
Звіт
депутата Безлюдівської селищної ради

по виборчому округу №1 (с.Котляри) 
ЛУЧАНІНОВА ІГОРА ОЛЕКСІЙОВИЧА 

обраного на місцевих виборах 2020 року від
політичної партії « ОПЗЖ»

за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року

Після обрання мене в жовтні 2020 року депутатом селищної ради по виборчому округу № І, 
я уповноважений представляти інтереси жителів села Котляри Безлюдівської селищної ради.

Прийом громадян здійснюється кожної середи місяця з 10.00год. до 12.00год. в приміщенні 
Котлярівського старостинського округу.

У своїй діяльності керуюся Конституцією України, Законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад». Регламентом роботи 
Безлюдівської селищної ради та іншими нормативно правовими актами, що визначають 
порядок діяльності депутатів та ради.

Мої виборці - це люди з різними інтересами і баченням розвитку села Котляри.
Але є спільна риса у всіх: кожному з жителів мого округу хочеться бачити своє село, свою 

вулицю затишними й охайними. Тому моя діяльність як депутата Безлюдівської селищної ради 
була спрямована на виконання інтересів громадян, виконання доручень виборців, у межах 
депутатських повноважень.
Приймав активну участь у 14 засіданнях сесій з 18, що становить 77,8%
Являюсь членом комісії з питань земельних відносин та екології. Брав участь у 8 засіданнях з 

9 , що становить 88,9%. На комісіях вирішували питання про надання дозволу на розробку та 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та 
обслуговування житлових будинків, для ведення садівництва, а також про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі. 
Найбільше мене, як депутата хвилюють питання наповнення селищного бюджету та 
ефективності використання цих коштів, зокрема на благоустрій території селищної ради.

Я активно сприяв вирішенню проблемних питань своїх виборців.
В 2021 році приймав активну участь у масових заходах на території Котлярівського 
старостинського округу, зокрема до Дня села, Дня незалежності України.
Разом з першим заступником селищного голови Юрієм Світличним, депутатом Анатолієм 

Чепурко, старостою Антоніною Пеженко було проведено дві зустрічі з мешканцями села 
Котляри та села Мовчани, де вирішувались питання щодо ремонту дороги при в»їзді в село 
Котляри, оновлення дитячих майданчиків, вуличне освітлення, асфальтове покриття по дорозі 
до кладовища, покупка трактора. Ці питання було вирішено завдяки спільними зусиллями 
селищної ради та депутатського корпусу.
В зимовий період проводилось снігоочищення вулиць.
Було перевірено та складено 15актів фактичного проживання (не проживання) осіб на 
території села Котляри Безлюдівської селищної ради.

Звісно один депутат не в змозі вирішити всі проблеми, з якими стикаються наші виборці, 
але за підтримки всього депутатського корпусу та особливо селищного голови, на це можна 
сподіватися.

Моя мета на наступний рік прикласти ще більше зусиль, щоб мешканцям села Котляри 
стало жити більш комфортніше-та легше;

Депутат селищної ради Ігор Лучанінов


