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На місцевих виборах у жовтні 2020 року я увійшов до складу Безлюдівської 

селищної ради VIII скликання від регіональної Харківської обласної організації 

політичної партії «Блок Кернеса – Успішний Харків!». 04 грудня 2020 року був 

обраний депутатом Безлюдівської селищної ради.  У своїй діяльності 

керуюсь Конституцією України, Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про звернення громадян», «Про статус депутатів 

місцевих рад», Регламентом роботи Безлюдівської селищної ради та іншими 

нормативно-правовими актами. Під час виконання депутатських обов’язків, 

протягом звітного періоду, я брав участь у 3 з 5 пленарних засіданнях ради.У 

зв`язку з тим, що я є членом постійної комісії депутатської діяльності 

Безлюдівської селищної ради, згідно із Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», входжу до складу постійної комісії, протягом 

звітного року відвідав 4 засідань постійних комісій із загальної кількості 4, що 

становить 100%. Я є відкритим з виборцями і вони можуть особисто звертатися  

до мене за необхідністю. За звітній період мною прийнято понад 10 громадян та 

проведено більше 5 спілкувань з мешканцями виборчого округу та мешканцями 

Безлюдівської селищної ради. Я регулярно відвідую свій виборчий округ, щоб 

вирішити нагальні питання. Під час проведених прийомів та зустрічей з 

громадянами ми обговорювали: гуманітарну допомогу,проблеми вивізу сміття, 

допомогу інвалідам, пенсіонерам та інші питання. Протягом звітного періоду я 

отримав понад 10 заяв. Сприяв у наданні матеріальної допомоги заявникам, які 

звертались до Безлюдівської селищної ради. Я вивчав звернення та скарги 

громадян і звертався до відповідних органів влади щодо їх усунення. Були 

підтримані такі питання: 

 Затвердження бюджету Безлюдівської селищної ради за 2022 

 

 



 Та інші. 

 

За звітний період виконано передвиборчі обіцянки та вирішено 

низку проблем: 

Сприяв жителям мого округу в отриманні матеріальної допомоги та гуманітарної 

допомоги за звертанням Безлюдівської селищної ради. Протягом року, мною 

було складено понад 5 актів. 
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