
САФ,ЯНIВСЪКА СIЛЪСЪКА РАДА
ПОЛIТИIIIIАIIАРТLЯ (СЛУГА НАРОДУ>

Звiт
деtryтатiв фракцiТ Полiтичноi партiТ кСлryга Народр)

минув pik нашоi депутатськот працi й настав час звiтувати передтими хто вiддав за нас свот голоси та повiрйли в нас.
Вiдповiдно до cTaTTi lб Закону Укра'r'ни <Про статус депутатiв мiсцевих
рад), керуючись статтею 25 Закону Украiни пПро мiсцеве.чrо"р"дування вУкраihЬ, В роботi Саф'янiВськоi сiльсiкоi Ради восьмого скликання брапи
rIасть 7 деггутатiв вiд Полiтичноi партii <Слуга Народр.

За кiлькiстю утворених в радi .rо.riй"rх депутатських комiсiй, доскJIаду яких увiйшли:
1) Стандратюк Сергiй йосипович (постiйна комiсiя з питань

iнфраструктури, дорiг та транспоРтУ, житлово-комунЕrлъного
господарства та управлiння комун.льною власнiстю)

2) Чакiр Олександр евгенович, Чепой BiKTop Георгiйович
( постiйна комiсiя з питань реryлювання земельних вiдносин,
_екологii та перспективного планування)

З) Мiнжинер. MapiHa Федiрiвна (постiйна комiсiя з питань
законностl, мандатна, депутатськоi дiяльностi, етики та
реryJIяторноi полiтики)

4) Бондар Алла ,,Щанилiвна (постiйна комiсiя з питань охорони
здоров'я, освiти, культури, спорту, молодi та соцiального
захисту населення)

5) 
_ 

Брусова Маргарита Василiвна, Волков Щмитро олегович
(постiйна комiсiя з питань фiнансiв бюджеry, соцiально-
економiчного та iнвестицiйного розвитку громади)

ПротягоМ звiтного перi_олу депутати фракцii бiали у{асть у 41-му
ЗаСiДаННЯХ ПОСТiЙНИх комiсiй. Приймали ylacTi- у пiдготовцi .1а ораrrй y,u.r,
у проведеннi 9-ти сесiй сiльськоi ради.

Загагlом_булО розглянутО 2 22З проектИ рiшень, сереД них скJIаданIUIта виконанЕя бюджеry; соцiалrьно-економiчного роr""r*у; будiвництва та
капiтального ремонту об'ектiв соцiапьноТ, ryMaHiTapHoT, *упйурноi сфери,
дорiг; функцiонування комунальних установ; житлово-комун€tпьного
господарства; земельноi полiтики та iншi.

Вiдбулось 8 особистих прийомiв громадян, виi'зних зустрiчей - 3.
Було подано 4 депутатських звернення.



Основними напрямками дiяльностi е:
ведення постiйного прийому цромадян, а також iндивiдуальнi

дегrутатськi прийоми, робота зi зверненнями цромадян.Jgчrдlчrдrr4rчд(r r уvlYlОЛПП.
надання роз'яснень та допомоги населенню в оформленнi

з€UIв та довiдок в органах соцзахисту для отримання житлових субсидiй.

<Впевненi, що в наступному роцi ви побачите бiльш ефективну
спiльну робоry мiсцевого самоврядування та зокрема депутатiв.

З повагою деtryтати фракцiТ
Полiтичноi партii <<Слуга <Народу


