Звіт депутата Пирятинської міської ради восьмого скликання
Близнюка Владислава Івановича
про депутатську діяльність у 2021 році
Я, Близнюк Владислав Іванович, був обраний депутатом Пирятинської
міської ради восьмого скликання від ПП «Довіра» по виборчому округу № 2,
позапартійний, працюю на посаді Голови фермерського господарства «ПЛАЙ–
АГРО» та директором ДП «Велика Круча–Маркет» ПАТ «Велика Круча».
Я є членом депутатської фракції ПП «Довіра» у Пирятинській міській раді.
З метою реалізації норми статті 16 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад» звітую про свою роботу у виборчому окрузі.
Я входжу до складу постійної комісії міської ради з питань земельних
відносин та охорони природи.
У своїй діяльності від початку роботи депутатського корпусу керуюсь
Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про звернення громадян», «Про статус депутатів місцевих рад»,
Регламентом роботи Пирятинської міської ради та іншими нормативно-правовими
актами.
Одним із основних обов’язків своєї діяльності як депутата Пирятинської
міської ради восьмого скликання я вважаю участь у пленарних засіданнях міської
ради та роботу в постійній комісії з питань земельних відносин та охорони
природи.
Під час виконання депутатських повноважень протягом 2021 року мною було
відвідано 18 сесій міської ради, взято участь у 23 засіданнях постійної комісії.
Затвердження бюджету громади на 2021, 2022 роки мною було підтримано.
За моєї участі на засіданнях комісії були розглянуті та затверджені:
1. Програма з охорони навколишнього природного середовища на території
Пирятинської міської територіальної громади на період 2021-2022 років
2. Дозволи та проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок
учасникам бойових дій для ведення особистого селянського господарства.
3. Дозволи на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок учасникам бойових дій для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд.
4. План соціально-економічного розвитку Пирятинської міської
територіальноїгромади на 2021 рік.
Брав участь в отриманні коштів з обласного бюджету за підтримки депутата
обласної ради від ПП «Довіра» Близнюка Івана Федоровича на реалізацію проєкту
«Розчистка та поліпшення екологічного стану ділянки річки Удай в
адміністративних межах Дейманівської сільської ради», також брав безпосередню
участь в обговоренні, розробленні проєкту розчистки р. Удай в м. Пирятин біля
острова Масальський.
Під час своєї депутатської каденції неодноразово надавав матеріальну
допомогу жителям громади, постійно надаю спонсорську допомогу в проведенні

змагань, святкувань інших значущих дійств жителям с. Дейманівка, також надав
спонсорську допомогу жителям с. Повстин на облаштування парку,
Великокручанській школі та Пирятинській міській лікарні.
Хочу подякувати депутатському корпусу, виконавчому комітету, міському
голові Пирятинської міської ради за плідну співпрацю та швидке вирішення
нагальних потреб громади.
Також хочу висловити щиру подяку своїм виборцям, що надали мені велику
квоту Довіри.

