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Межі округу та закріплення депутата за вулицями громади: м. Переяслав 

– вул. Авраменка Віктора, вул. Ватутіна, вул. Гайдамацька, вул. Гаяринська, 

вул. Городищенська, вул. Гостинна, вул. Графська, вул. Делегатська, 

вул. Зустрічна, вул. Індустріальна, вул. Козацька, вул. Краєвидна, вул. Крайня, 

вул. Лазенка Сергія, вул. Магістральна, вул. Міщанська, вул. Новокиївське шосе: 

1А–30А; вул. Петропавлівська, вул. Поліська, вул. Промислова, вул. Самутіної 

Ганни: 11–32; вул. Суворова, вул. Східна, вул. Чирське шосе, вул. Якубовського, 

вул. Ясенева, пров. Гаяринський, пров. Краєвидний, пров. Лазенка Сергія, пров. 

Суворова, пров.2 Петропавлівський. 

 

До складу Переяславської міської ради VIIІ-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 VIIІ-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 та 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 

(виняток становлять засідання, у яких не змогла прийняти участь через хворобу 

COVID-19 та через обов’язковість присутності на засіданнях і виробничих 

нарадах за основним місцем роботи). 

Протягом цього періоду мною було проведено 20 прийомів на яких було 

прийнято понад 40 громадян. Суть звернень:  

1. звернення громадян, які проживають по вулиці Віктора Авраменка з 

проханням здійснити висипку і грейдерування дорожнього покриття (звернення 

від 44 жителів вулиці); 



2. звернення громадян, які проживають по вулиці та провулку Сергія 

Лазенка з проханням здійснити висипку і грейдерування дорожнього покриття 

(звернення від 10 жителів вулиці); 

3. звернення громадян, які проживають по вулиці та провулку Толстого з 

проханням здійснити висипку і грейдерування дорожнього покриття (звернення 

від 4 жителів вулиці); 

4. звернення громадянина щодо обстеження житлово-побутових умов, 

який проживає по вул. Делегатська, буд. № 26. 

5. звернення громадян щодо обстеження житлово-побутових умов, які 

проживають по вул. Авраменка Віктора, 40 (звернення від 4 жителів). 

6. звернення щодо засвідчення материнства громадянки, яка проживає за 

адресою: м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 34. 

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

проживає по вул. Якубовського, 9. 

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

проживає по вул. Гайдамацька, 25. 

9. звернення щодо засвідчення материнства громадянки, яка проживає за 

адресою: м. Переяслав, вул. Авраменка Віктора, 37. 

10. звернення громадянина щодо обстеження житлово-побутових умов, 

який проживає по вул. Віктора Авраменка, 58. 

11. звернення громадянина, з проханням скласти характеристику за місцем 

проживання, який мешкає за адресою: вул. Петропавлівська 11 А, кв. 2. 

12. звернення громадянина, з проханням скласти характеристику за місцем 

проживання, який мешкає за адресою: вул. Гаяринська, 83. 

13. звернення громадянки, з проханням засвідчити умови її проживання та 

посприяти у виділенні матеріальної допомоги на розвиток професійної 

спортивної кар’єри, представництво переяславського краю у спортивних 

змаганнях як всеукраїнського так і міжнародного значення. 

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

проживає по вул. Ярмаркова, 99. 

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

проживає вул. Сергія Лазенка, 8а. 

16. звернення громадянина щодо обстеження житлово-побутових умов та 

посприяти у виділенні матеріальної допомоги у зв’язку з хворобою, який 

проживає по вул. Гімназійна, 26/22, кв. 11. 

17. звернення громадян, які проживають по вулицях Віктора Авраменка, 

Гаяринській, Сергія Лазенка, Толстого, Петропавлівська, з проханням 

посприяти вирішенню проблем з постійними перепадами напруги, поганою 

роботою трансформаторів, відсутністю можливості зв’язатись в терміновому 

порядку та залишити заявку оператору, не якісним наданням відповідних 

послуг ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». 



Важливою складовою у здійсненні депутатської діяльності вважаю роботу 

з виборцями, людьми всіх категорій незалежно від віку і зайнятості на тій чи 

іншій роботі, 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   Зленко А.М. 

 


