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lJa мiсцевих tзибtlрах у )к()в IIli 2()2() року я увiйшlllа /lo склалу
Безлrодiвськсlt' сеJlищноi' рали VllI скликання iзiл pel.itlHa.lrbHoT XapKir.,,,,,ri.
обласноТ органiзацiТ полiтичноТ гrар,гiТ <Блок I(epHeca * Успiшний XapKiB!>. 04
грудня 2020 року була обрана cel(peTape' БезлюдiвськоТ селищноТ радr, с
головоЮ фракuii' IIГ] <Блок Кернеса - Успitлний XapKiB!> У Без;rюдiвськiй
селиlлtliй pa;ri.

У своТЙ лir1.1tt,нсlс,гi KepyKlct, I{tltlс,ги,I,уIlit кl Украi'ttи, Закtlнами Украi'ни
<Про MictleBe самоврядуваllня в YKpai'Hi>, <Про звернен[Iя l.ромадян>, <ГIро
статус лепу,r,а,l,iв мiсttеtзих pa,ll)' l)ct,;titMctt,l,rlM Бе,з.llttlililзсt,кtlt'сслиiцнсrТ Ради 

]га

iншими нормативно-правовиN4и ак.гами.
Пiд час виконаtiIlя деIIу,гаl,сLких сlбt-lв'язt<it], протягсlrut звiтного перiоду,

брала учас,гь у Bcix l[l rlltelrapltиx засijtаlIIIrlх рi-l]lи, IIа яких буllо lrрийня.гtl l0З7
рiшень, обговсlрених Ha,lacijtallllяx lltlс,t.iйttих r<омiсiй. з 

-rlих 
7 оссrбисlrr

iнiцiйованих сесiйних II иl-аI Ib.

У зв'яlзкУ з,l,им, Il{O Я с секреl,арем Без.rrttlлilзсьl<сlТ се.lllлш{ноТ Р&ди, зl.iдно
iз Законом УкраТни <[Iptl мiсцеве самоврядування в YKpaj'Hi> нс входжу до
скJlалУ жtl/(нсlj' tltlст,iйноТ Kt-tMicij', сlдrIак IlротяГtlм звi,гнсlго року вiдвiдала 47
засiдань постiЙних кtlмiсiй iз заt,альноТ кi;rькос,гi бl, щсl сl-аLIовить 77 о/о.

OKpiM ToI,o:
/ !олучена до скJIаду робtl,tоi' l,руIlи з ttiлго,гсlвl<и С'rра,lегiТ розвитку

Безл rодi вс ькоТ,гериторi ал bt Ioj' l,ромади.
/ /(olIy,lella it() cKJIai(y lt()tll(ypcIttll'KclMicir"з tlбрагttlяl t<ерiвниt<iв заtс",titlliв

кулы,ури Без;rкlлi вськоТ сеJlиllll]()I рали./ flолучена л() скJlалу KolIKypcllctT KoMiciT на замiIIlе}lня I]акантl{их посал
посадових осiб MictteBcl0,сl caмOBprI/IyI]a}IHrI Безлrолiвсьлсtlt'селищноi'рали,,/ Член виконавчого KoMiTery Безlrкl:tiвськtlt' селиLцlIоТ ра;tи.
Я с г-li7,1кРи1,()}t):з вибtlрtrями i t]()lIи M())+(y,I.1, tlсtlбис.t,tl зt]ср.I.t1.1.ися з рiзllимипроханнЯми l,а звернеI]Нями /tO мос,l'лсllу,I.i]l,сl,кОТ rrриЙмаJIL,Ili, ш(о I]раI(юе за

a/lpccotO: By;l. I[еr|r,ралt,ttа, 9(), с. JIи,зогубiвr<i.t (rrримittlеннlt JIизогубiвсьI(ого
старост,иIlськоt,о округу). lIрийом грOмаllян здtiйснюк-l l(ожну 2 та 4 п'яt-ниtlю
з l6:00 год до l7:00 год. та в iнший час у примiщеннi БезлюдiвськоТ селищноТ
радИ (вул.ЗмiТвсьr<а,48, см'Без;lrtl;titзка,2 пов. каб. J\&Зl а).

lIpclBtl71>Ky зустрiчi з грtlмаляtIаI\4и tla гIос,гiйнiй octtoBi, ,]а звiтний гrерiод
мнок) ttрийlrяr,tl понаД 45 l,р()ма/tяII l,а IlpOt]e/lcH() бi,,lьшlе 5 зусl.рiчей з



мешканцями вибOрчог(,) oкpyl,y 1.а мсLuканltями Бе,]Jltо/tiвськоТ сс-ltиtt{lrоТ ра.чи.регулярнtl вiдвi:tуtll свiй rзибсlрчий окруl.лlrя вирiшiеLlня наl.альFlих пиr ань. Пiд
час прOведених прийомiв ],а зустрiчей з громадянами ми обговорювали:
благ,оусr,рiй, озеленеl{ня, облаtшт,уI]itl{tlя освiт,легlня, модернiзацiю дитячих
майданчикiв,га iншi не менш значущi питання.

Про,l,ягом звi,гногtl rrерiолу отримала З7 ,заяв, з I-1их колсI{тивl]их - l . Булсl
вирiшено 2З llи,ганнrl, висвiт,,ltених у заrIt}ах, НадаIlо сIlрияllня в отриплагrнi
матерiальноТ дсlгtсlмсll-и l0 заявllикLlм. ]V{Htltt,t було /(етально виI]чеllо звернеIjня,I,a скарги грома/tян ,I,a tlaIIpat]JleII() зI]срнсIIlIrl Jt() вi.,tllсtвi/tгlих органiв влади
щодо ix усуненltя. fillя вирiLllенllя пи,гань бу.rlо сllрямовано 5 звернень до iнlllих
органiв r,a ycTaIJOB, а самс: (]llужби авт.tlмtlбiJlьIIих:rорiг u Хар,iiвськiй об"lrастi
- l, дl, <Харкiвtlблеtlергt,t>>, I\4ерефяtlсt,кtll,tl райоrIу сJlек,I,риtIIIих мере)( -2, дт
<Харкiвобленерl,сl>>, Мерефянськrll,tl paйtltty з p()зIrtuti;ry .r,.-,,.,р,r.rrергii'- 2.

За ltсрtший piK свосТ l1iя.ltbHclc,t,i У се,ltиtцгtiЙ Радi, у сгliвавт.сlрсr.вi з
дегlуl,атами сеJIиLr{ноt' РOди, подала проскти рiшlень та програми до селищноТ
ради:

l. IIро затtsердженIIя Регламснт,у Без,llюдiвськот сеJlишltlоТ ради VIII
скликання.

2. llpo за,гвердЖеtlнrI Ilо"rtо>кенttя llpo IIос,r,iйнi rtoMicil, Безлюлiвськот
селищноj' puz," VI II скликання.

3. I lpo за1,I}ер/trltсlllIЯ II;rarry' рtlбt1,1и Бс,з.;tttljlitlськtli' сеJIиIllн()i' ра;tи VIll
склика}lня на 202l piK.

4. Прсl затверлЖенllЯ IIо.llоlсеIllIя ltpo rtомiЧника - KoHcyJIb.I.aHTa лепу.га.га
Безлюдiвськоl' селищноТ ра2lи VI I I скликаtlIJrl.

5. ГIро за,гВер,llжеltня l{oMIIJleltcIrtli' pcгiolta.ttt,tttli' ttрtll,рами <lIравtlllорялок
tta 2021-2025 р()ки.

6. l1Po l Iоря,'tоrс пii {гсr'гtlвки ltpoctc,l,itз рitшень в Безlrю;цiвський селищнiй
Радi.

7. Про затвердження Положеtlня про акги обстеження (по факту
проживання (не про>t(ивання) особи, житJlOвих умов, ведtення спiльllсlго
I,осIIодарс,t,ва), llto cl(.]Iailtll0],b /lеIlу,I,а,l,и, с,I,арос,I,и iyrloBrttlBaжeHi сlсоби
Без"rrюдi tзcbKtlT сеJI и lцноi' раztи.

OKpiM того було пiл.гримано низку
громали питань, cepe/t них:

важливих для дiяльностi та розвитку

(lr"вilреннЯ KtlMyгta.ltbtttli' усltlll()L}И <<ltttс;tttlзИI]IIо-рссуРсний ценl-р))
Без:t Kuti tзськоТ ccJl и l lII roi' ра;lи.
ПрО розроб"гrегrнЯ гlрограмИ соЦiа.ltьLlO-екоIiомiчного розвитку
БезлюltilЗськоТ селиLttнОТ ралИ на 202l -2025 роки.



,/ Затверлжеl]ня IIрtlr,рами забсзllсчсllrtя ,lасобаМи мс/lиLitIоI.о призLIачення
для |lро],иеlliдемiчt]оI,о захис,I,у FIасеJlсllня lзi:t кtlронавiрусу c]()VID- l 9
на 202l piK.

,/ Затвер/l>КенllЯ проI-раМ у сфсрi медиIlиtI и rta 2021-202З роки: кЗдорtlва
мати - здOрOва дитина); (IмунOпрOфiлактики населення, боротьби iз
захворюваIiням на r,уберкуJIьоз); <JliKapcbtttlt,o забезIlечен}{rI мешканцям
БезлlодiвськоТ селищноТ ради, якi страх(дають на рiдкiснi (орфаннi)
захtsорювання)); <I[укрсlвий,цiабс,l>; <<Надаl1ня алресноТ гроltltlвоТ
/fоIlомогИ хвориМ з хроНiчгttlItl llирк()воl0 нел()ста.l.нiстlо, якi проrкивак).l.ь
на,гериl,орii'Без.lIlt'l,ilitlсt,l<tlТ сс.Ltиttttttli'ра.jlи га ().I.римуI(),I.1, ttрограмllий
гемолirш iз>.

,/ ПрО заборонУ облашт,уВаннrI ХорошriвськоТ площi бурiння,
облаштування та пi/tклtочеL|IIя сt]срlljl()виII Jюl, 2, З, бурiнllя З-х водtIих
сt]ер/lJl()виtI lUIя tзо,lltlзабсзIIсllсIlllя гIр()Irссу бурilltIя t}иlIlеIIерсрiIхOвLlIIих
сt]ср/tJI()t]иtt, бу,ltit]lIиltI,I}() ус,lаlI()l]t(И Jli,,t|,t1,Itl[]KИ l,Llзу (yIII ), булiвtIиIt.гl]()
газоlIроводУ вiд YIlI дсl I,аз()Ilроволу lrере2цllчli ,toBaptloT rrро:tукцiТ гrа
териl,орiт Харкiвського району xapkiBcbkoT областi, l,ов
кНАФ'ГогАзрозроБкА> (код СДрпоу з9598 l 05).,/ Про передачу гIрав замовника робiт за просктом <Реконс.грукцiя
rrримiLt(еIlllЯ Лизоl,убilзсt,коj' з()Ill I-IIl c,l,ylleltiB з прибчд()t]оI11
сIlор,гивllоj' за.rtи, 'tлаltьlti ,t,a ttаtз.IаJlьних tc;laciB за а/lрссок): XapKit}cbцa
обл., Харкiвський p-tl, с.Лизогубiвка, ву.,t.ILIr<iльлrа, ЛЪ22. ItоригуваIiLlя.

,/ 11po зат,rзер/1)I(еIlня рiItIсIIIIя ltиKOHaljLItll.tl KtiMi,t.cr-y Bi,,ll 09,09.2()2l року
Jф з8З <<[Ipo за,гверд)(енIlrI коU]1,()рисllсtI'час,гиllи робочоI.tt проекту: на
<PeKclttc,l'pyKuiKl IIpиMitllcttttlt Jlи,rtlr,у,бitlсt,t<tlт з()tll 1-III с.гуrtсttiв з
rrрибуловою спор,гиlзнtlj' заJIи, i';la",lblti r.a ttавчаJIьних KlraciB за адресоIо:
XapKiBcbKa сlб;t,' Харкitзсl,кий р-II, с. Jlизtlt,убirзrса' I]yJI. Illr<i.rrLtlil, 2?.
КориI,уванtIя)).

/ таiншi.

с]пirrьно з Безлrодiвською селиtllною радоtо:
- irtittiltllla.lla IIр()веllеtlнЯ сII()р,l,иt}Iiог() свяl,Ll <OrriMltiйcbKe к().ц())),

IlрисвяLIе|lС /{lrltl (iiзи,-rlrtli'ку.]ll),l/чрL] I,a cll()p,I,y YKpai'tll.t, яl(с tзi:rбуlrось
lб вересня 202l року, lia cI}rll() бу:lи зltll1-1rllLletti уLiасllиl(и минуJ|их
()_lriмlliйсl,t<иХ iгtlp ,l,a tIc\4IIitltltl ('tзitt ta ('rlpolIll. ,JLicjlyittctli .t.рсllсри Ук1-1аi'rrи.
якi зус,rрi.,rись У llpy)Kнb()NlY ttt1.;Ii ,з учlIrl]чlи заt<,ltа,,til] ,]al,aJIt,,ttoi'ccpe;ilHb()T освi.tи
Безлiодi BcbK.li' ceJl и l lttIoi' рали ( бл и,зt,tсtl l 5() rl t r<о:rярi rз ).

- гlриймаJIа учас,I,1) I] орI,анi,заrtir,рtl,зil,раlшу Кубка гlам'я,li з футбо;rу серед
BeTepaHiB. за участю KOMaI]:J СМl.. Ijезлttl:tit}к|}. cM.I.. XoptlllleBO. смт. БабаТта смт
С-'лобохсансьl(е, з Me,l,()l<l IIpoIlaI.alIjtи ]j1()p()l]()I.() сlltlсtlбу }ки.г.t.я, llO/(aJl1,III()I.()
роз ви],ку фу,гбоlrу r,a й tlгtl l I()tlуляри заr tiT ссре/{ мtt.l ttllli .

2. liяльltiс,гt, в окрузi.



За звiтний гlерiол tзирiшегtс) tlаступнi пробlrсми:
2.1, Ilо,l,очtlий ремсlll,г дороI.и IIо вул. Зе;rена, с. Лизогубiвка;
2.2. Пс1,1,очtlий peMс)IJl,cиc,I,e ми l]уJlиLItIоl-() освir,ленtIя: IIо вул.

Змil'llсьr<а, ()зерrrа. lIIKi;tt,ttit. I [crrlPa,rt,tta. l lи*сttя, Itооlrератиl]llil,
'|'епllична, 

IlpOt]. Ралt.осllниЙ, с. Jlизоr.убiвка;
2.3. ВстановлеIJI.Iя пам'ят,ttику lla Llec,I.b уLlасникiв лiквiдацiТ aBapiT

ЧАЕС натериторiТ с. Лизогубiвка
2,4, Кориl,,уванIlя рtlбочсll,tl пр()(]к,гу IIа pcKOHcтpyKuiltl примitttення

з()III I-IIl стугlеttiв з прибулоtsоIо в с. Jlизогубiвка (вул. Шкiльна,
22)

2,5. Скllаденt) II()tiаД l5 aKT,iB фаr<,r,иt]}lогtl Ilро)(иваI]ня (не прохсивання)
особи на тери,горii' Без;lltl,'li Bct,t<oj' ceJlиlllноi' рали.

2,6. За зверllе}IllrIми 5 t,ptlMit,luItt, сIlрияJIа в отримаlltti мат.срiа,lrьгlоТ
ДОПОМОГИ Bi,,'I Бсз.,lltl.цi BcbKoj сеJlиIltгtоi' ради.

2.]. З мс,l,сlttl п()lIуJIrIризаltiТ tIи,IаtlIIrl ccpc.ll MtlJo,,li, llcpe;lloJla до бiблiо,tек
БезrIlо:tiвсьl<tli'ссJIишlll()i'ра:tи :llИ'l'ЯLIi xyjltl>lttli ,l,a 

розrзиваIOLIi tсltиги.
2.8. ВзяIла участь у ttpиBiтalrrri дi,rсй Бсз;trодillсt,lttll ссJlишFIоТ ради з

ноrзорitlними т,а рiзllвrlt]ими cBrIlalMtt.

минув першtий pik мост депу].атськот дiяльностi. Намагалася вико}lати
запити Bcix, хто до Meнe зверl,ався i догttlмtl1-l,и ],им, хто цьоl,о вкрай потребус.
працlовала на результат i намагалася виправдати надiт та сподiвання свотх
виборuiв, I]гIевнена, tцо HaLl_ti I,сlJlOI]tIi .,ttlсяI,1iеllIIrl llte II1tlIepe/ly.

!якую жителям l,ромади.iа Iri;uримrсу i вза(.моil()II()мOгу, а колсI.tlм - за
cll iBгrpattttl !

faTa складання rBiTy:

Щепутат Безл rодi вськоТ
селищноi ради VIIl скликання

24 сiчня 2022 року

(пIБ)


