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Звіт депутата Чернігівської районної ради VII скликання
Костенко Світлани Володимирівни
за 2019 рік
Я, Костенко Світлана Володимирівна, обрана депутатом Чернігівської
районної ради Запорізької області VII скликання по виборчому округу № 3 член
фракції ПП «Опозиційний блок», голова постійної комісії з питань депутатської
діяльності, етики, законності, захисту прав громадян.
Моя діяльність, як депутата Чернігівської районної ради, спрямована на
захист інтересів громади, виконання доручень виборців у межах депутатських
повноважень, згідно Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,
відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про
звернення громадян». Одним із напрямків роботи, як депутата районної ради,
є прийняття участі у проведенні пленарних засідань районної ради та інших
заходах районної ради. В плані підготовки до роботи сесій опрацювала проекти
рішень всіх постійних комісій. За звітний період взяла участь в роботі 6-ти
сесій та у розгляді 60-ти питань.
На засіданнях сесій та постійних комісій беру активну участь в
обговоренні питань важливих для життєдіяльності району. Так поза увагою не
залишилася
проблема
щодо
адміністративно-територіального
устрою
районного рівня. Я є одним із ініціаторів відкритого звернення депутатів
Чернігівської районної ради Запорізької області до Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства розвитку
громад і територій України, керівників депутатських фракцій і груп Верховної
Ради України дев'ятого скликання, народного депутата України Олександра
Пономарьова, Запорізької обласної державної адміністрації, обласної робочої
групи з підготовки пропозицій щодо проекту законодавчого акта про
удосконалення адміністративного-територіального устрою Запорізької області,
Токмацької міської ради, Токмацької районної ради щодо адміністративнотериторіального устрою субрегіонального рівня Запорізької області.
Активно сприяю вирішенню проблемних питань своїх виборців, які
надходять під час прийому громадян на своєму виборчому окрузі.
Регулярно проводжу депутатські прийоми, зустрічі з виборцями. За 2019
рік до мене звернулося 12 громадян.
Основні проблемні питання, які намагалася вирішувати - це соціальний
захист населення, покращення соціальної інфраструктури селища та роботи
комунальних установ, допомога в оформленні документів на влаштування
пенсіонерів до геріатричних пансіонатів. Виборці зверталися з питань надання
субсидій, надання матеріальної допомоги, роботи Укртелекому, роботи аптеки

2

по програмі «Доступні ліки».
Постійно підтримую зв'язок з в.о. старост старостинських округів. Без
тісної співпраці вирішення багатьох питань було б неможливо.
Приймала активну участь в організації та проведенні акції «День
довкілля» щодо приведення в належний санітарний стан парку селища,
центральних вулиць селища Чернігівка.
Робота депутата районної ради вимагає постійної самоосвіти.
Приймала участь, у рамках реалізації менторської програми, у семінарі на
тему «Організація надання послуг соціальної підтримки населення в ОТГ.
Проблеми та перспективи» та у навчальному тренінгу «Створення центру
надання адміністративних послуг в об'єднаній територіальній громаді»,
Всеукраїнському форумі людей поважного віку та Третій Міжнародній зустрічі
фестивалі можливостей людей поважного віку «ЗОЛОТІ РОКИ 2019», що
відбувся у м. Львів. Набуті знання допоможуть організовувати надання якісних
соціальних послуг населенню на новому рівні.
Приймала активну участь у всіх районних заходах з нагоди державних
свят. Протягом 15-ти років за моєї ініциативи проводиться районне свято з
нагоди Міжнародного Дня людей похилого віку та Дня Ветерана.
Щоденно в центрі моєї роботи є і буде проста людина, її соціальний
захист. У своїй роботі керуюсь принципами людяності, взаємоповаги та
чесності. Я готова і надалі вивчати потреби громадян та добросовісно
виконувати доручення виборців.
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