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Розглянувши Ваш запит NsЗПI-483l0-2| вlд |З.|0.2021 року, щодо

Украiнi>.

ПРОТЯГОм Звiтного перiоду постiйно вiдвiдувала cecii селищноТ ради та

засiдання постiйноi депутатськоi koMicii. Брала участь в

обговореннi нагЕLльних питань. При fхвzlпеннi рiшень завжди

враховуваJIа ДУмку виборцiв i користь вiд цих рiшень для життедiяльностi

села.

подання, якi були винесенi мною, як депутатом, для покращення

iнфраструктури у селi Горенка:

- вlдкриттЯ нового транспортного маршруту зi сполучення}I ce--Ia

Горенка селище Гостомель, в зв'язку з тим, що пiсля об'еднання

територiаrrьноi |ромади, жителi села Горенка частiше звертаються .]о

Гостомельськоi селищноi ради, медичних, комун€шьних та iнших установ J.-1я

вирiшення питань;

- посприяти у вирiшеннi питання щодо

продовЖеногО дня для дiтей початкових класiв у лiцеi

селищноТ ради;

- перевiрити вуличне освiтлення та провести

замiни ламп в селi Горенка;

звiту по роботi дегryтата Гостомельськоi селищнот ради Ведмеденко Тетяни

Михайлiвни повiдомляю наступне.

ПiД ЧаС ЗДiйснення cBoik деrтутатських повноважень керув€Lлася

КОНСТИryцiею УкраiЪи та законам УкраiЪи <<Про мiсцеве самоврядування в

вiдкритгя гругшr

Jtlb3 ГостомельськоТ

поточний ремонт з



- роЗглянути можливiсть розширення дороги по вулицi Папулова в

Селi Горенка у зв'язку з великим навантаженням автомобiлiв, якi здiйснюють

об'iзд з Варшавськоi траси через вулицю Папулова в селi Горенка;

- роЗгJlянУти можливiсть будiвництва тротуару по вулицi Папулова в

селi Горенка, ToInry що дуже багато мешканцiв села по цiй вулицi йде на

ЗУПИНКУ МаРшрУгки щоб доiхати до сел. Гостомель та м. Киева, а вiдсутнiсть

тротуару наражае ix на небезпеку;

- ПОСПрияти у вирiшеннi питання щодо фiнансування капiтапьного

ремонту дорiг по вулицi Молодiжна та провулку Мiчурiна в селi Горенка;

- ПРОВеСТи лrлковиЙ ремонт дорожнього поIФиття в селi Горенка по

ВУЛИЦях Раменська та IBaHa Франка у зв'язку з великим навантаженням

аВТОМОбiлiв, якi здiЙснюють об'iЪд з ВаршавськоТ траси через село Горенка;

- РОЗГJIЯIТУТИ МОжJIивiсть встановленнrI обмежув€uIьних знакiв в селi

ГОРенКа По вулицi IBaHa Франка для вантажних автомобiлiв (вагою бiльше

нiж 20 тонн) та обмехсувzrльних знакiв швидкостi;

- ПРОВеСТи комплексну перевiрку ycix дитячих майданчикiв в селi

Горенка. В разi виявлення зламаних елементiв, провести ремонт або замiну.

Також по можливостi встановити паркан та лавки на дитячому ttайданчику

по вулицi Киiвська в селi Горенка.

- провести комплексну перевiрку дитячого майданчику в ce.Ti

ГОРеНКа ПО ВУл. Мiчурiна. .Щемонтувати аварiйнi гойдалки та пpoBecTll

ремонт або замiну зламаних елементiв, а на мiсцi демонтованих гоI-{Jаlок

встановити HoBi;

- розчистити вiд гiлля дерев та покосити траву вздовж узбiччя дороги

по пров. КиiЪський, в селi Горенка. Щiею дорогою yci дiти ходять до Лiцею

J\b3 ГосТомельсьКоi селиЩноi ради, i у випадках коли iЪдять автомобiлi, дiтяlчt

нема€ куди зiйти з дороги;

- провести спилення аварiйних дерев, якi розташованi на землi

комун€tльноi власностi по вул. Садова в селi Горенка;

- присвоення звання Почесних громадян жителям села Горенка.



проте найбiльше звернень надiйrrrлrо iз прохання]1.1 допоýtоги налiкування, особливо онкохворих та важкохворих жителiв. Мною було Подано
на розгляд сесiй подання про надання матерiальноi допомоги жителям, якi iT
потребуютъ у кiлькостi l7 чоловiк, yciM була видiлена.

за зверненнями жителiв села було складено 124 актидепутата та 4характеристики.

впродовж звiтного перiоду пiдтримую постiйний зв,язок iз жителями
села' зустрiчi з мешканцями провожу особисто, спiлк;rюся, де одразу
розглядаю yci скарги та звернення жителiв. У своiй роботi намагаюся
зробити все вiд мене з€шежне.
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