
Звіт депутата 

Переяславської міської ради 

Миколаїнко Оксани Іванівни 

З листопада 2020 року по листопад 2021 року 

Межі округу та закріплення депутата за вулицями громади: село Мазінки 

Бориспільського району Київської області; село Харківці Бориспільського 

району Київської області; село Дем'янці Бориспільського району Київської 

області. 

До складу Переяславської міської ради VIII-го скликання я була обрана 

депутатом від Переяславської  політичної партії «Слуга народу» в листопаді 

2020 року. З самого початку роботи депутатського корпусу у своїй діяльності 

керуюсь Конституцією України, Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні».  «Про статус депутатів місцевих рад» , «Про 

звернення громадян», Регламентом роботи  Переяславської міської ради та 

іншими нормативно-правовими актами, що визначають діяльність депутатів та 

ради, Рішенням сесії міської ради VIII-го скликання мене було призначено 

членом  постійної  комісії з питань  освіти, культури, роботи з молоддю, 

фізкультури  та спорту, соціального захисту населення та охорони здоров'я. 

Одним із основних обов'язків своєї діяльності, як депутата міської ради, 

вважаю участь у пленарних засіданнях міської ради та роботу в постійній 

комісії, а тому на особистому постійному контролі тримаю рішення міської 

ради з питань, що належать до повноважень комісії. 

Так, під час виконання депутатських обов'язків мною відвідано майже всі 

засідання та підтримано рішення , обговорені на засіданнях постійної комісії 

(відсутня на одному засіданні , в зв'язку з виробничою необхідністю). 

Протягом цього періоду мною було проведено 16 прийомів, на яких було 

прийнято понад 30 громадян. Суть звернень: 

1.Звернення громадянина щодо обстеження житлово-побутових умов,який 

проживає  м. Переяслав вулиця Низинна,15 

2. Звернення  Начальника  Переяславського  РВ  ЦМУ  ДМС  в м. Києві та 

Київській області щодо сприяння в обстеженні житлово –побутових умов  3 

(трьох) будинків не придатних для проживання , в яких зареєстровані  особи 

кавказької національності за наступними адресами: село Мазінки  вулиця Лесі 

Українки, 22; село Мазінки вулиця Альтицька , 16;  село  Мазінки вулиця 

Шевченка, 19. 



3. Звернення громадянки щодо обстеження житлово-побутових умов, яка 

проживає  м. Переяслав  вулиця Генерала Іваневського , 31; 

4. Звернення громадянки щодо обстеження житлово-побутових умов, яка 

проживає в м. Переяслав  вулиця Набережна 10 кв.67; 

5. Звернення громадянки щодо обстеження житлово-побутових умов, яка 

проживає в  селі Мазінки  вулиця Миру, 28; 

6. Звернення громадянки щодо обстеження житлово-побутових умов , яка 

проживає  в м. Переяслав вулиця Генерала Іваневського , 31; 

7. Звернення громадянина щодо обстеження житлово-побутових умов, 

який проживає м. Переяслав вулиця Петропавлівська , 161-б; 

8. Звернення громадянина  щодо обстеження житлово-побутових умов, 

який проживає в м. Переяслав вулиця Рибальська, 17; 

9. Звернення громадянки щодо обстеження житлово-побутових умов ,  яка 

проживає в м. Переяслав вулиця Набережна 16 кв. 56; 

       10. Звернення громадянина щодо обстеження житлово –побутових умов, 

який проживає в  м.Переяслав  вулиця Героїв Дніпра  48-А; 

       11. звернення громадянки щодо обстеження житлово-побутових умов, яка  

проживає в м. Переяслав вулиця Михайла Грушевського 53кв. 87; 

      12.Звернення громадянина щодо обстеження житлово-побутових умов , 

який проживає в м. Переяслав вулиця Низинна , 15. 

Важливою складовою у здійсненні депутатської діяльності вважаю роботу 

виборцями, людьми всіх категорій незалежно від віку і зайнятості на ті чи іншій 

посаді, належності до тої чи іншої партії, або об'єднання, забезпечення 

своєчасного, обґрунтованого вирішення звернень та скарг громадян, вивчення 

причин, які породжують скарги, і внесення своїх пропозицій до відповідних 

органів влади щодо їх усунення.   

 

 

Депутат  

Переяславської міської ради                                        Миколаїнко О.І.  


