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

за 2021 рік.

Контактні дані:
Місце роботи, посада: БФ «Баришівська зернова компанія», заступник
директора фонду

Посада у Фракції: Голова Фракції

Контактний телефон: 380681182573
В зв’язку з карантинними обмеженнями, постійно працюю з позаплановими
зверненнями громадян, які приходять в телефонному режимі соціальних
мережах, по електронній пошті та усні звернення, що потребують вирішення
відразу.
Зустрічі із громадянами:
За звітний період мною прийнято 42 громадян, проведено 8 зустрічей з
мешканцями виборчого округу та Яблунівського старостинського округу.

№
з/п

Місце та час
зустрічі

Тематика зустрічі

Приблизна
кількість

присутніх на
зустрічі

громадян
1 вул. Шевченків

шлях, 140
05 травня

Обговорення проблем 30

2 вул. Садова 23
квітня

Рух вантажного транспорту 15

3 вул. Шевченків
шлях 217-219
12 липня

Вирішення проблеми
жилого масиву

16

4 вул. Шевченків
шлях, 140
15 вересня

Встановлення дитячого
спортивного майданчику

10

5 вул. Шевченків Реалізація виграного гранту 37



шлях, 140
25вересня-03
грудня (вихідні
дні)

(дитячий майданчик)

6 ж/м Світанок вул.
Шевченків шлях
17 квітня

толока 22

7 Село Яблуневе
Григорівка 4
серпня 2021 року

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

35

8 Село Хмельовик
4 вересня 2021
року.

День села Хмельовик
відкриття парку

         40

Отримано  6 заяв та скарг, з них колективних 2.
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 (один).

Обраний до складу постійної комісії з питань освіти, культури, молоді та
спорту, медицини, туризму, соціального захисту населення, допомоги воїнам
АТО.

Відвідано 8 засідань постійної комісії із загальної кількості 10, що складає
80%.

Взято участь у роботі  2  тимчасових комісій.

Подано 1 проект рішень міської ради. Серед них наступні:
Про звернення депутатів від ПП «Слуга народу» Березанської міської ради до
Верховної Ради України про підтримку приватизації державних та
комунальних підприємств, які не мають стратегічного значення.
Підготовлено та надіслано 6 звернень.
Підготовлено та подано 1 запитів, з них підтримано радою 1, що складає
100%.
Діяльність в окрузі.
За звітний період виконано наступні передвиборчі обіцянки та вирішені



наступні проблеми:
- Встановлення дитячого майданчика
- Ремонт дорожнього покриття
- Виграний міні грант на матеріали для встановлення дитячого

спортивного майданчика.
- благоустій та прибирання прилеглих територій

Депутат
  Хатян Наталія Володимирівна   ______
ПІБ

_____                підпис
21.12.2021


