
3BiT про роботу депутата
вiд 14.01.2022 смт. Безлюдiвка

3BiT ДiЯЛьнОстi депутата БезлюдrвськоТ селищноТ ради вiд полiтичнот
партiТ <Блок СвiтличноТ разом> Слiпки Вiталiя Васильовича.

ОбРаниЙ депутатом Безлюдiвськоi' селищноi' ради Vlll скликання вiд
полiтичноТ партiТ <БлокСвiтличноТ разом),

в своl'й роботi керуюсь Конституцiею Укра'r'ни, Законами Укра'tни <про
мiсцеве самоврядування в ykpaTHi>, кпро статус депутатiв мiсцевих рад>, опро
3веРНення громадян>, Регламентом роботи Безлюдiвсько'i селищноТ ради та
iншими нормативно-правовими актами, ц{о визначають дiяльнiсть депутатiв та
ради.

3а перiод роботи з 0'1 сiчня 2021 porfy по 31грудня 2021 року, з,18 пленарних
засiдань прийняв участь у 17. l
ОбРаний до складу постiйно'i KoMicij': З пи/ань охорони здоров'я, соцiального
захисту населення, освiти, спорту та культури Безлюдiвсько'l селищноi
ради. Вiдвiдано 11 засiдань з 12,

Одним з прiоритетiв в роботi депутата вважаю активну роботу з виборцями,
пiдтримку розвитку культури та спорту в нашiй громадi , так.
у сферi спорту.
- прийняв участь у розвитку футболу в громадi, серед молодi та
юнакiв (це фiнансування, закупiвля форми та спортивного iнвентарю)
- проведено TypHip з MiHi футболу серед молодi та юнакiв, на якому було розiграно
кКубок Безлюдiвськоj'ОТГ з MiHi футболу>.
- Безпосередн ьо працюва в над залучен ня мспонсорськоi' допомоги серед
мiсцевого населення та пiдприомцiв, для розвитку спорту в громадi.

у сферi культури:

- 3 метою проведення сiмейного вiдпочинку, якiсного дозвiлля i безпечного
проведення часу мешканцями нашо'l'громади в лlтнiй перiод постiйно проводив
органiзацiю роботи лiтнього KiHoTeaTpy пiд вiдкритим небом.
- Органiзовано проведення музично- розважальноi'програми для молодi в громадi.
- Постiйно проводиться органiзацiя проведення дитячi та сiмейнi свята.

у сферi охорони здоров'я:

- Брав участь у виТзнiй KoMiciT з метою ознайомленнящодо надання медичних
послуг мешканцям нашоТгромади.

у сферi ЖКХ та благоустрою:

1. 3а зверненням громадян, було органiзовано покос трави в парковiй зонi ,

прибудинковоТ територiТ та бiля дитячих майданчикiв за адресами:
- Провулок Овочевий 6;
- Вул Перемоги 87,

2.3а зверненням громадян, мешканцiв будинку за адресою по вул. Перемоги 87,
було проведено замiнуосвiтлення на пiд'i'здах.



3. lнiцiював розвезення пiску на дитячi майданчики. Так за пiдтримки
першого заступника селищного голови i мiсцевого пiдприемця пiском були
забезпеченi майданчики по:
- Пров. Овочевий 6
- Вул.Кооперативна 19
- Вул. Кооперативна 2В
- В'i'зд Чайковського
- В'i'зд Стадiонний
- Вул Перемоги
- Вул Чайковського
- Вул lИiстобудiвникiв
- Вул Удянська
- Вул Романа Левицького

4. 3а зверненням громадян, iнiцiював перед селищною радою придбання фарби
для потреб громади.
5. Згiдно звернень мешканцiв, iнiцiював проведення благоустрою дитячих
маЙданчикiв, Так за пiдтримкипершого заступника голови селищноi ради, було
придбано обладнання для дитячих майданчикtв за адресами:
- пров. Овочевий 6
- вул. Кооперативна 2В
- вул. Перемоги 87

6. За 3верненням громадян lнiцiював перед селищною радою грейдерування дорiг
по вул, Романа Левицького та вул. Чайковського.

7. За пiдтримки першого заступника селищногоголови та особистого
контролю, було очищено вlд снiгового замету:
- Пров. Овочевий 6
- В'l'зд Мостобудiвникiв
- вул. Удянську

8. lнiцiював проведення ремонту покрiвлi по пров. Овочевий б буд. 9.

9. Разом з мешканцями будинку '1 по Пров. Овочевий б вирiшили питання з
прочищення каналiзацiйно1' системи,
10. !ля зручностi та безпеки мiсцевих мешканцiв узимовий перiод, пiд час
ожеледицi, по пров. Овочевому постiйно проводиться посипка пiщано-
сольовою сумiщу.

ПОстiйно проводжу депутатський прийом мешканцlв нащо't'громади, налагоджую
актИВНУ роботу з виборцями з питань вирiшення актуальних проблем селиц1а.

3 повагою,
депутат Безлюдiвськоj' селищноi'
вiталiй слlпкА


