не організовувалися, особисті прийоми в громадській приймальні 

здійснювалися з урахуванням карантинних обмежень. За звітний період мною було направлено 98 

звернень до різних органів виконавчої влади. Для зручності виборців працює електронна 

приймальня, де можна залишити електронне звернення: 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiOvc0UeHzN7bzhXZ44qUnASytyFbiKxrZ5M2b3hO-

9ERR4A/viewform?fbclid=IwAR018ekHNGpScNhFx0y2ALdI7xgNw-VObZYObqmM1V7i3D5FUbSg2e4IDps 

 

Хочу подякувати своїм колегам та друзям за допомогу та підтримку �, бо тільки поЄднавши 

Сили, зможемо досягти нашої мети - зробити Україну квітучою, а Українців - щасливими. Будуємо 

Європу у себе в країні!  

 

З повагою, 

Леся Золотарьова 

Європейська Солідарність 
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