
Звіти депутатів фракції Київської обласної територіальної організації Політичної 

Партії «ГОЛОС» у Переяславській міській раді за період діяльності з 13.11.2020 по 

13.11.2021 

Римар Аліна Михайлівна 

(голова фракції, голова постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, 

контролю за виконанням рішень Ради, співпраці з органами самоорганізації 

населення, законності та правопорядку, запобігання і протидії корупції, охорони 

прав і законних інтересів громадян) 

✅ відвідано 15 сесій Переяславської міської ради з 16; 

✅ проведено 11 засідань постійної депутатської комісії з питань регламенту, депутатської 

етики, контролю за виконанням рішень Ради, співпраці з органами самоорганізації 

населення, законності та правопорядку, запобігання і протидії корупції, охорони прав і 

законних інтересів громадян з 11; 

✅ взято участь у роботі 11 робочих груп та тимчасових комісій, які створювалися з метою 

вирішення тих чи інших місцевих проблем; 

✅ складено 33 акти обстеження житлово-побутових умов та 4 характеристики; 

✅ подано до міської ради 19 депутатських звернень, 8 з них позитивно вирішені 

(здійснено поточний ремонт вул. Богданова, висипано та грейдеровано вул. Орлова, вул. 

Козинську, вирішено питання щодо відведення стічних вод по вул. Оболонна, 2б, 

відновлено вуличне освітлення біля декількох будинків по вул. Успенській); 

✅ внесено пропозиції та зауваження до більше 100 проектів рішень міської ради, які 

згодом були враховані при голосуванні; 

✅ розроблено та підтримано колегами проект рішення м/р "Про затвердження Положення 

про помічника-консультанта депутата Переяславської міської ради та опису посвідчення 

помічника-консультанта депутата Переяславської міської ради"; 

✅ розроблено спільно з відділом капітального будівництва та ЖКГ міської ради  та 

підтримано колегами проект рішення м/р "Про затвердження Програми з регулювання 

кількості безпритульних тварин на території Переяславської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки"; 

✅ за підтримки колег по фракції Голосу, працівників Центру зв'язку та управління ДСНС 

України, посадових осіб відділу капітального будівництва та ЖКГ міської ради, 

мешканців багатоквартирних будинків по вул. Оболонна та Можайська проведено 

благоустрій берегу р. Трубіж (стадіон ЦПТО);  ініційовано демонтаж самовільно 

встановлених гаражів у прибережній захисній смузі р. Трубіж; 

✅ готується спільно з відділом КБ та ЖКГ м/р проект Правил утримання домашніх тварин 

на території Переяславської міської територіальної громади. 

 

 

 

 



Іващенко Андрій Володимирович 

(член фракції, член постійної комісії з питань освіти, культури, роботи з молоддю, 

фізкультури та спорту, соціального захисту населення та охорони здоров’я) 

 

✅ за зверненнями громадян підготовлено 79 документів: актів обстежень, характеристик 

та ін.; 

✅ подано 20 депутатських звернень. Депутатські звернення здебільшого стосувалися 

висипки та грейдерування вулиць та провулків, ремонту дорожнього покриття, ремонту 

вуличного освітлення, проведення робіт для облаштування громадського простору та ін. 

З 20 звернень: 5 виконано повністю, 2 ¬ частково. Причинами не виконання робіт 

зазначених у моїх депутатських зверненнях є брак коштів та матеріалів, виконання 

частини звернень перенесено на 2022 рік за умови наявності коштів. На всі депутатські 

звернення я отримав відповіді у встановлений законодавством термін; 

✅ для облаштування громадського простору мною та групою громадських активістів було 

передано на баланс відділу культури і туризму Переяславської міської ради на безоплатній 

основі моторизований кіноекран. Відповідно до мого звернення було виділено кошти на 

виготовлення конструкцій кріплення та монтаж екрану на приміщенні корпусу №1 

«Переяславського центру культури і мистецтв». Роботи виконано у вересні 2021 року. 

✅ Для залучення у Переяславську громаду додаткових можливостей для вирішення 

гострих соціальних проблем мною особисто та у складі ініціативних груп було подано 5 

заявок на грантові конкурси. Заявки подавались на гранти від «Українського культурного 

фонду», «Британської ради», «House Of Europe», IREX та USAID. З 5 заявок одна 

знаходиться на розгляді, одну заявку було відібрано до фінального розгляду, але вона не 

набрала достатньої кількості балів, одна заявка стала переможцем, в рамках якої 

Переяславська громада стала членом проєкту від IREX та USAID «Мріємо та діємо». Дана 

грантова програма сприяє створенню у громаді молодіжного центру. У рамках проєкту від 

донорських організації у 2022 році буде залучено: близько 1500000 грн на ремонтні роботи 

та обладнання, близько 50000 грн. на реалізацію програми «Будуємо Україну разом» у 

межах громади. Крім того, у межах гранту, в Переяславській громаді проводились 

комплекси тренінгів та навчань для молоді; 

✅ Також брав участь у засіданнях комісій та сесій Переяславської міської ради, проводив 

зустрічі з громадянами, ініціював та долучався до волонтерських акцій (екологічні акції, 

збір подарунків для бійців на передовій та ін.), організовував і долучався участь у 

численних культурно-мистецьких заходах (започаткував фестиваль «Різдвяна зоря», 

проводив перегляди фільмів та мультиплікації), у складі робочої групи розробляв 

програму «Молодь Київщини» та ін. 

 

 

 

 

 

 

 



Чеботарь Тетяна Вікторівна 

(член фракції, секретар комісії з питань соціально-економічного розвитку, 

інвестицій, цін, тарифів, житлово-комунальних відносин, транспорту, екології, 

благоустрою, підтримки підприємництва та охорони культурної спадщини) 

 

✅ складено 17 актів обстеження житлово-побутових умов; 

✅ подано до міської ради 5 депутатських звернень, 3 з них позитивно вирішені (зокрема, 

здійснено висипку та грейдерування вул. Пісклова, вул. Нова Поляна); 

✅ за підтримки мешканців мікрорайону Борисівка та моїх помічників- консультантів 

проведено прибирання та видалення аварійних дерев у даному мікрорайоні; 

✅ відвідано 14 сесій Переяславської міської ради з 16; 

✅взято участь у  9 засіданнях постійної депутатської комісії з питань соціально-

економічного розвитку, інвестицій, цін, тарифів, житлово-комунальних відносин, 

транспорту, екології, благоустрою, підтримки підприємництва та охорони культурної 

спадщини з 11, складені відповідні протоколи комісій; 

✅ розроблено спільно з відділом капітального будівництва та ЖКГ міської ради  та 

підтримано колегами проект рішення м/р "Про затвердження Програми з регулювання 

кількості безпритульних тварин на території Переяславської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки"; 

✅ готується спільно з відділом КБ та ЖКГ м/р проект Правил утримання домашніх тварин 

на території Переяславської міської територіальної громади. 


