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Про депутатську діяльність у 2020-2021 роках
Депутатом Пирятинської міської ради восьмого скликання мене обрано від
Полтавської обласної організації Всеукраїнського об'єднання „Батьківщина“ у
єдиному багатомандатному виборчому окрузі. Член фракції політичної партії ВО
„Батьківщина“ у Пирятинській міській раді.
У своїй депутатській діяльності я керуюся Конституцією України,
законами України „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про статус
депутатів місцевих рад“, „Про звернення громадян“, Регламентом Пирятинської
міської ради та іншими нормативно-правовими актами.
Будучи депутатом декількох скликань поспіль, намагаюся почути кожного
і допомогти всім, хто звертається, незалежно від місця проживання людини.
Працюю з повною віддачею, щоб виправдати Вашу довіру, а головне дійсно змінювати на краще життя кожного окремого мешканця та громади
вцілому.
Протягом року плідно працювала на пленарних засіданнях сесій міської
ради, вносила пропозиції до порядку денного, брала активну участь у
обговореннях проєктів рішень та відстоювала позиції громади в усіх важливих
питаннях. Мої виступи стосувалися дотримання законності та регламенту ради,
процедурних питань, а також прийняття різноманітних програм, розподілу
бюджетних коштів. Брала участь у всіх засіданнях постійної депутатської комісії
з питань освіти, фізичної культури, охорони здоров'я, соціального захисту та
гендерної рівності.
За можливості беру активну участь у засіданнях інших постійних комісій
міської ради.
Я впевнена, що найважливішим у роботі депутата є його бажання
зустрічатися з виборцями, інформувати їх про роботу ради, свою особисту
роботу, уважно вислуховувати людей та сумлінно виконувати доручення
виборців, підтримуючи постійний зв’язок з ними.
За моєї участі на пленарних засіданнях мною було підтримано:
- Рішення про забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої
освіти Пирятинської міської ради за рахунок коштів бюджету та батьківської
плати;
- Рішення про затвердження Програми «Стипендії міської ради
обдарованим дітям Пирятинської територіальної громади на 2021 рік»;
- Рішення про затвердження Програми співфінансування оплати медичних
послуг жителям Пирятинської міської територіальної громади в частині
первинної медико-санітарної допомоги для покриття вартості комунальних
послуг та енергоносіїв Комунального підприємства „Пирятинський Центр
первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради на 2021 рік;

- Рішення про затвердження Програми підтримки та розвитку сільської
медицини Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік;
- Рішення про прийняття амбулаторій, що фінансуються за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів,
спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості;
- Рішення про затвердження Програми організації харчування хворих
стаціонарних відділень Комунального підприємства „Пирятинська лікарня
Пирятинської міської ради“ на 2021 рік;
- Рішення про внесення змін до Програми ,,Опікуємося освітою“ на 2021
рік.
Хочу подякувати колегам-однодумцям з числа депутатів за підтримку в
сесійній залі та поза нею, адже без підтримки і розуміння неможливо
продуктивно працювати. На закінчення хочу сказати, що завжди відкрита до
співпраці з громадою. Мої двері для Вас завжди відчинені, номер мого телефону
не є для Вас таємним, тому для вирішення важливих питань не потрібно чекати
днів прийому, в будь-який час я готова до діалогу з Вами. Те, що я роблю, як
депутат міської ради, – це громадська діяльність. Робота, яка вимагає багато часу,
зусиль та нервів. Але, впевнено можу сказати, що вона не марна – платою є
вдячність молодої родини, посмішки та радісні оченята малечі, зворушливе
«спасибі» пенсіонера, довіра людей і рідна громада, яка змінюється на краще
нашими спільними зусиллями!
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