
звIт
депутата Безлюдiвськоi селищноТ рали

Харкiвського району Харкiвськоi областi
ШЕПТУРИ BiKTopa Миколайовича, обраного на мiсцевих вибораху 2020

роцi вiд Харкiвськоi обласноi регiональноi партiйноi органiзашiТ

полiтичноТ партiТ <Блок Свiтличноi <Разом>,

Я, Шептура BiKTop Миколайович, депутат БезлюдiвськоТ селишноТ

ради по виборчому округу J.fs 3 смт. Васищеве по вул.: Горького, Червона.
МIирна, Слобiдська, Трулова, Просьолочна бул. 18-3l, Шкiльна, Кулрява бу':.
|-54,54а, Шевченка бул. 23-91, Курортна, Миру, l -го Травня.

Новопроектна;по пров.: Червоний, Тонкий, Горького, Курортний, l-го
Травня, Автомобiлiстiв, Слобfдський, Труловий, Кудрявий, Воропаева,
Шевченка; в'iзди: Авто,мобiлiстiв, Шевченка, Слобiдський, СтУленИй,

Труловий, l -го проiзд: Новий звiтую перед своiми виборчями, жителями !ро
виконання наданих MeHi повноважень, у перiол з грудня 2020 року по

теперiшнiй час.
Пiд час здiйснення своiх депутатських повноважень керуваВся

конституцiею Украiни, законами Укратни ппро мiсцеве самоврядування в

YKpaiHi>, кПро статус депутатiв мiсцевих рад), Регламентом роботи
Безлюдiвськоi селищноi рали та iншими державними нормативно-правовими

актами.
мlоя дiяльнiсть, як депутата Безлюдiвськоi селищноi ради, спрямована

на захист iHTepeciB громади, виконання доручень виборuiв у межах мотх

де11утатСькиХ повноваЖень, наданих MeHi чинним законодавством УкраТни, А

депутатська позицiя у сесiйнiй залi зорiснтована виключно на iнтереси

мешканцiв нашоi громади.
пiд час виконання депутатських обов'язкiв мною вiдвiдано l8

пленарних засiдань Безлюдiвськоi селйщноi рали (100 %).

я е членом постiйноi koMiciT з питань земельних вiдносин та екологiт.

протягом звiтного перiоду було проведено 46 витзних земельних

комiсiй. В 36-ти виiзних комiсiях тав2-х позачергових засiданнях земельнот

koMicii щодо спiрних земельних питань я брав активну участь.
Увiйшов до Робочоi групи з розробки Стратегii розвитку

Безлюдiвськот селищноi територiальноi громади на перiод до 2027 року,
Брав участь у круглому столi на тему: <залучення iнвесr,ицiй в

громаду: зустрiч з пiдприсмцями та фермерами, якi прачюють у громадi>>,

вивчав потреби виборuiв та вiдстоював iх iнтереси у таких питанttях:

проведення толок, спилювання аварiйних дерев, покiс трави, лiквiдацiя

сiихiйного смiттезвалища по вуличi Лiсна (часткова), вирiшення питань

вуличного освiтлення, розчищення вуличних лорiг вiд снiгу у зимовий

перiод, грейлування дорiг, ефективного функчiонування транспортtIих

tIеревезень, сприяння в наданнi матерiальноi допомоги громадянам,



Реагував на звернення громадян,

надавати допомогу з тих питанъ,

У Mipy своiх можливостей намагався

якi турбуютъ жителiв та надавав

роз'яснення.
Складав депутатськi акти за особистими зверненнями громuо"l__ 

_,

у своiй роботi керуюся принципами людяностi, чесностl та

взаемоповаги. Вuiжаю, що вмiння слухати людей, розумiти iх турботи, мати

сили i бажання iм допомагати - це головна життсва iстина,

ХочУЗаПеВниТИ,ЩоiнадалiбУдУпридiлятиМаксиМУМУВаГиiсвого
часу у вирiшеннi найскладнiших пробп.]![ моiх виборчiв i BcicT Безлюдiвськот

територiа-rrьноi громади,

/ fu"вагою, депутат Безлюдiвськоi

,rt ". " -" t' селищноi ради Шептура В,М,
7tt


