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ЗВІТ ДЕПУТАТА ПРИСІЧ І.Ю. ЗА 2021 РІК.

Брала участь у засіданнях сесій Переяславської міської ради (пропустила два 
засідання з поважних причин). Активно працювала в комісії з питань бюджету 
та фінансів.

Висаджено 200+ дерев, з них більше 60 саджали діти з батьками.
На вулиці Губаря ніколи не було вуличного освітлення. За моїм запитом це 

було виправлено. Також по всьому району було замінено перегорілі лампочки.
03.04 був проведений суботник: прибирали територію від кладовища до 

траси, від церкви до траси, біля клубу, на двох дитячих майданчиках, білили та 
фарбували стовпи. Було зібрано більше 20 мішків сміття.

22.04 збиралися, щоб прибрати біля пам'ятного знаку Правику.
30.07 збиралися в районі церкви, щоб викосити бур'яни та врятувати від 

"трав'яного полону" висаджені деревця.
18.09 брала активну участь в організації благодійного веломарафону до Дня 

міста. Зібрані кошти були передані онкохворим дітям.
22.09 брала активну участь у проведенні свята мікрорайону: за моєю 

ініціативою були організовані лотерея та веломарафон для дітей. Вилучені 
кошти (9000 грн.) віддали спеціалісту на виготовлення карусельки для дитячого 
майданчика.

28.09 ми маємо новий пам'ятний знак Правику, який , на моє прохання, 
передане від активістів мікрорайону, керівництво міста замінило.

За моїм зверненням була відремонтована автобусна зупинка, у яку в'їхала 
машина і яка була в аварійному стані.

На прохання батьків спілкувалася з перевізником, який возиіь дітей до 
школи. ‘ • ' .7 у- \+  ■ У +

17.10 було проведене грандіозне свято для дітей - відкриття карусельки ( 
яка коштує 11000 грн). Працівники клубу організували музику, ігри, фотозрну. 
Діти. висадили бцщіііе 60 дерев з батьками. Перед „святр^і ВУКГ зробили нам 
велику пісочницю, привезли піску, зробили лавочки, відремонтували качелю. 
Маленьку пісочницю зробив мій помічник Юрій Романович. Наприкінці свята я 
пригощ ала дітей чаєм  та см аколикам и.

02.11 на святкуванні Хелловіна в клубі мікрорайону пригощала 
солодощами учасників.



01.10 на День похилого віку з членами фракції "Слуга народу" відвідали 
геріатричний центр. Ми принесли подарунки й з ними святкували (співали, 
танцювали). А на День Святого Миколая наша фракція з іграшками завітала до 
реабілітаційного центру.

За можливості брала участь у заходах Переяславської територіальної 
громади.

З повагою, Ірина Присіч.


