
Звіт депутата Погребищенської міської ради 8 скликання
Плот ні ченко Наталії Дм итрівн и

по виборчому округу №1 м, Погребище за період з 01 січня 2022 р. по 01 
грудня 2022р.

Депутат міської ради від політичної партії «Європейська солідарність»

Входить до складу депутатської групи___________________________________

Є членом депутатської фракції «Європейська солідарність»

Місце роботи, посада: КЗ «Погребищенський 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, nataplot1403@gmail.com

Діяльність депутата в раді та її органах, до яких його обрано:

Взяла участь у - 33 пленарних засіданнях сесій міської ради, із них - 14, які 
відбулись протягом поточного року. Пропущено -  0 засідання.

Прийнято - 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 громади

Взяла участь у - 9 засіданнях комісій , на яких протягом звітного періоду 
було розглянуто -  питань. Пропущено 0 засідання комісії.

Було подано -  4 пропозицій до проектів рішень міської ради. Серед них:

- 3.62.2022 - щодо фінансування забезпечення виконання Закону 
«Про основи національного спротиву»;

- 9.02.2622 - щодо негайного звільнення високопосадовців;
- 9.02.2022 - щодо недопущення зміни системи виборів;
- 13.04.2022 -  щодо Звернення до релігійних громад У ПІД (МИ) 

розташованих на території громади;
- 30.08.2022 -  щодо врахування пріоритету бюджетного 

фінансування;
- 7.09.2022 -  щодо захисту громадян від енергетичного колапсу; 

Підготовлено та надіслано 7 звернень.

Підготовлено та подано - 0 запитів, з них - 0 підтримано радою.

Виконав доручення ради щодо__________________________________________

mailto:nataplot1403@gmail.com
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Про роботу депутата у виборчому окрузі 

Зустрічі із громадянами:

За звітний період мною прийнято 10 громадян, проведено 4 зустрічей з 
мешканцями виборчого округу № 1

Місце зустрічі -  вул. Київська, Зелена.

Тематика зустрічі -  обговорення питань благоустрою вул. Київська, 
закладів культури, підвезення, дітей в садочки, перейменування вулиць, 
зміна нумерації по вул. Зелена та інші питання.

Приблизна кількість присутніх на зустрічі громадян -80.

Отримано - 3 заяв та скарг, з них колективних - 1.

Вирішено заяв та скарг особисто депутатом - 2.

Спрямовано для вирішення до інших органів та установ - 2.

Пропозиції внесем! 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 перейменування вул. Зелена, нумерації 
будинків провулків Зелена. Підвіз дітей дошкільного віку, благоустрій 
дороги вул. Київська та дитячого майданчика біля Заводського будинку 
культури.

Про прийняті радою та її органами рішення, рішення про хід їх 
виконання: (виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших 
місцевих програм, бюджету міської територіальної громади) -  Проведено благоустрій 
дороги вул. Київська та дитячого майданчика біля Заводського будинку 
культури. Вирішено перейменувати вулицю Зелена на III провулки Зелена 
та узгодження з жителями вулиці нумерації будинків.

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 округу

Вказати кількість і зміст виконаних доручень виборців -проведено 
благоустрій дороги вул. Київська.
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За звітний період виконано наступні пункти передвиборчої програми та 
вирішені такі проблеми:

- 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, туби, медпункти) та наступна реалізація з 
метою використання в підприємницькій діяльності або іншій 
діяльності;

Депутат Погребищенської міської ради

8 скликання Наталія ПЛОТНІЧЕНКО

ЗО листопада 2022 року.


