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Звіт депутата Погребищенської міської ради 8 скликання

Плоти іченко Наталії Дмитрівнипо виборчому округу №___________________________________________________ за період
з 25 листопада 2020 р. по 15 листопада 2021 р.,Депутат міської ради від політичної партії «Європейська солідарність»Входить до складу депутатської групи________________________________________________Є членом депутатської фракції «Європейська солідарність»Місце роботи, посада: КЗ «Погребищенсысий ЗДО№3 «Дивосвіт», директор Контактні дані:Адреса громадської приймальні:_______________________________________________________Приймальні дні: четвер з 9.00 год. до 12.00 год.Контактні телефони, електронна адреса: 0686516324, nataplotl403@gmail.comДіяльність депутата в раді та її органах, до яких його обрано:Взяла участь у -16 пленарних засіданнях сесій міської ради, із них -17, які відбулись протягом поточного року. Пропущено -  1 засідання.Прийнято -11 рішень міської ради за ініціативою депутата.Обраний до складу постійної комісії міської ради з питань - з питань планування фінансів і бюджету, соціально - економічного розвитку територіальної громадиВзяла участь у - 13 засіданнях комісій , на яких протягом звітного періоду було розглянуто -  питань. Пропущено 1 засідання комісії.Було подано 12 пропозицій до проектів рішень міської ради. Серед них:- Д о Звернення щодо збільшення видатків на субсидії;

- Д о Звернення щодо передачі спортивної зали поліції на баланс 
міської ради;- Д о Звернення щодо розслідування питання вагнерівців;

- Д о Звернення щодо належного соціального забезпечення медичних 
працівників та зриву вакцинації;

- Д о Звернення щодо "результатів " виборів до В Р  в 50 та 87 виборчих 
округах;- Д о Звернення щодо належної організації та виплати субсидій;

- Д о Звернення щодо необхідності підвищення пенсій і виплати; 
додаткової 13-ї пенсії у  2021 році;- Д о Звернення щодо недопущення підвищення тарифів для 
населення;
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з- Д о Звернення щодо нескорочення працівників та виплати 
заборгованості по зарплаті медикам;

- Зміни до бюджету щодо збільшення одноразових виплат сім 9ям 
загиблим в А Т О ;

- Д о Звернення щодо виведення коштів Зеленським в офшори;
- Д о Звернення щодо відкликання законопроекту № 6062.Підготовлено та надіслано -20 звернень.Підготовлено та подано -1  запитів, з них -1  підтримано радою.Виконав доручення ради щодо_____________________________________________________

Про роботу депутата у виборчому окрузіЗустрічі із громадянами:За звітний період мною прийнято 15 громадян, проведено 8 зустрічей з мешканцями виборчого округу № 1Місце зустрічі -  вул. Київська, Селянська, Зелена, КравченкаТематика зустрічі -  заклади освіти, водогони, ремонт та утримання доріг, 
закладів культури, підвезення дітей в садочки, харчування дітей в 
школах, забезпечення шкіл, вуличне освітлення вулиць та інші питання.Приблизна кількість присутніх на зустрічі громадян - 150.Отримано - 4 заяв та скарг, з них колективних - 1.Вирішено заяв та скарг особисто депутатом - 2.Спрямовано для вирішення до інших органів та установ - 2.Пропозиції внесені на розгляд органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, що стосуються вирішення питань в окрузі, зміст депутатських запитів, звернень з метою вирішення проблем виборців - питання будівництва водогону вул. Зелена, 
Селянська, Кравченка. Підвіз дітей дошкільного віку, ремонт дороги вул. 
Київська, Зелена Суворова, Кравченка, СелянськаПро прийняті радою та її органами рішення, рішення про хід їхвиконання: (виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, бюджету міської територіальної громади) -  Проведено ремонт 
дороги вул. Київська, Зелена, Суворова, Селянська. Включено до плану 
заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку 
Погребищенської міської територіальної громади до 2030 року



Влаштування водопровідної мережі по вул. Селянська, Суворова, Зелена, 
Кравченка.

Про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів -  Приймала участь в обговоренні всіх рішень 
поданих до ради від фракції «Європейська солідарність», в обговоренні 
бюджету ради. Обговорення всіх питань на засіданні комісії з, питань планування фінансів і бюджету, соціально - економічного розвитку територіальної громади.Про доручення виборців виборчого округуВказати кількість і зміст виконаних доручень виборців - проведено ремонт 
доріг вул. Київська, Зелена, Суворова, Селянська, розпочаті роботи по 
будівництву водопровідної мережі по вул.Селянська, Суворова, Зелена, 
Кравченка.За звітний період виконано наступні пункти передвиборчої програми та вирішені такі проблеми:

- розвиток інфраструктури необхідної для людей: медицини, освіти, 
культури, мережі доріг як в населених пунктах, так і поміж ними, 
будівництво водогонів, вуличного освітлення;

- сприяння покращенню матеріально-технічного забезпечення 
закладів соціальної сфери: шкіл, дитячих садочків, будинків 
культури, медичних закладів;- збереження будівель соціальної сфери які виведені з використання 
(школи, дитячі садки, клуби, медпункти) та наступна реалізація з 
метою використання в підприємницькій діяльності або іншій 
діяльності;- за сприянням депутатів «Європейської солідарності» встановлено 
дитячий ігровий майданчик в селищі Погребище Перше, висаджено 
декоративні дерева.

Депутат Погребище» 8 скликання Н.Д. Плотнічешсо


