ЗВІТ
Депутата Воскресенської селищної ради 8 скликання
по виборчому окрузі № 21( с.Пересадівка)
БІЛОЗОР ТЕТЯНИ ПЕТРІВНИ
Мої повноваження, як депутата Воскресенської селищної ради від
с.Пересадівка по виборчому окрузі №21 розпочалися 04 січня 2017 року. В
своїй діяльності керуюся Конституцією України, Законами України « Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад»,
Регламентом роботи селищної ради, Статутом об’єднаної територіальної
громади та іншими нормативними актами, що визначають порядок діяльності
депутата місцевої ради.
Так , з початку скликання приймала участь у розгляді , підготовці та
прийнятті рішень селищною радою та її виконавчим комітетом. Із 29
поведених сесій селищної ради прийняла участь у 29.Підтримую та голосую
за реалізацію всіх проектів не тільки по с. Пересадівка, а й по інших
населених пунктах нашої громади.Разом із начальником юридичного відділу
розробили проект Статуту об’єднаної територіальної громади. Приймала
участь у громадських слуханнях з питання розроблення генерального плану
села Пересадівка.
З метою визначення першочергових завдань соціально - економічного
розвитку с.Пересадівка за моєї ініціативи в січні місяці 2018 року проведено
робочу зустріч депутатів селищної ради від с.Пересадівка.Так, по виборчому
окрузі №21, ( вул. Михайла Грушевського від №121 до №323)
було
визначено , ряд видів робіт, а саме:
- облаштування ринку (викладено тротуарною плиткою доріжку, де
здійснюється торгівля, спонсор Бень О.М.);
- дитячий садок « Колосок»- зроблено ремонт прачечної кімнати.;
- закінчити огорожу біля пам’ятника « Воїнам - визволителям» ;
- встановити дорожні знаки в центрі села ( частково встановлені);
- ганок Будинку культури та фасаду ( зроблено косметичний ремонт);
- обмостка приміщення колишньої сільської ради;
- ремонт дороги по вул.. М.Грушевського;( ппроводився тільки ямковий
ремнт);
- вирішення питання щодо приміщення бару « Діана» та прилеглої до нього
та земельної ділянки;
- виготовлення генерального плану села Пересадівка( Генеральний план села
Пересадівка виготовлено та затверджено).Крім цього, на моє прохання та
прохання депутата селищної ради Лисака М.М., за сприянням селищного
голови Шаповалові О.М. та підтримки даного проекту всім депутатським
корпусом селищної ради зроблено довгоочікуваний ремонт дорожнього
покриття дороги між вул. Шевченка та Жовтнева, до церкви);
Не один рік

