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назва ради
Депутат Громова Оксана Сергіївна

ПІБ

Обраний на місцевих виборах 2020 року від_Київської  обласної
організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»,

за 2021 рік.

Контактні дані:
Місце роботи, посада:не працюю.

Посада у Фракції:     член фракції.

Адреса громадської приймальні: село Григорівка вул.Щаслива 36а/1
Приймальні дні: вівторок, але в зв’язку з карантинними обмеженнями явка
людей відсутня.Тому постійно працюю з позаплановими зверненнями
громадян, які приходятьпо телефону меседжеру, ел.пошті та усні звернення
що потребують вирішення відразу.
Контактний телефон: 380989740769

Зустрічі із громадянами:
За звітний період мною проведено 10 зустрічей з мешканцями виборчого
округу.

№
з/п

Місце та час
зустрічі

Тематика зустрічі

Приблизна
кількість
присутніх

на
зустрічі

громадян
1 село Хмельовик

23 листопада
2020року

заслухання проблемних питань села,
висадка молодих дерев.

         15

2 село Дубове
30 листопада
2020року

знайомство , спілкування.          20

3 Село Яблуневе 6
грудня 2010року

Знайомство з футболістами ФК
«Яблуневе»

20

4 с.Яблуневе
24 грудня

Вітання з Новорічними св’ятами
колектив “Горлиця”.

         14



5 Село Хмельовик
та Дубове 25
квітня 2021року

Толока зазом з жителями 15+30

6 Село Яблуневе 30
квітня 2021року

Толока разом з жителями       15-20

7 Село Дубове 1
серпня 2021року

День села Дубове,спілкування з
жителями

        40

8 Село Яблуневе
Григорівка 4
серпня 2021 року

Зустріч жителів сіл з Броварською
РДА та депутатами щодо законності
роботи ТОВ «БІЗНЕС МІТ
ПРОДУКТ»

        35

9 Село Хмельовик
4 вересня 2021
року.

День села Хмельовик відкриття парку
на який був виграний гранд 15 тис.грн.

         40

10 Село Яблуневе 15
листопада
2021року

Посадка молодих дерев з жителями  та
школярами села в парку «Закоханих
сердець» на який виграно гранд 15
тис.грн.

         40

Отримано 5  заяв та скарг, з них колективних 1.
Вирішено заяв та скарг особисто депутатом 4.
Спрямовано для вирішення до інших органів та установ 2 .
Діяльність у раді:

Відвідано 30 сесій ради з  31, що складає 96,7 %.
Прийнято 360 рішень ради.
Здійснено виступів на сесії (з трибуни, з місця)1 виступала.

Обраний до складу постійної комісії з питаньз питаньземельних
відносин,будівництва архітектури інфаструктури та інвестиції,комуналької
власності ,екології,благоустрою.

Відвідано  13  засідань постійної комісії із загальної кількості в 13, що
складає 100%.

Взято участь у роботі  2  тимчасових комісій.

Підготовлено та надіслано 15 звернень.
Підготовлено та подано 3 запитів, з них підтримано радою 3, що складає
100%.

Діяльність в окрузі.
За звітний період виконано наступні передвиборчі обіцянки та вирішені



наступні проблеми:
-отримання ветеранам воїнам АТО земельних ділянок.
-ремонт дорожнього покриття.
-благоустрій  та облаштування дитячих майданчиків.
-прибирання сміття та розчистка вв’їздів в села.
-проведений інтернет в селі Дубове.
-повернули відділення Укрпошти в Яблуневому.
-виграно гранд(15 тис.грн) та облаштували парк в селі Хмельовик.
-облаштували паркан в селі Дубове біля клубу.

Депутат
  Громова Оксана Сергіївна   ______
ПІБ

_____                підпис
Дата 21.12.2021р


