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ЗВІТ 

ДЕПУТАТА ГОЛОПРИСТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

ЗАГРЕБИ ІННИ ДМИТРІВНИ 

 

Згідно зі статтею 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 
інформую виборців єдиного багатомандатного виборчого округу про свою 
депутатську діяльність за період з грудня 2020 року по листопад 2021 року. 

У своїй діяльності протягом роботи депутатського корпусу керуюсь 
Конституцією України, кодексами, законами України та іншими нормативно-

правовими актами. 
 
Участь у сесіях Голопристанської міської ради та діяльність у складі 

постійних комісій 
 
Взяла участь у роботі 87% проведених пленарних засідань 

Голопристанської міської ради. Мною було підтримано усі проєкти рішень 
стосовно:  

- реалізації прав та інтересів мешканців Голопристанської міської 
територіальної громади; 

- здійснення модернізації інфраструктури; 

- капітального ремонту доріг, дитячих садочків, шкіл; 
- реалізації та фінансування місцевих програм; 

- підтримки комунальних підприємств для забезпечення безперебійної їх 
діяльності та покращення якості послуг; 

- сприяння розвитку малого та середнього бізнесу; 

- поліпшення інвестиційного клімату в Голопристанській міській 
територіальній громаді для розвитку туристичного та аграрного потенціалу; 

- сприяння покращення матеріально-технічного забезпечення закладів 
соціальної сфери: шкіл, дитячих садочків, медичних закладів та культури і 
спорту; 

- освітлення вулиць та ін. 
Є членом постійної  комісії  ради з питань житлово-комунального 

господарства,  промисловості, транспорту та зв’язку на посаді секретаря 
комісії. На засіданнях комісії беру участь у: 

- розгляді проєктів програм з питань роботи житлово-комунального 
господарства, промисловості, транспорту та зв’язку; 

-  вивченні і підготовці питань стосовно стану та розвитку зазначених 
галузей;   

- підготовці висновків з даних питань; 
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- контролі за виконанням рішень міської ради і виконавчого комітету з 
питань діяльності промисловості, транспортних підприємств, підприємств 
житлово-комунального господарства та зв’язку. 

 
Робота в Наглядовій раді 
 

Також, я є членом Наглядової ради, де беру участь у проведенні роботи 
стосовно контролю за діяльністю комунальних підприємств міської ради з 
метою забезпечення її прозорості, правомірності, законності та доцільності. 
Взяла участь у всіх засіданнях ради.  

 
Робота з виборцями 
 

Важливою складовою у здійсненні депутатської діяльності вважаю 

роботу з виборцями. Веду активне спілкування з мешканцями 
Голопристанської міської територіальної громади всіх категорій незалежно від 
віку і зайнятості на тій чи іншій посаді, належності до тої чи іншої партії, або 
об’єднання. Мною розглянуто 28 звернень мешканців територіальної громади 
та проведена наступна робота: 

- надала роз’яснення та допомогу в оформленні житлових субсидій; 

- допомогла в зміні постачальника природнього газу; 
- надала роз’яснення щодо розміру та порядку оплати комунальних 

послуг; 
- сприяла у вирішенні питання щодо заміни вуличних ліхтарів по 

вулицях: 1 Травня, Чорноморській, Ларіонова та Київській; 

- надала роз’яснення ОСББ щодо формування тарифів на 
централізоване водопостачання та водовідведення; 

- вирішила питання в придбанні твердого палива сім’ї пенсіонерів; 
- проводила консультації щодо місця та часу вакцинування; 

- допомогла в оформленні документів на отримання допомоги по 
вагітності та пологах; 

- надала роз’яснення щодо категорій населення, які можуть отримати 
соціальні послуги. 

Щосереди проводжу прийом громадян з 09:00 до 12:00 години за адресою: 
вул. Лермонтова, 41, 2-й поверх, м. Гола Пристань. При зверненні не в часи 
прийому, ніхто не залишиться без уваги! 
 

    

З повагою, Інна Загреба 

 


