
Депутат Назаренко Людмила Іванівна 

Виборчий округ №20 

У відповідності до статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 

представляю свій звіт як депутат Софіївської селищної ради VII скликання Софіївського 
району Дніпропетровської області за 2019 рік. 

За 2019 рік мною, як секретарем ради, у відповідності до моїх посадових обов’язків було 
організовано та підготовлено 13 чергових та позачергових сесій (13 пленарних засідань) 
селищної ради на яких було прийнято 610 рішень. Проведено 15 засідань виконкому на 
яких було прийнято 123 рішення, що належать до компетенції виконкому. З квітня 2019 
року по вересень 2019 року виконувала обов’язки Софіївського селищного голови та голови 
виконавчого комітету ради. 

За звітний період мною, депутатом селищної ради, проведено таку роботу: 

1. Вирішення межових спорів між сусідами. 
2. Видано більше 32  довідок громадянам, які тримають у власному підсобному 

господарстві худобу, бджолосім”ї. 
3. Обстежено умови проживання 28 сімей та підготовлено акти обстежень. Порушено 

клопотання перед управлінням праці та соціального захисту населення Софіївської 
райдержадміністрації про надання матеріальної допомоги 15 сім”ям.. 

4. Видано характеристики на 56  мешканців по Софіївській селищній раді та 
Садовому виборчому округу. 

5. Організувала збір коштів та допомогла в організації поховання 3 громадян. 
6. Коштами власної сім’ї допомагала 5 сім’ям, які опинилися в складних життєвих 

обставинах. 
7. Привітала та вручила подарунки 2 ветеранам Другої Світової війни. 
8. Всіх жителів округу повідомлено (через оголошення) про проведення акції щодо 

благоустрою власних садиб та прилеглих територій. Особисто звернулася до своїх 
виборців підтримати селищну раду з даного питання. Організувала прибирання 
пішохідної доріжки, яка пролягає біля огорожі колишніх будівель «Сільгоспхімії». 

9. Взяла участь у молодіжній акції по прибиранню парку на житловому масиві 
«Меліоративний». 

10. Зробила кілька публікацій на сторінках місцевої газети щодо дотримання Правил 
благоустрою на території селищної ради та інформувала про проведені акції та 
суботники. 

11. На моє депутатське звернення до селищної ради: 
- відремонтовано лінію вуличного освітлення на вул.Садова, Л.Українки та 
провулку Садовому; 

- постійно проводиться заміна електричних ламп, які перегоріли; 

- прибрано стихійні сміттєзвалища; 

- підготовлено: 

1) депутатське звернення щодо проведення акції «Жіноче здоров’я- родинна 
цінність». Із бюджету селищної ради виділено 5 тис. грн. для придбання наборів 
для оглядового кабінету КНП «Софіївський РЦПМСД». З20 жінок селищної ради 
мали змогу пройти безкоштовно обстеження у акушера – гінеколога. 



2) депутатське звернення щодо притягнення до відповідальності гр. Б., який вживає 
наркотичні речовини та вчиняє насильство над матір’ю, 1941 р.н. 

3) депутатське звернення щодо прибирання прилеглої території орендарями 
промислових споруд на території колишньої «Сільгоспхімії» та «Сільгосптехніки». 

4) депутатське звернення щодо прибирання гілля, яке залишилося після обрізки 
дерев та захисту ліній електропередач працівниками Софіївського РЕМ. 

 

 

 

 

 


