
ЗВІТ 

депутата Софіївської селищної ради за 2019 рік 

РОЗБИЦЬКОЇ СВІТЛАНИ ВАСИЛІВНИ 

Виборчий округ №28 

У грудні 2018 року я була обрана депутатом Софіївської селищної ради по виборчому окрузі 
№ 28   (с. Миколаївка, вул. Набережна, вул. Квітнева, пров. Шевченка; с. Зелене, с. Катерина-
Наталівка). 

У своїй депутатській діяльності керуюся Конституцією України, законами України «Про статус 
депутатів місцевих рад» , «Про місцеве самоврядування в Україні», регламентом Софіївської 
селищної ради та іншими державними нормативно-правовими актами, що визначають 
порядок діяльності депутатів місцевих рад. 

Постійно підтримую зв'язок з виборцями. Дуже багато виборців мають мої особисті 
координати, тому багато інформаційно-роз'яснювальної роботи проведено у телефонному 
режимі. Письмових звернень, скарг від виборців не надходило. Всі звернення, що надходять 
до мене, вирішую особисто. 

Протягом звітного періоду постійно відвідувала сесії селищної ради. 

Брала участь в обговоренні нагальних питань. При ухваленні рішень завжди враховувала 
думку виборців і користь від цих рішень для життєдіяльності села, захист інтересів громадян 
та виконання доручень виборців в межах моїх депутатських повноважень. 

Підтримувала плани щодо придбання приміщення для розміщення клубного закладу в с. 
Миколаївка, реконструкції частини приміщення Миколаївської ЗОШ під ДНЗ, будівництва 
футбольного міні-поля на стадіоні школи у с. Миколаївка та будівництва нової амбулаторії у 
с. Миколаївка. 

Надавала практичну допомогу з оформлення документів, що стосуються захисту прав і 
законних інтересів жителів села. Було складено понад 10 актів обстеження житлово-
побутових умов проживання громадян; надавала довідки про склад сім'ї, про місце 
реєстрації та проживання громадян, акти про наявність великої рогатої худоби в 
господарстві, характеристики. Надавала повідомлення про необхідність заміни електроламп 
на опорах вуличного освітлення. 

Приймала активну участь у написанні проектів Бюджету участі «Сучасна бібліотека – 
культурно-дозвілевий центр громади в селі Миколаївка» та «Встановлення автобусних 
зупинок на території села Миколаївка та селища Лошкарівка», що ввійшли до складу 
переможців Бюджету участі на 2020 року. 

У Миколаївську сільську бібліотеку подарувала 21 примірник художньої літератури для дітей 
та дорослих пізнавального, ліричного та розвиваючого змісту. 

Як депутат Софіївської селищної ради входжу до складу робочої групи з розробки та 
впровадження плану удосконалення надання послуги з водопостачання на території 
Софіївської селищної ради. 

 

 


