
Звіт
депутата Безлюдівської селищної ради

Арестова Юрія Олеговича ,

обраного на місцевих виборах від Харківської Обласноїорганізанії
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІІ «СЛУГА НАРОДУ», за 2022 рік

Контактнідані:
Місце роботи. посада: начальник сектору безпеки ГУ «Укргазпромгеофізика»
АТ «Укргазвидобування»

Статус території громади під час воєнного стану: територія перебувала в
оточенні (блокуванні)

4 Інч'шсшш окушшноютсршприю. шщшшась ПЦ тимчасовою окмшшєю. псрсоцша и оґпченні [блок-іншим.
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Служба в ВСУ/ТрО,ДФТГ: член сектору місцевого формування охорони
громлдського порядку Безлюдівської селищноїради

так т ,і: СНХІС

Посада у Фракції заступник голови фракції

Адреса громадськоїприймальні: с. Безлюдівка, пров. Окочевий 40
Приймальні дні: шо нятниці 3 ]5 год. до 17 год.
Контактний телефон: 0677055722

Зустрічі із громадяшьии:
За звітний період прийнято ] ] громадян, проведено 2 зустрічі з мешканцями
виборчого округу.

Приблизна і

кількість *

:

Ла Місце та час Тематика зустрічі присутніх на
і з/н зустрічі зустрічі
*

, , ” , громадян
:

1 Серпень 2022 ІЦодо ліквідації стіхійного 30
Пров Овочевий звалища смітгя по пров.

, Овочсвому ]

2 Грудень 2022 Щодо зменшення 20
Пров. Овочевий преміювання голови

'

селищної ради у період
воєнного стану



Отримано ] заяв та скарг. з них колективних ].
Вирішено заяв та скарг особисто депутатом ]

.

Спрямовано для вирішення до Безлюдівської селищної ради.

Діяльність у рад

Відвідано 3 сесій ради з 5, що складає 60%
Прийнято 133 рішень ради.

Здійснено 4 виступи на сесії (з трибуни, з місця).

Обраний до складу постійної комісії з питань, посада у комісії
голова постійної комісії з питань депутатської діяльності, депутатської

етики, правопорядку, законності та зв“язків 3 громадськими організаціями
Безлюдівської селищної ради.

Відвідано З засідань постійної комісії із загальної кількості в 3, що складає
100%.

Комісією розглянуто 2 заяв та звернень, вирішено 2, що складає 100%.

Взято участь у роботі тимчасових комісій * не приймались.

Подано проектів рішень і не подавались.
Підготовлено та надіслано 1 звернення.
Підготовлено та подано ! запитів. з них підтримано радою 0, що складає 0%.

Діяльність в окрузі:
За звітний період виконано наступні передвиборчі обіцянки 'іа вирішені
наступні проблеми:
вирішено питання щодо виділення коштів на обладнання системи
відеоспостереження

За звітній період надано таку допомогу настенню:

Надання гуманітарної допомоги населенню 600 осіб, 4800 пакунків з

продуктами харчування та засобами гігієни.
кількість виданих пак-піків та кмькіспь осн'ь ям іх трпчаін

Надання транспортного засобу в користування для потреб гуманітарної
допомоги ] мікроавтобус



вказати кількість транспортних засобів та пнд

Евакуація населення 2 особи (Вовчанський район)
вказати кількість свак) йованих осіб

Допомога ВПО 4 особи (розміщення на території виборного округу)
Кількісїь осіб. яким надана допомога. а також її внд - наприклад. розміщення

Надання допомоги громадянам у лікуванні * не надавалась
Кількість осіб та вид допомоги

Передача ів та обладнання ДО лікарень - НЕ НЗДЗВЩЇИСЬ
назва ліків і обладнання та їхня КІІІЬкіСГЬ

Співпраця з благодійними фондами, громадськими організаціями:
ГО «РАДМИР». І'О «ТАРІЛКА», ОРГАНІЗАЦІЯ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА, БФ
«АДРА», ГО «НАВКОЛО» (надання продуктів харчування, засобів гігієни)

кількшть змучених блаі олійних оріаніваній. іх натва тд внд огриманої гуманітарної допомоги

Фінансова допомога ЗСУ 1600 грн
сума у грн

Інша діяльність в окрузі
Надання консультативної допомоги мешканцям щодо отримання соціально
допомоги від держави, отримання гуманітарної допомоги певним категоріям
осіб. Проведення заходів роз”яснювального характеру про дотримання
громадянами режиму світломаскування в темний час доби. Вирішення
питання за зверненнями мешканців. щодо усунення витоку каналізаційних
нечистот 3 магістралі по провулку ] Травня.

Депутат Безлюдівської селищної діди ]0. Арестов
)
і


