
Звіт депутата їіогребищенської міської ради 8 скликання

Шафранської Юлії Олександрівни

по виборчому округу № 2 за період з 01.01.2022р. по 15.12.2022 р.,

Депутат міської ради від ПП «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА»

Входить до складу депутатської групи_____________-_______________

Є членом депутатської фракції УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА

у Погребищенській міській раді

Місце роботи, посада; Управління соціального захисту міської ради, 

заступник начальника управління

Контактні дані:

Адреса громадської приймальні: м.Погребище, вул..Б.Хмельницького, 81 

Приймальні дні: вівторок, четвер з 10 год. до 13 год.

Контактні телефони, електронна адреса: (097) 509 61 65 \uliash(фчпШикг.пеі

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

Взяв участь у 15 пленарних засіданнях сесій міської ради, із 15, які відбулись

протягом поточного року. Пропущено__0___засідань.

Прийнято_______3_____рішення міської ради за ініціативою депутата.

Обраний до складу постійної комісії міської ради з питань освіти, культури і 

туризму, спорту, роботи з молоддю, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, роботи з ветеранами.

Взяв участь у ____12____ засіданнях комісій, на яких протягом звітного

періоду було розглянуто___44____ ^питань. Пропущено____0_____засідань
комісії.



Було подано___5___пропозицій до проектів рішень міської ради. Серед них:

- до Програми соціально -  економічного розвитку громади;

- до Програми соціального захисту жителів громади.

Підготовлено та надіслано__________0________звернень.

Підготовлено та подано_______запитів, з них_________ підтримано радою.

Виконав доручення ради щодо________________________________________

Про роботу депутата у виборчому окрузі 

Зустрічі із громадянами:
За звітний період мною прийнято _____145_______  громадян, проведено

___3___зустрічей з мешканцями виборчого округу № 2

Місце зустрічі: Управління соціального захисту міської ради, приміщення

Плисківського старостату.

Тематика зустрічей:

- __розяснення положень законодавства щодо нарахування пільг та

субсидій;

- державна та регіональна підтримка ВПО;

- ремонт дорожнього покриття шляхів загального користування та

вулиць;

- шляхи покращення медичного обслуговування;

Приблизна кількість присутніх на зустрічі громадян____________3-5______

Отримано _3_ заяв та скарг, з них колективних______-_______.

Вирішено заяв та скарг особисто депутатом_______3______.

Спрямовано для вирішення до інших органів та установ_________-________.

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:

1. Збереження пункту швидкої допомоги при Плисківській АЗПСМ;

2. Ремонт вулиць в с.Плисків;



3. Надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян;

4. Матеріальне забезпечення та підготовка до опалювального періоду 

Плисківської ЗЗСО І-ІІІ ст..

Про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання:

(виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших 

місцевих програм, бюджету міської територіальної громади)

- Керівництвом міської ради вжито належних заходів щодо збереження 

пункту швидкої допомоги при Плисківській АЗПСМ;

- Міською радою проведено ремонт вулиці до об’єкту комунальної 

установи «Гіогребищенський територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» та місцевого кладовища;

- Міською радою виділено кошти на закупівлю електрогенератора для 

Плисківської ЗЗСО І-Ш ст..

Проводиться облаштування дільничого відділку поліції при 

Гілисківському старостаті.

Про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання 

рішень ради, її органів,

Приймала активну участь в оговорені вищезазначених питань на нарадах у 

керівництва міської ради та засіданнях профільних комісій ради.

Про доручення виборців виборчого округу 

Вказати кількість і зміст виконаних доручень виборців

За звітній період одержано 12 доручень виборців виборчого округу по 

питаннях зазначених вище. Виконано 10 доручень, 2 -  знаходяться в стадії

виконання.

За звітний період виконано наступні пункти передвиборчої програми та 
вирішені такі проблеми:

Спільно з керівництвом міської ради:-



1. Збережено старостати в усіх центрах колишніх сільських рад;

2. Збережено існуючу мережу АЗПСМ та ФАПів;

3. Проведено планові ремонти частини вулиць населених пунктів Громади;

4. Проведено ямковий ремонт автошляху Погребище-Плисків;

5. Організований соціальний супровід окремих категорій громадян жителів

і Громади та ВПО;

Депутат Погребищенської міської ради

8 скликання

(Підпис) (Прізвище, ініціали)


