
Депутат Назаренко Людмила Іванівна 

від ПП «СЛУГА НАРОДУ» 

Виборчий округ №2 

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

рад» представляю свій звіт як депутат Софіївської селищної ради VIIІ скликання 

Софіївського району Дніпропетровської області за 2021 рік. 

Моя діяльність, як депутата Софіївської селищної ради VIIІ-го скликання 
спрямована на захист інтересів громади, виконання доручень виборців, у межах 
депутатських повноважень, наданих Законом України «Про статус депутатів місцевих 
рад». Постійно підтримую зв'язок з виборцями,  трудовими колективами і громадськими 
організаціями, інформую виборців про роботу місцевої ради та її органів, про виконання 
планів і програм економічного і соціального розвитку. Виконую доручення виборців, 

відповідаю на запитання, які задають мої виборці, повідомляю про прийняті рішення, які 
приймаються на сесіях Софіївської селищної ради. Інформую про діяльність Уряду 
України та Президента України В.Зеленського. Для цього використовую інформацію 
отриману з офіційних джерел та дайджесту політичних новин. У силу своїх 
можливостей намагаюся вирішувати проблеми жителів округу і громади. Прийоми 
громадян проводжу регулярно. Було зроблено чимало  справ.   

За 2021 рік мною, як секретарем ради, у відповідності до моїх посадових обов’язків 
було організовано та підготовлено 14 чергових та позачергових сесій (14 пленарних 
засідань) селищної ради  VIII скликання,  на яких було прийнято 1157 рішень. 
Підготовлено та проведено 19 засідань виконкому на яких було прийнято 196 рішень, що 
належать до компетенції виконкому. Особисто мною було підготовлено 10 проєктів 
рішень селищної ради, 2 проєкти рішень виконкому, 27 проєктів розпоряджень селищного 
голови. Підготовлено листів, відповідей на листи, інформацій, звітів в різні інстанції 124. 

На час відпустки селищного голови  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 119  довідок громадянам, які тримають у власному 

підсобному господарстві худобу, бджолосім”ї. 
3. Проведено просвітницьку та інформаційно- роз’яснювальну роботу щодо 

здійснення заходів, які відносяться до сфери бджільництва. Завдяки цьому 136 бджолярів 
Софіївської селищної ради змогли отримати державну дотацію на утримання бджіл. 

4. Обстежено умови проживання 12 сімей та підготовлено акти обстежень. 
Порушено клопотання перед управлінням праці та соціального захисту населення 
Криворізької райдержадміністрації про надання матеріальної допомоги 11 сім”ям.. 

5. Видано характеристики на 89  мешканців Софіївськії селищної ради та 
виборчого округу №2. 

6. Коштами власної сім’ї допомагала 5 сім’ям, які опинилися в складних 
життєвих обставинах. 

7. Привітала та вручила подарунок  ветерану Другої Світової війни та за власні 
кошти придбала солодощі для пацієнтів відділення стаціонарного догляду КЗ «Центр 
надання соціальних послуг» Софіївської селищної ради. 



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.  

9. Зробила публікацію на сторінках місцевої газети щодо дотримання Правил 
благоустрою на території селищної ради та інформувала про проведені акції та суботники. 

10. На моє депутатське звернення до селищної ради: 
- постійно проводиться заміна електричних ламп, які перегоріли на електроопорах 
вуличного освітлення; 

- прибрано стихійні сміттєзвалища; 

- підготовлено: 

1) спільно із заступником селищного голови проєкт звернення депутатів Софіївської 
селищної ради до  Президента України В. Зеленського та Прем’єр - міністра України 

Д. Шмигаля щодо підвищення тарифів на природній газ, тепло та електроенергію. Прийнято 
рішення селищної ради, а Звернення направлено в Офіс Президента та Кабінет Міністрів України. 

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

10. Брала участь у проведенні вуличних поетичних акцій та у підготовці культурно – 

розважальних заходах з нагоди свят та ювілейних дат громади та селища. 

11. Спільно з працівниками виконавчого апарату селищної ради, деякими 
депутатами від інших політичних партій брала участь у прибирання території в смт 
Софіївка та на меморіальному комплексі «х.Високий». 

12. Налагодила тісний зв’язок та дружні стосунки з більшістю депутатів Софіївської 
селищної ради, представниками від інших політичних сил. Моя позиція: не важливо від 
якої політичної сили Ви балотувалися. Наша спільна мета працювати задля процвітання 
Софіївської громади. 

13. Прийняла участь у акції «Подаруй книгу бібліотеці» та залучила до цієї акції 
депутатів від ПП «СЛУГА НАРОДУ» та інших політичних партій. (всього 5 чол.) 

14. Привітала та вручила подарунок (від себе особисто) працівникам КЗ «Софіївська 
центральна бібліотека» з нагоди 100- річчя закладу. 

15. Прийняла участь у акції «Зробимо громаду квітучою». Поділилася багаторічними 
квітами (з власного квітника) для висадження їх на клумбах селища.  

 

Депутат Софіївської селищної ради 

VIII скликання                                                                                          Людмила НАЗАРЕНКО 

 

 

 


