Звіт депутата Пирятинської міської ради восьмого скликання
Тристана Олега Валерійовича
про депутатську діяльність у 2020-2021 роках
Депутатом Пирятинської міської ради восьмого скликання мене обрано від
Полтавської обласної організації «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» по
округу №2.
У своїй депутатській діяльності я керуюся Конституцією України, Законами
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах
місцевого самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про
звернення громадян», Регламентом Пирятинської міської ради та іншими
нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність депутатів, службовців
та ради.
Моя діяльність як депутата Пирятинської міської ради спрямована на
покращення рівня життя та захист інтересів мешканців нашої громади, виконання
доручень виборців у межах депутатських повноважень, наданих мені чинним
законодавством України. Пріоритетними напрямками роботи для мене є
медицина та соціальний захист населення.
За звітний період депутатської діяльності повноцінно брав участь в сесіях
міської ради. Активно виступав на пленарних засіданнях, вносив пропозиції до
їх рішень та порядку денного, обговорював та відстоював позиції громади з тих
чи інших питань.
Не зважаючи на закріплення за 2 виборчим округом, працюю з усіма
мешканцями нашої територіальної громади, готовий допомагати кожному в міру
своїх можливостей.
Упродовж роботи отримав низку звернень від громадян. Найчастіше жителі
громади звертаються з такими питаннями:
- сприяння в отриманні матеріальної допомоги на лікування;
- допомога у вирішенні питань, щодо ремонту доріг до населених пунктів
виборчого округу;
- автобусне сполучення між населеними пунктами;
- робота поштових відділень в населених пунктах;
- надання медичних послуг;
- благоустрій територій.
Усі звернення були розглянуті та прийняті в роботу. Мною в письмовій та
усній формах надіслано депутатські звернення до міського голови, депутатські
запити до відповідних структурних підрозділів апарату міської ради, в
комунальні заклади міста та у відповідні профільні комісії.
Для ефективнішої роботи та вивчення потреб громади залучив до роботи
помічника депутата.
Отримую звернення та інформую громадян про свою депутатську діяльність
на своїй сторінці в соціальній мережі.

Також я обраний головою постійної комісії з питань планування, фінансів,
бюджету, соціально-економічного розвитку, підприємництва та комунальної
власності Пирятинської міської ради. Брав участь в розробленні та виділенні
коштів всіх проєктів, запроваджених в роботу за 2021 рік.
Беру активну участь у заслуховуванні звітів керівників бюджетних
підприємств комунальної власності Пирятинської міської ради про використання
бюджетних коштів за заявленими та затвердженими у програмах за 2021
бюджетний рік.
Хочу подякувати міському голові Андрію Сімонову, колегам-депутатам та
апарату міської ради за співпрацю і підтримку в сесійній залі та на профільних
комісіях.
Буду працювати та вдосконалювати свою роботу, щоб виправдати довіру
жителів Пирятинської територіальної громади.
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