
ДЕПУТАТ
КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Фастівського району Київської області
БОНДАР ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

вул. Центральна, 57, смт Калинівка, Фастівський район, Київська область, 08623, 
тел.: 096-227-58-71

від_______________ №__________
На №_____________ від__________

ЗВІТ
Депутата Калинівської селищної ради VIII скликання 

БОНДАРЯ ЮРІЯ ВІКТОРОВИЧА

Відповідно до ч.„3 ст. 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 
депутат місцевої ради є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і 
їм підзвітним.

Відповідно до ст. 16 вказаного закону, депутат місцевої ради періодично, але 
не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед 
виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада визначає 
орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. ст. 11, 16 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад», сформований даний звіт.

Калинівська селищна рада є представницьким органом місцевого 
самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, 
селищ у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» й іншими законами, а також 
повноважень, переданих їм сільськими, селищними радами.

За результатами місцевих виборів, що відбулись 25 жовтня 2020 року обрано 
депутатів Калинівської селищної ради VI і І скликання у кількості 26 осіб.

Депутати набули повноважень з моменту проведення установчої сесії 
Калинівської селищної ради VIII скликання, яка відбулась з 27.11.2020 року.

Моя депутатська діяльність спрямована на захист інтересів громадян та 
виконання доручень виборців, у межах повноважень наданих мені чинним 
законодавством України.

Намагаюсь весь час працювати так, щоб виправдати Вашу довіру.
Як депутат Калинівської селищної ради, обраний у відповідному окрузі від 

Київської обласної організації Політичної партії «Наш Край», представляю та 
захищаю інтереси, як своїх виборців, так і працюю з усіма жителями Калинівської 
селищної територіальної громади, завжди готовий допомагати кожному в міру 
своїх можливостей та повноважень.

Я депутат Калинівської селищної ради:

1. Робота в Калинівській селищній раді



Як депутат Калинівської селищної ради входжу до складу постійної комісії 
Калинівської селищної ради з питань містобудування, архітектури, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Протягом звітного періоду повноцінно брав участь в засіданнях постійної 
комісії. Активно виступав на сесіях, вносив пропозиції до рішень селищної ради та 
порядку денного, брав участь у підготовці проектів рішень.

1.2. Брав участь в засіданнях сесій Калинівської селищної ради, на яких 
брав активну участь в обговоренні питань порядку денного, давав пропозиції та 
зауваження, а саме:

За звітний період взяв участь у 12 з 12 проведених засідань сесій 
Калинівської селищної ради.

1.3. Мною підтримано прийняття більшості рішень Калинівської селищної 
ради, які відповідають закону та приймались в інтересах виборців, також мною 
контролюється їх виконання.

1.4. Як депутат Калинівської селищної ради здійснюю прийом громадян, 
постійно спілкуюся з виборцями, внаслідок чого отримую звернення в усній формі, 
на які невідкладно реагую. Для їх вирішення я зверталася до селищного голови та 
відповідних служб.
Проблемні питання на моєму виборчому окрузі носять поточний характер і 

вирішуються в міру їх виникнення.

Дякую за довіру!

Працював та продовжую сумлінно працювати захищаючи інтереси громадян!

З повагою,

Депутат /2

Калинівської селищної ради Юрій БОНДАР



ДЕПУТАТ

КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Фастівського району Київської області

БОНДАРУК СЕРГІЙ ОЛЕГОВИЧ

08623, смт Калинівка, Фастівський район, Київська область, вул. Українська, 6 

тел. 067-230-64-80

«28» грудня 2021 року

ЗВІТ

Депутата Калинівської селищної ради VIII скликання

Відповідно до ч. З ст. 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», депутат 
місцевої ради є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітним.

Відповідно до ст. 16 вказаного закону, депутат місцевої ради періодично, але не рідше 
одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного 
виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення 
звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.

Враховуючи вищевиклад ’ене, на підставі ст. ст. 11, 16 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад», сформований даний звіт.

Калинівська селищна рада — є представницьким органом місцевого самоврядування, 
що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ у межах повноважень, 
визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» й іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними 
радами.

За результатами місцевих виборів, що відбулись 25 жовтня 2020 року обрано 
депутатів Калинівської селищної ради VIII скликання у кількості 26 осіб.

Депутати набули повноважень з моменту проведення установчої сесії Калинівської 
селищної ради 8 скликання, яка відбулась з 27.11.2020 року.



Моя депутатська діяльність спрямована на захист інтересів громадян та виконання 
доручень виборців, у межах повноважень наданих мені чинним законодавством України.

Намагаюсь весь час працювати так, щоб виправдати Вашу довіру.

Як депутат Калинівської селищної ради, обраний у відповідному окрузі висунутий 
Київською обласною організацією Політичної партії «УДАР (Український 
Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка», представляю та захищаю інтереси, 
як своїх виборців, так і працюю з усіма жителями Калинівської об’єднаної територіальної 
громади, завжди готовий допомагати кожному в міру своїх можливостей та повноважень.

Як депутат Калинівської селищної ради:

1. Робота в Калинівській селищній раді

Член депутатської фракції «Європейська Солідарність», входжу до складу постійної 
комісії та являюсь заступником голови комісії з питань фінансів, бюджету, планування 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Також 
входжу до складу комісії з надання матеріальної допомоги громадянам згідно соціальної 
програми “Турбота”

Протягом звітного періоду повноцінно брав участь в засіданнях постійної комісії до 
складу якої обрано на пленарних засідання сесій Калинівської селищної ради 8-го скликання та 
комісії “Турбота”. Активно виступав на засіданнях, вносив пропозиції до їх рішень та порядку 
денного, брав участь у підготовці проектів рішень.

1.2. Прийняв участь в сесіях Калинівської селищної ради, на яких приймав 
активну участь в обговоренні питань порядку денного, давав пропозиції та 
зауваження, а саме:

За звітний період прийняв участь у 12 з 12 проведених.

1.3. Мною підтримано прийняття більшості рішень Калинівської селищної ради 
які відповідають закону та приймались в інтересах виборців, також мною 
контролюється їх виконання.

1.4. Прийняв участь в засіданнях постійної комісії та комісії по програмі 
“Турбота” Калинівської селищної ради до складу якої обрано, на яких 
приймав активну участь в обговоренні питань порядку денного, давав 
пропозиції та зауваження.

За звітний період прийняв участь у 25 з 26 проведених.



Дякую за довіру!

Працював та продовжую сумлінно працювати захищаючи інтереси громадян!

З повагою,

Депутат Калинівської селищної ради Сергій БОНДАРУК



ДЕПУТАТ
КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
Фастівського району Київської області 

МОНЬКО АЛЬОНА ІГОРІВНА
Вул. Центральна, 57, смт Калинівка, Фастівський район. Київська область, 08623, 

тел. 097-913’72-89, E-mail alyonamonko@ukr.net

«28» грудня 2021 року

ЗВІТ
Депутата Калинівської селищноїради VIII скликання

Відповідно до ч. З ст. 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», депутат 
місцевої ради є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітним.

Відповідно до ст. 16 вказаного закону, депутат місцевої ради періодично, але не рідше 
одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного 
виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення 
звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. ст. 11, 16 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад», сформований даний звіт.

Калинівська селищна рада є представницьким органом місцевого самоврядування, що 
представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ у межах повноважень, 
визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» й іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними 
радами.

За результатами місцевих виборів, що відбулись 25 жовтня 2020 року обрано депутатів 
Калинівської селищної ради VIII скликання у кількості 26 осіб.

Депутати набули повноважень з моменту проведення установчої сесії Калинівської 
селищної ради VIII скликання, яка відбулась з 27.11.2020 року.

Моя депутатська діяльність спрямована на захист Інтересів громадян та виконання 
доручень виборців, у межах повноважень наданих мені чинним законодавством України.

Намагаюсь весь час працювати так, щоб виправдати Вашу довіру.
Як депутат Калинівської селищної ради, обрана у відповідному окрузі від Київської 

територіальної організації Політичної партії «Європейська Солідарність», представляю та 
захищаю інтереси, як своїх виборців, так і працюю з усіма жителями Калинівської 
об’єднаної територіальної громади, завжди готова допомагати кожному в міру своїх 
можливостей та повноважень,

Я депутат Калинівської селищної ради:

1. Робота в Калинівській селищній раді

Член депутатської фракції Політичної партії «Європейська Солідарність», входжу до складу 
постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, 
енергозбереження та житлово-комунального господарства.

mailto:alyonamonko@ukr.net


Протягом звітного періоду повноцінно брала участь в 6 засіданнях вказаної постійної комісії. 
Активно виступала на сесіях, вносила пропозиції до їх рішень та порядку денного, брала 
участь у підготовці проектів рішень. Ініціювала 11 звернень які було підтримано сесійно до 
вищих органів влади.

Відповідно до Регламенту роботи Калинівської селищної ради, усі проекти рішень з 
відповідних питань попередньо обговорювались на засіданнях постійної комісії з питань 
комунальної власності, інфраструктури, транспорту, енергозбереження та житлово- 
комунального господарства.

Також члени даної комісії часто брали участь у виїзних засіданнях з розгляду звернень та 
скарг громадян Калинівської селищної територіальної громади.

1.2. Прийняла участь в сесіях Калинівської селищної ради, на яких приймала активну 
участь в обговоренні питань порядку денного, давала пропозиції та зауваження, а 
саме:

За звітний період прийняла участь у 12 з 12 проведених.

1.3. Мною підтримано прийняття більшості рішень Калинівської селищної ради які 
відповідають закону та приймались в інтересах виборців, також мною 
контролюється їх виконання.

1.4. Як депутат Калинівської селищної ради здійснюю прийом громадян, постійно 
спілкуюся з виборцями, отримую звернення в усній та письмовій формі, на які не 
відкладно реагую. Для їх вирішення я зверталася до селищного голови та 
відповідних служб,’'

Проблемні питання на моєму виборчому окрузі носять поточний характер І вирішуються в 
міру їх виникнення.

Відповідно до рішення Калинівської селищної ради від 13 травня 2021 року смт Калинівка 
№ 92-05-УШ, як депутат Калинівської селищної ради складала акти за зверненням мешканців 
Калинівської територіальної громади, надавала відповідні довідки, а також складала 
характеристики на мешканців Калинівської селищної ради, її виконавчих органів, 
Калинівського селищного голови на звернення правоохоронних органів, суду, підприємств, 
установ та організацій.

Найважливішою складовою у роботі депутатської діяльності вважаю: постійну співпрацю 
з виборцями - консультація, підтримка та допомога жителям громади; налагодження діалогу 
між представниками влади та виборцями.

Працювала та продовжую сумлінно працювати захищаючи інтереси громадян!

Дякую за довіру!

З повагою, 
Депутат 
Калинівської селищної ради Альона МОНЬКО



ДЕПУТАТ

КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Фастівського району Київської області

ГЛІНСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ
вул. Центральна, 57, смт Калинівка, Фастівський район, Київська область, 08623,

тел.: 0683334076, E-mail: igordeputat@ukr.net

від________________№__________

На №______________від_________

ЗВІТ

Депутата Калинівської селищної ради VIII скликання
ГЛІНСЬКОГО ІГОРЯ ВІКТОРОВИЧА

Відповідно до ч. З ст. 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

депутат місцевої ради є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і 
їм підзвітним.

Відповідно до ст. 16 вказаного закону, депутат місцевої ради періодично, але не 
рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед 

виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада визначає 

орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. 11, 16 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», сформований даний звіт.

Калинівська селищна рада є представницьким органом місцевого 

самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, 

селищ у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» й іншими законами, а також 

повноважень, переданих їм сільськими, селищними радами.

За результатами місцевих виборів, що відбулись 25 жовтня 2020 року обрано 

депутатів Калинівської селищної ради VIII скликання у кількості 26 осіб.
Депутати набули повноважень з моменту проведення установчої сесії Калинівської 
селищної ради VIII скликання, яка відбулась з 27.11.2020 року.

mailto:igordeputat@ukr.net


Моя депутатська діяльність спрямована на захист інтересів громадян та виконання 

доручень виборців, у межах повноважень наданих мені чинним законодавством 
України.

Намагаюсь весь час працювати так, щоб виправдати Вашу довіру.

Як депутат Калинівської селищної ради, обраний у відповідному окрузі від 

Київської територіальної організації Політичної партії «Радикальна Партія Олега 

Ляшка», представляю та захищаю інтереси, як своїх виборців, так і працюю з усіма 
жителями Калинівської селищної територіальної громади, завжди готовий 
допомагати кожному в міру своїх можливостей та повноважень.

Я депутат Калинівської селищної ради:

1. Робота в Калинівській селищній раді

Член депутатської фракції Політичної партії «Радикальна партія Олега Ляшка»,- 
Як депутат Калинівської селищної ради, входжу до складу постійної комісії 
Калинівської селищної ради з питань з питань містобудування, архітектури, 

земельних відносин та'охорони навколишнього природного середовища. Протягом 

звітного періоду повноцінно брав участь в засіданнях постійної комісії, активно 

виступав на сесіях, вносив пропозиції до рішень селищної ради та порядку 
денного, брав участь у підготовці проектів рішень.

1.2. Брав участь в засіданнях сесій Калинівської селищної ради, на яких брав 

активну участь в обговоренні питань порядку денного, давав пропозиції та 

зауваження, а саме:

За звітний період 2020-2021 року взяв участь у 10 з 12 проведених засідань сесій 

Калинівської селищної ради.

1.3. Мною підтримано прийняття більшості рішень Калинівської селищної ради, 

які відповідають закону та приймались в інтересах виборців, також мною 

контролюється їх виконання.

1.4. Як депутат Калинівської селищної ради здійснюю прийом громадян, 

постійно спілкуюся з виборцями, внаслідок чого отримую звернення в усній формі, 

на які невідкладно реагую. Для їх вирішення я звертався до селищного голови та 

відповідних служб.



Проблемні питання на моєму виборчому окрузі носять поточний характер і 

вирішуються в міру їх виникнення.

Дякую за довіру!

Працював та продовжую сумлінно працювати захищаючи інтереси громадян!

З повагою,

Депутат
Калинівської селищної ради Ігор МІНСЬКИЙ



ДЕПУТАТ
КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

Фастівського району Київської області 
ГОРДІЄНКО СЕРГІЙ

Вул. Центральна, 57, смт Калинівка, Фастівський район, Київська область, 08623, 
тел. 067-504-51-03

«28» грудня 2021 року

ЗВІТ
Депутата Калинівської селищної ради VIII скликання

Відповідно до ч. З ст. 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», депутат 
місцевої ради є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітним.

Відповідно до ст. 16 вказаного закону, депутат місцевої ради періодично, але не рідше 
одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного 
виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення 
звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. ст. 11, 16 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад», сформований даний звіт.

Калинівська селищна рада є представницьким органом місцевого самоврядування, що 
представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ у межах повноважень, 
визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» й іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними 
радами.

За результатами місцевих виборів, що відбулись 25 жовтня 2020 року обрано депутатів 
Калинівської селищної ради VIII скликання у кількості 26 осіб.

Депутати набули повноважень з моменту проведення установчої сесії Калинівської 
селищної ради VIII скликання, яка відбулась з 27.11.2020 року.

Моя депутатська діяльність спрямована на захист інтересів громадян та виконання 
доручень виборців, у межах повноважень наданих мені чинним законодавством України.

Намагаюсь весь час працювати так, щоб виправдати Вашу довіру.
Як депутат Калинівської селищної ради, обраний у відповідному окрузі від Київської 

територіальної організації Політичної партії «Європейська Солідарність», представляю та 
захищаю інтереси, як своїх виборців, так і працюю з усіма жителями Калинівської 
об’єднаної територіальної громади, завжди готовий допомагати кожному в міру своїх 
можливостей та повноважень.

Я депутат Калинівської селищної ради:

1. Робота в Калинівській селищній раді



Член депутатської фракції Політичної партії «Європейська Солідарність», входжу до складу 
постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту? 
енергозбереження та житлово-комунального господарства.
Протягом звітного періоду повноцінно брав участь в 6 засіданнях вказаної постійної комісії. 
Активно виступав на сесіях, вносив пропозиції до їх рішень та порядку денного, брав участь у 
підготовці проектів рішень. Ініціював 11 звернень які було підтримано сесійно до вищих 
органів влади.

Відповідно до Регламенту роботи Калинівської селищної ради, усі проекти рішень з 
відповідних питань попередньо обговорювались на засіданнях постійної комісії з питань 
комунальної власності, інфраструктури, транспорту, енергозбереження та житлово- 
комунального господарства.

Також члени даної комісії часто брали участь у виїзних засіданнях з розгляду звернень та 
скарг громадян Калинівської селищної територіальної громади.

1.2. Прийняв участь в сесіях Калинівської селищної ради, на яких приймав активну 
участь в обговоренні питань порядку денного, давала пропозиції та зауваження, а 
саме:

За звітний період прийняв участь у 12 з 12 проведених.

1.3. Мною підтримано прийняття більшості рішень Калинівської селищної ради які 
відповідають закону та приймались в інтересах виборців, також мною 
контролюється їх виконання.

1.4. Як депутат Калинівської селищної ради здійснюю прийом громадян, постійно 
спілкуюся з виборцями, отримую звернення в усній та письмовій формі, на які не 
відкладно реагую. Для їх вирішення я зверталася до селищного голови та 
відповідних служб.

Проблемні питання на моєму виборчому окрузі носять поточний характер і вирішуються в 
міру їх виникнення.

Відповідно до рішення Калинівської селищної ради від 13 травня 2021 року смт Калинівка 
№ 92-05-УШ, як депутат Калинівської селищної ради складала акти за зверненням мешканців 
Калинівської територіальної громади, надавала відповідні довідки, а також складала 
характеристики на мешканців Калинівської селищної ради, її виконавчих органів, 
Калинівського селищного голови на звернення правоохоронних органів, суду, підприємств, 
установ та організацій.

Найважливішою складовою у роботі депутатської діяльності вважаю: постійну співпрацю 
з виборцями - консультація, підтримка та допомога жителям громади; налагодження діалогу 
між представниками влади та виборцями.

Працював та продовжую сумлінно працювати захищаючи інтереси громадян!

Дякую за довіру!

З повагою,
Депутат
Калинівської селищної ради Сергій ГОРДІЄНКО



ДЕПУТАТ КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИФастівського району Київської областіДмитренко Святослав Віталійович
вул. Центральна, 57, смт Калинівка, Фастівський район, Київська область, 08623,

тел.: 0671501197, E-mail: svyatoslavd5@ukr.net

від____________ №________
На №__________ від_______ ЗВІТДепутата Калинівської селищної ради VIII скликанняДМИТРЕНКА СВЯТОСЛАВА ВІТАЛІЙОВИЧА

Відповідно до ч. З ст. 11 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад», депутат місцевої ради є відповідальним перед виборцями 
свого виборчого округу і їм підзвітним.

Відповідно до ст. 16 вказаного закону, депутат місцевої ради 
періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про 
свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, 
об'єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення 
звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. 11, 16 Закону України 
«Про статус депутатів місцевих рад», сформований даний звіт.
Калинівська селищна рада є представницьким органом місцевого 
самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних 
громад сіл, селищ у межах повноважень, визначених Конституцією 
України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» й 
іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, 
селищними радами.

За результатами місцевих виборів, що відбулись 25 жовтня 2020 
року обрано депутатів Калинівської селищної ради VIII скликання у 
кількості 26 осіб.

Депутати набули повноважень з моменту проведення установчої 
сесії Калинівської селищної ради VIII скликання, яка відбулась з 
27.11.2020 року.

mailto:svyatoslavd5@ukr.net


Моя депутатська діяльність спрямована на захист інтересів 
громадян та виконання доручень виборців, у межах повноважень 
наданих мені чинним законодавством України.

Намагаюсь весь час працювати так, щоб виправдати Вашу довіру
Як депутат Калинівської селищної ради, обраний у відповідному 

окрузі від Київської обласної організації Політичної партії ЗА 
МАЙБУТНЄ», представляю та захищаю інтереси, як своїх виборців, так і 

працюю з усіма жителями Калинівської селищної територіальної 
громади, завжди готовий допомагати кожному в міру своїх можливостей 
та повноважень.

Я депутат Калинівської селищної ради:

1. Робота в Калинівській селищній раді
Як депутат Калинівської селищної ради входжу до складу 

постійної комісії Калинівської селищної ради з питань комунальної 
власності, інфраструктури, транспорту, енергозбереження та житлово- 
комунального господарства. Протягом звітного періоду повноцінно брав 
участь в засіданнях вказаної постійної комісії. Активно виступав на 
сесіях, вносив пропозиції до рішень селищної ради та порядку денного, 
брав участь у підготовці проектів рішень.

Відповідно до Регламенту роботи Калинівської селищної ради, усі 
проекти рішень з відповідних питань попередньо обговорювались на 
засіданнях постійної комісії з питань комунальної власності, 
інфраструктури, транспорту, енергозбереження та житлово- 
комунального господарства.

Також члени даної комісії часто брали участь у виїзних засіданнях 
з розгляду звернень та скарг громадян Калинівської селищної 
територіальної громади.

1.2. Брав участь в засіданнях сесій Калинівської селищної ради, на 
яких брав активну участь в обговоренні питань порядку денного, давав 
пропозиції та зауваження, а саме:

За звітний період 2020- 2021 рік взяв участь у 11 з 12 проведених 
засідань сесій Калинівської селищної ради.

1.3. Мною підтримано прийняття більшості рішень Калинівської 
селищної ради, які відповідають закону та приймались в інтересах 
виборців, також мною контролюється їх виконання.

1.4. Як депутат Калинівської селищної ради здійснюю прийом 
громадян, постійно спілкуюся з виборцями, отримую звернення в усній 



та письмовій формі, на які невідкладно реагую. Для їх вирішення я 
звертався до селищного голови та відповідних служб.

Проблемні питання на моєму виборчому окрузі носять поточний 
характер і вирішуються в міру-їх виникнення.

Відповідно до рішення Калинівської селищної ради від 13 травня 
2021 року смт Калинівка № 92-05-УІІІ, як депутат Калинівської селищної 
ради складав акти за зверненням мешканців Калинівської 
територіальної громади, надавав відповідні довідки, а також складав 
характеристики на мешканців Калинівської територіальної громади, за 
дорученням Калинівської селищної ради, її виконавчих органів, 
Калинівського селищного голови на звернення правоохоронних органів, 
суду, підприємств, установ та організацій.

Найважливішою складовою у роботі депутатської діяльності 
вважаю: постійну співпрацю з виборцями - консультація, підтримка та 
допомога жителям громади; налагодження діалогу між представниками 
влади та виборцями.

Працював та продовжую сумлінно працювати захищаючи інтереси 
громадян!



По територіальному виборчому округу № 1

IT де

Обраний депутатом Калинівської селищної ради 25 жовтня 2020 року. 
Висунутий Київською обласною організацією Політичної партії «Наш Край». 
Є членом Постійна комісія з питань освіти, культури, туризму, молоді, 
фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення. 
Свої депутатські повноваження здійснюю на основі вимог, які передбачені 
Конституцією України, Законами України «Про статус депутатів місцевих 
рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом Калинівської 
селищної ради.

Пріоритетними напрямами роботи вбачаю захист інтересів громади та 
виборців, виконання доручень виборців, у межах депутатських повноважень. 
Беру активну участь у роботі сесійних засідань Калинівської селищної ради 
та у засіданнях постійних комісій.

За період з 27.11.2020 по 31.12.2021 р.:

Було проведено 5 прийомів громадян на місцях.
Було проведено 2 зустрічі з мешканців щодо житлово-комунальних 

послуг.
Було написано актів, щодо призначення соціальної допомоги - ЗО.
Була здійснена організація та спонсорська підтримка турніру з 

олімпійського тхеквондо.
Було отримано заяв, скарг громадян - ЗО. По даним зверненням 

громадян, були подані депутатські звернення до відповідних органів, задля 
оперативного вирішення.

Під час роботи у засіданні Постійно діючою комісії активно підтримував 
питання, що стосуються розвитку фізичної культури, спорту, національно- 
патріотичного виховання, молодіжної політики та культурно-мистецької 
діяльності.

10.01.2022 Депутат 
Калинівської селищної ради 

VIII скликання 
Дунаев Д.В.



ДЕПУТАТ КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Фастівського району Київської області 
КОМАР ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА 

вул. Центральна, 57, смт Калинівка, Фастівський район, Київська область, 08623, 
тел.: 0933904979 E-mail: Tatuanam@ukr.net

від________________ №___________
На №______________ від__________

ЗВІТ
Депутата Калинівської селищної ради VIII скликання 

КОМАР ТЕТЯНИ АНАТОЛІЇВНИ

Відповідно до ч. З ст. 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад», депутат місцевої ради є відповідальним перед виборцями свого 
виборчого округу і їм підзвітним.

Відповідно до ст. 16 вказаного закону, депутат місцевої ради періодично, 
але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед 
виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада 
визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед 
виборцями.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. 11, 16 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад», сформований даний звіт.

Калинівська селищна рада є представницьким органом місцевого 
самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, 
селищ у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» й іншими законами, а також 
повноважень, переданих їм сільськими, селищними радами.

За результатами місцевих виборів, що відбулись 25 жовтня 2020 року 
обрано депутатів Калинівської селищної ради VIII скликання у кількості 26 
осіб.

Депутати набули повноважень з моменту проведення установчої сесії 
Калинівської селищної ради VIII скликання, яка відбулась з 27.11.2020 року.

Моя депутатська діяльність спрямована на захист інтересів громадян та 
виконання доручень виборців, у межах повноважень наданих мені чинним 
законодавством України.

Намагаюсь весь час працювати так, щоб виправдати Вашу довіру.
Як депутат Калинівської селищної ради, обрана у відповідному окрузі від 

Київської обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», 
представляю та захищаю інтереси, як своїх виборців, так і працюю з усіма 
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жителями Калинівської селищної територіальної громади, завжди готова 
допомагати кожному в міру своїх можливостей та повноважень.

Я депутат Калинівської селищної ради:

1 .Робота в Калинівській селищній раді.
Як депутат Калинівської селищної ради входжу до складу постійної 

комісії Калинівської селищної ради з питань містобудування, архітектури, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Протягом звітного періоду повноцінно брала участь в засіданнях вказаної 
постійної комісії. Активно виступала на сесіях селищної ради, вносила 
пропозиції до рішень селищної ради та порядку денного, брала участь у 
підготовці проектів рішень.

Відповідно до Регламенту роботи Калинівської селищної ради, усі 
проекти рішень з відповідних питань попередньо обговорювались на 
засіданнях постійної комісії з питань містобудування, архітектури, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Як член постійної комісії Калинівської селищної ради з питань 
містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища часто брала участь у виїзних засіданнях з розгляду 
звернень та скарг громадян Калинівської селищної територіальної громади.

1.2. Брала участь в засіданнях сесій Калинівської селищної ради, на 
яких брала активну участь в обговоренні питань порядку денного, давала 
пропозиції та зауваження, а саме:

За звітний період 2020-2021 рік взяла участь у 12 з 12 проведених 
засідань сесій Калинівської селищної ради.

1.3. Мною підтримано прийняття більшості рішень Калинівської 
селищної ради, які відповідають закону та приймались в інтересах виборців, 
також мною контролюється їх виконання.

1.4. Як депутат Калинівської селищної ради здійснюю прийом громадян, 
постійно спілкуюся з виборцями, внаслідок чого отримую звернення в усній 
формі, на які невідкладно реагую. Для їх вирішення я зверталася до селищного 
голови та відповідних служб, з виїздом на місце вирішували багато питань 
громадян.

Проблемні питання на моєму виборчому окрузі носять поточний 
характер і вирішуються в міру їх виникнення.

Відповідно до рішення Калинівської селищної ради від 13 травня 2021 
року смт Калинівка № 92-05-УПІ, як депутат Калинівської селищної ради 
складала

акти за зверненням мешканців Калинівської територіальної громади, 
надавала відповідні довідки, а також складала характеристики на мешканців 
Калинівської територіальної громади, за дорученням Калинівської селищної 
ради, її виконавчих органів, Калинівського селищного голови на звернення 
правоохоронних органів, суду, підприємств, установ та організацій.

Найважливішою складовою у роботі депутатської діяльності вважаю: 



постійну співпрацю з виборцями - консультація, підтримка та допомога 
жителям громади; налагодження діалогу між представниками влади та 
виборцями.

Дякую за довіру!

З повагою,

Депутат
Калинівської селищної ради Тетяна КОМАР



ДЕПУТАТ КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Фастівського району Київської області 
НОВІКОВА ЛЕСЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Вул. Центральна, 57, смт Калинівка, Фастівський район, Київська область, 08623, 
тел. тел. 067-747-59-76, E-mail Lesianovikova@ukr.net

«29» грудня 2021 року

ЗВІТ
Депутата Калинівської селищної ради VIII скликання

Відповідно до ч. З ст. 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», депутат 
місцевої ради є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітним.

Відповідно до ст. 16 вказаного закону, депутат місцевої ради періодично, але не рідше 
одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного 
виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення 
звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. ст. 11, 16 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад», сформований даний звіт.

Калинівська селищна рада є представницьким органом місцевого самоврядування, що 
представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ у межах повноважень, 
визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» й іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними 
радами.

За результатами місцевих виборів, що відбулись 25 жовтня 2020 року обрано депутатів 
Калинівської селищної ради VIII скликання у кількості 26 осіб.

Депутати набули повноважень з моменту проведення установчої сесії Калинівської 
селищної ради VIII скликання, яка відбулась з 27.11.2020 року.

Моя депутатська діяльність спрямована на захист інтересів громадян та виконання 
доручень виборців, у межах повноважень наданих мені чинним законодавством України.

Намагаюсь весь час працювати так, щоб виправдати Вашу довіру.
Як депутат Калинівської селищної ради, обрана у відповідному окрузі від Київської 

територіальної організації Політичної партії «Європейська Солідарність», представляю та 
захищаю інтереси, як своїх виборців, так і працюю з усіма жителями Калинівської 
об’єднаної територіальної громади, завжди готова допомагати кожному в міру своїх 
можливостей та повноважень.

Я депутат Калинівської селищної ради:

1. Робота в Калинівській селищній раді

Член депутатської фракції Політичної партії «Європейська Солідарність», секретар 
Калинівської селищної ради.
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Протягом звітного періоду повноцінно брала участь в засіданнях постійних комісій. Активно 
виступала на сесіях, вносила пропозиції до їх рішень та порядку денного, брала участь у 
підготовці проектів рішень. Ініціювала 11 звернень які було підтримано сесійно до вищих 
органів влади.

1.2. Прийняла участь в сесіях Калинівської селищної ради, на яких приймала активну 
участь в обговоренні питань порядку денного, давала пропозиції та зауваження, а 
саме:

За звітний період прийняла участь у 12 з 12 проведених.

1.3. Мною підтримано прийняття більшості рішень Калинівської селищної ради які 
відповідають закону та приймались в інтересах виборців, також мною 
контролюється їх виконання.

1.4. Як депутат Калинівської селищної ради здійснюю прийом громадян, постійно 
спілкуюся з виборцями, отримую звернення в усній та письмовій формі, на які не 
відкладно реагую. Для їх вирішення я зверталася до селищного голови та 
відповідних служб.

Проблемні питання на моєму виборчому окрузі носять поточний характер і вирішуються в 
міру їх виникнення.

Відповідно до рішення Калинівської селищної ради від 13 травня 2021 року смт Калинівка 
№ 92-05-УІІІ, як депутат Калинівської селищної ради складала акти за зверненням мешканців 
Калинівської територіальної громади, надавала відповідні довідки, а також складала 
характеристики на мешканців Калинівської селищної ради, її виконавчих органів, 
Калинівського селищного голови на звернення правоохоронних органів, суду, підприємств, 
установ та організацій.

Найважливішою складовою у роботі депутатської діяльності вважаю: постійну співпрацю 
з виборцями - консультація, підтримка та допомога жителям громади; налагодження діалогу 
між представниками влади та виборцями.

Працювала та продовжую сумлінно працювати захищаючи інтереси громадян!

Дякую за довіру!

З повагою,
Депутат
Калинівської селищної ради



ДЕПУТАТ
КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Фастівського району Київської області
ПЕТРЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Вул. Центральна, 57, смт Калинівка, Фастівський район, Київська область, 08623, 
тел. 063-137-00-27, E-mail: staspola@gmail.com

«28» грудня 2021 року

ЗВІТ
Депутата Калинівської селищної ради VIII скликання

Відповідно до ч. З ст. 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», депутат 
місцевої ради є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітним.

Відповідно до ст. 16 вказаного закону, депутат місцевої ради періодично, але не рідше 
одного разу на рік, зобов'язанйй звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного 
виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення 
звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. ст. 11, 16 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад», сформований даний звіт.

Калинівська селищна рада є представницьким органом місцевого самоврядування, що 
представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ у межах повноважень, 
визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» й іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними 
радами.

За результатами місцевих виборів, що відбулись 25 жовтня 2020 року обрано депутатів 
Калинівської селищної ради VIII скликання у кількості 26 осіб.

Депутати набули повноважень з моменту проведення установчої сесії Калинівської 
селищної ради VIII скликання, яка відбулась з 27.11.2020 року.

Моя депутатська діяльність спрямована на захист інтересів громадян та виконання 
доручень виборців, у межах повноважень наданих мені чинним законодавством України.

Намагаюсь весь час працювати так, щоб виправдати Вашу довіру.
Як депутат Калинівської селищної ради, обрана у відповідному окрузі від Київської 

територіальної організації Політичної партії «Європейська Солідарність», представляю та 
захищаю інтереси, як своїх виборців, так і працюю з усіма жителями Калинівської 
об’єднаної територіальної громади, завжди готова допомагати кожному в міру своїх 
можливостей та повноважень.

Я депутат Калинівської селищної ради:

1. Робота в Калинівській селищній раді

Член депутатської фракції Політичної партії «Європейська Солідарність», входжу до складу 
постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та міжнародного співробітництва.
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Протягом звітного періоду повноцінно брала участь в 17 засіданнях вказаної постійної комісії. 
Активно виступала на сесіях, вносила пропозиції до їх рішень та порядку денного, брала 
участь у підготовці проектів рішень. Ініціювала 11 звернень які було підтримано сесійно до 
вищих органів влади.

Відповідно до Регламенту роботи Калинівської селищної ради, усі проекти рішень з 
відповідних питань попередньо обговорювались на засіданнях постійної комісії з питань 
фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництв а.

Також члени даної комісії часто брали участь у виїзних засіданнях з розгляду звернень та 
скарг громадян Калинівської селищної територіальної громади.

1.2. Прийняла участь в сесіях Калинівської селищної ради, на яких приймала активну 
участь в обговоренні питань порядку денного, давала пропозиції та зауваження, а 
саме:

За звітний період прийняла участь у 12 з 12 проведених.

1.3. Мною підтримано прийняття більшості рішень Калинівської селищної ради які 
відповідають закону та приймались в інтересах виборців, також мною 
контролюється їх виконання.

1.4. Як депутат Калинівської селищної ради здійснюю прийом громадян, постійно 
спілкуюся з виборцями, отримую звернення в усній та письмовій формі, на які не 
відкладно реагую. Для їх вирішення я зверталася до селищного голови та 
відповідних служб.'

Проблемні питання на моєму виборчому окрузі носять поточний характер і вирішуються в 
міру їх виникнення.

Відповідно до рішення Калинівської селищної ради від 13 травня 2021 року смт Калинівка 
№> 92-05-УІІІ, як депутат Калинівської селищної ради складала акти за зверненням мешканців 
Калинівської територіальної громади, надавала відповідні довідки, а також складала 
характеристики на мешканців Калинівської селищної ради, її виконавчих органів, 
Калинівського селищного голови на звернення правоохоронних органів, суду, підприємств, 
установ та організацій.

Найважливішою складовою у роботі депутатської діяльності вважаю: постійну співпрацю 
з виборцями - консультація, підтримка та допомога жителям громади; налагодження діалогу 
між представниками влади та виборцями.

Працювала та продовжую сумлінно працювати захищаючи інтереси громадян!

Дякую за довіру!

З повагою,
Депутат
Калинівської селищної ради Оксана ПЕТРЕНКО



/ (.(.''б/~
/а VIII скликання Калинівської селищної ради Фастівського 
" району Київської області

(Відповідно до ст. 16 Закону. України «Про статус депутатів місцевих рад») 
Суханова Руслана Валерійовича

По територіальному виборчому округу № 1
За період з 27.11.2020 по 31.12.2021 р.

Обраний депутатом Калинівської селищної ради 25 жовтня 2020 року. 
Висунутий Київською обласною організацією Політичної партії «Наш Край». 
Є членом Постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва. Свої депутатські повноваження здійснюю на основі вимог, 
які передбачені Конституцією України, Законами України «Про статус 
депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Регламентом Калинівської селищної ради.

Пріоритетними напрямами роботи вбачаю захист інтересів громади та 
виборців, виконання доручень виборців, у межах депутатських повноважень. 
Беру активну участь у роботі сесійних засідань Калинівської селищної ради та 
у засіданнях постійних комісій. Під час особистих прийомів намагаюсь 
оперативно реагувати на звернення громадян.

Було проведено 7 прийомів громадян на місцях.
Було отримано заяв, скарг громадян - письмових 18 та близько 20 в 

усній формі зокрема щодо:
• надання пропозицій по соціально-економічному розвитку громади
• організації діяльності фольклорного колективу
• вуличного освітлення
• дорожнього покриття
• очищення снігу
• безпеки дорожнього руху
• діяльності підприємств громади
• підтримка малозабезпечених верств населення
• написання актів, щодо призначення соціальної допомоги.

По вищевказаним зверненням громадян, були подані депутатські 
звернення до відповідних органів, задля оперативного вирішення.

Дата складання звіту

Депутат
Калинівської селищної ради
УШ скликання



Калинівської селищної ради Віталій Скрипка

■ і
ДЕПУТАТ

КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Фастівського району Київської області

Скрипка Віталій Іванович
вул. Центральна, 57, смт Калинівка, Фастівський район, Київська область, 08623,

тел.: 0987102810, E-mail: skripkavi@ukr.net

від________________№__________

На № __________ від_________

ЗВІТ

Депутата Калинівської селищної ради VIII скликання
СКРИПКИ ВІТАЛІЯ ІВАНОВИЧА

Відповідно до ч. З ст. 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

депутат місцевої ради є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і 

їм підзвітним.

Відповідно до ст. 16 вказаного закону, депутат місцевої ради періодично, але не 

рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед 
виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада визначає 
орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.

Враховуючи вищевикпадене, на підставі ст. ст. 11, 16 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», сформований даний звіт.

Калинівська селищна рада є представницьким органом місцевого 

самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл. 

селищ у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» й іншими законами, а також 

повноважень, переданих їм сільськими, селищними радами.
За результатами місцевих виборів, що відбулись 25 жовтня 2020 року обрано 

депутатів Калинівської селищної ради VIII скликання у кількості 26 осіб.

mailto:skripkavi@ukr.net


Депутати набули повноважень з моменту проведення установчої сесії Калинівської 

селищної ради VIII скликання, яка відбулась з 27.11.2020 року.
Моя депутатська діяльність спрямована на захист інтересів громадян та виконання 

доручень виборців, у межах повноважень наданих мені чинним законодавством 

України.
Намагаюсь весь час працювати так, щоб виправдати Вашу довіру.

Як депутат Калинівської селищної ради, обраний у відповідному окрузі від 

Київської територіальної організації Політичної партії «Радикальна Партія Олега 
Ляшка», представляю та захищаю інтереси, як своїх виборців, так і працюю з усіма 

жителями Калинівської селищної територіальної громади, завжди готовий 

допомагати кожному в міру своїх можливостей та повноважень.

Я депутат Калинівської селищної ради:

1. Робота в Калинівській селищній раді
Як депутат Калинівської селищної ради, входжу до складу постійної комісії 

Калинівської селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики, регламенту та запобігання корупції.
Протягом звітного періоду повноцінно брав участь в засіданнях постійної комісії, 

активно виступав на сесіях, вносив пропозиції до рішень селищної ради та порядку 
денного, брав участь у підготовці проектів рішень.

1.2. Брав участь в засіданнях сесій Калинівської селищної ради, на яких брав 

активну участь в обговоренні питань порядку денного, давав пропозиції та 
зауваження, а саме:

За звітний період взяв участь у 8 з 12 проведених засідань сесій Калинівської 

селищної ради.

1.3. Мною підтримано прийняття більшості рішень Калинівської селищної ради, 

які відповідають закону та приймались в інтересах виборців, також мною 

контролюється їх виконання.
1.4. Як депутат Калинівської селищної ради здійснюю прийом громадян, 

постійно спілкуюся з виборцями, внаслідок чого отримую звернення в усній формі, 

на які невідкладно реагую. Для їх вирішення я зверталася до селищного голови та 

відповідних служб.
Проблемні питання на моєму виборчому окрузі носять поточний характер і 

вирішуються в міру їх виникнення.



Дякую за довіру!

Працював та продовжую сумлінно працювати захищаючи інтереси громадян!

З повагою,

Депутат

Калинівської селищної ради



ДЕПУТАТ
КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Фастівського району Київської області 

Сучок Павло Анатолійович
08623, с.м.т. Калинівка, Фастівський район, Київська область, вул. Калинова 10 

тел. 050-381-08-45

«28» грудня 2021 року

ЗВІТ
Депутата Калинівської селищної ради VIII скликання

Відповідно до ч. З ст. 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», депутат 
місцевої ради є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітним.

Відповідно до ст. 16 вказаного закону, депутат місцевої ради періодично, але не рідше 
одного разу на рік. зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного 
виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення 
звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. ст. 11, 16 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад», сформований даний звіт.

Калинівська селищна рада — є представницьким органом місцевого самоврядування, 
що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ у межах повноважень, 
визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» й іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними 
радами.

За результатами місцевих виборів, що відбулись 25 жовтня 2020 року обрано 
депутатів Калинівської селищної ради VIII скликання у кількості 26 осіб.

Депутати набули повноважень з моменту проведення установчої сесії Калинівської 
селищної ради 8 скликання, яка відбулась 27.11.2020 року.

Моя депутатська діяльність спрямована на захист інтересів громадян та виконання 
доручень виборців, у межах повноважень наданих мені чинним законодавством України.

Намагаюсь весь час працювати так, щоб виправдати Вашу довіру.
Як депутат Калинівської селищної ради, обраний у відповідному окрузі від Київської 

обласної організації політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», 
представляю та захищаю інтереси, як своїх виборців, так і працюю з усіма жителями 
Калинівської об’єднаної територіальної громади. Завжди готовий допомагати кожному в 
міру своїх можливостей та повноважень.

Як депутат Калинівської селищної ради виконував наступну роботу :



1. Робота в Калинівської селищній раді.

25 січня 2021 року була створена фракція Політичної партії «Всеукраїнське об'єднання 
«Батьківщина» та обрано мене її головою. Являюсь головою постійної комісії з питань фінансів, 
бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва. Протягом звітного періоду скликав та проводив засідання комісій. Активно 
виступав на сесіях, вносив пропозиції до їх рішень та порядку денного, брав участь у підготовці 
проектів рішень. Ініціював звернення, які були підтримані сесійно до вищих органів влади.

1.1 Приймав участь в сесіях Калинівської селищної ради, на яких проводив 
активну участь в обговоренні питань порядку денного, давав пропозиції та 
зауваження, а саме:

за звітний період прийняв участь у 12 з 12 проведених сесій.

1.2 Мною підтримано прийняття більшості рішень Калинівської селищної ради, 
які відповідають закону та приймались в інтересах виборці.

1.3 Приймав участь в засіданнях постійної комісії Калинівської селищної ради до 
складу якої мене обрано.

В 2020 році візі проведених. 
В 2021 році в 16 з 16 проведених.

1.4 Приймав участь в засіданнях комісії «Турбота» з надання фінансової допомоги 
жителям КалинівськоїТромади .які потрапили в складні життєві обставини.

2 Як депутат проводив наступну роботу з виборцями:

2.1 В 2021 році проведено десятки зустрічей з жителями Калинівської громади.

2.2 Приймав активну участь в вирішенні проблемних питань жителів будинка за 
адресою: смт Калинівка вул. Залізнична 47 ,а саме:

• Приведення в відповідність фактичного розміру земельної ділянки
прибудинкової території до даних, які зазначені в кадастровій карті. 
Вирішення питання електроживлення будинку.
Вирішення питання з роботами в нічний період на території підприємства .яке 
межує з будинком.

2.3 Силами депутатів фракції «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» 
відремонтували місток та очистили від захаращення територію біля труби в смт Калинівка.

2.4 Силами депутатів фракції «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» прикрасили 
новорічними прикрасами сквер біля Калинівської школи №2.

Дякую за довіру!

Працював та продовжую сумлінно працювати захищаючи інтереси громадян!

З повагою,
Ваш депутат Калинівської селищної ради Павло Сучок



ДЕПУТАТ КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

Фастівського району Київської області 
СЯБРЕНКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

вул. Центральна, 57, смт Калинівка, Фастівський район, Київська область, 08623, 
тел.: 0989553610 E-mail: svetla59@ukr.net

від________________ №___________
На №______________ від__________

ЗВІТ
Депутата Калинівської селищної ради VIII скликання 

СЯБРЕНКО СВІТЛАНИ МИКОЛАЇВНИ

Відповідно до ч. З ст. 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад», депутат місцевої ради є відповідальним перед виборцями свого 
виборчого округу і їм підзвітним.

Відповідно до ст. 16 вказаного закону, депутат місцевої ради 
періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою 
роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями 
громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів 
місцевої ради перед виборцями.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. 11, 16 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад», сформований даний звіт.

Калинівська селищна рада є представницьким органом місцевого 
самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, 
селищ у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» й іншими законами, а 
також повноважень, переданих їм сільськими, селищними радами.

За результатами місцевих виборів, що відбулись 25 жовтня 2020 року 
обрано депутатів Калинівської селищної ради VIII скликання у кількості 26 
осіб.

Депутати набули повноважень з моменту проведення установчої сесії 
Калинівської селищної ради VIII скликання, яка відбулась з 27.11.2020 року.

Моя депутатська діяльність спрямована на захист інтересів громадян та 
виконання доручень виборців, у межах повноважень наданих мені чинним 
законодавством України.

Намагаюсь весь час працювати так, щоб виправдати Вашу довіру.
Як депутат Калинівської селищної ради, обрана у відповідному окрузі 

від Київської обласної організації Політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ», 
представляю та захищаю інтереси, як своїх виборців, так і працюю з усіма 
жителями Калинівської селищної територіальної громади, завжди готова 
допомагати кожному в міру своїх можливостей та повноважень.

mailto:svetla59@ukr.net


Я депутат Калинівської селищної ради:

1. Робота в Калинівській селищній раді
Як депутат Калинівської селищної ради входжу до складу постійної 

комісії Калинівської селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва.

Протягом звітного періоду повноцінно брала участь в засіданнях 
вказаної постійної комісії. Активно виступала на сесіях селищної ради, 
вносила пропозиції до рішень селищної ради та порядку денного, брала 
участь у підготовці проектів рішень.

Відповідно до Регламенту роботи Калинівської селищної ради, усі 
проекти рішень з відповідних питань попередньо обговорювались на 
засіданнях постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва.

Як член постійної комісії Калинівської селищної ради з питань фінансів, 
бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва часто брала участь у виїзних засіданнях з 
розгляду звернень та скарг громадян Калинівської селищної територіальної 
громади.

1.2. Брала участь в засіданнях сесій Калинівської селищної ради, на 
яких брала активну участь в обговоренні питань порядку денного, давала 
пропозиції та зауваження, а саме:

За звітний період 2020-2021 рік взяла участь у 12 з 12 проведених 
засідань сесій Калинівської селищної ради.

1.3. Мною підтримано прийняття більшості рішень Калинівської 
селищної ради, які відповідають закону та приймались в інтересах виборців, 
також мною контролюється їх виконання.

1.4. Як депутат Калинівської селищної ради здійснюю прийом громадян, 
постійно спілкуюся з виборцями, внаслідок чого отримую звернення в усній 
формі, на які невідкладно реагую. Для їх вирішення я зверталася до 
селищного голови та відповідних служб, з виїздом на місце вирішували 
багато питань громадян.

Проблемні питання на моєму виборчому окрузі носять поточний 
характер і вирішуються в міру їх виникнення.

Відповідно до рішення Калинівської селищної ради від 13 травня 2021 
року смт Калинівка № 92-05-УІІІ, як депутат Калинівської селищної ради 
складала

акти за зверненням мешканців Калинівської територіальної громади, 
надавала відповідні довідки, а також складала характеристики на мешканців 
Калинівської територіальної громади, за дорученням Калинівської селищної 
ради, її виконавчих органів, Калинівського селищного голови на звернення 
правоохоронних органів, суду, підприємств, установ та організацій.

Найважливішою складовою у роботі депутатської діяльності вважаю: 
постійну співпрацю з виборцями - консультація, підтримка та допомога 



жителям громади; налагодження діалогу між представниками влади та 
виборцями.

Дякую за довіру!

З повагою,

Депутат
Калинівської селищної ради Світлана СЯБРЕНКО



ДЕПУТАТ КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
Фастівського району Київської області 
ФЕЩЕНКО ГРИГОРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Вул. Центральна, 57, смт Калинівка, Фастівський район, Київська область, 08623, 
тел. 067-765-73-02, E-mail gfeshchenko@ukr.net

«28»грудня 2021 року Калинівському 
селищному голові 
Юлії Олексенко

Щодо подання звіту депутата
Калинівської селищної ради

Відповідно до ч. З ст. 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», депутат 
місцевої ради є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітним.

Відповідно до ст. 16 вказаного закону, депутат місцевої ради періодично, але не рідше 
одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного 
виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів 
депутатів місцевої ради перед виборцями.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. ст. 11, 16 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад», направляю звіт свій як депутата Калинівської селищної ради для 
публікації на сайті та інформування виборців.

Додаток - звіт депутата Калинівської селищної ради.

З повагою,

Депутат Калинівської селищної ради Григорій ФЕЩЕНКО

mailto:gfeshchenko@ukr.net


ДЕПУТАТ КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

Фастівського району Київської області

ЧИЖ ОКСАНА ВАСИЛІВНА
вул. Центральна, 57, смт Калинівка, Фастівський район, Київська область, 08623,

тел.: 0673060803

від_________________№__________
На №______________ від__________

ЗВІТ
Депутата Калинівської селищної ради VIII скликання

ЧИЖ ОКСАНИ ВАСИЛІВНИ

Відповідно до ч. З ст. 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад», депутат місцевої ради є відповідальним перед виборцями свого 
виборчого округу і їм підзвітним.

Відповідно до ст. 16 вказаного закону, депутат місцевої ради періодично, 
але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед 
виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада 
визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед 
виборцями.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. ст. 11, 16 Закону України 
«Про статус депутатів місцевих рад», сформований даний звіт.

Калинівська селищна рада є представницьким органом місцевого 
самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, 
селищ у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» й іншими законами, а також 
повноважень, переданих їм сільськими, селищними радами.

За результатами місцевих виборів, що відбулись 25 жовтня 2020 року 
обрано депутатів Калинівської селищної ради VIII скликання у кількості 26 
осіб.

Депутати набули повноважень з моменту проведення установчої сесії 
Калинівської селищної ради VIII скликання, яка відбулась з 27.11.2020 року.

Моя депутатська діяльність спрямована на захист інтересів громадян та 
виконання доручень виборців, у межах повноважень наданих мені чинним 
законодавством України.

Намагаюсь весь час працювати так, щоб виправдати Вашу довіру.
Як депутат Калинівської селищної ради, обраний у відповідному окрузі 

від Київської обласної організації Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ», представляю та захищаю інтереси, як своїх 
виборців, так і працюю з усіма жителями Калинівської селищної 



територіальної громади, завжди готовий допомагати кожному в міру своїх 
можливостей та повноважень.

Я депутат Калинівської селищної ради:

1. Робота в Калинівській селищній раді
Як депутат Калинівської селищної ради входжу до складу постійної 

комісії Калинівської селищної ради з питань містобудування, архітектури, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Протягом звітного періоду повноцінно брала участь в засіданнях вказаної 
постійної комісії. Активно виступала на сесіях селищної ради, вносила 
пропозиції до рішень селищної ради та порядку денного, брала участь у 
підготовці проектів рішень.

Відповідно до Регламенту роботи Калинівської селищної ради, усі 
проекти рішень з відповідних питань попередньо обговорювались на 
засіданнях постійної комісії з питань містобудування, архітектури, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Як член постійної комісії Калинівської селищної ради з питань 
містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища часто брала участь у виїзних засіданнях з розгляду 
звернень та скарг громадян Калинівської селищної територіальної громади.

1.2. Брала участь в засіданнях сесій Калинівської селищної ради, на 
яких брала активну участь в обговоренні питань порядку денного, давала 
пропозиції та зауваження, а саме:

За звітний період взяла участь у 12 з 12 проведених засідань сесій 
Калинівської селищної ради.

1.3. Мною підтримано прийняття більшості рішень Калинівської 
селищної ради, які відповідають закону та приймались в інтересах виборців, 
також мною контролюється їх виконання.

1.4. Як депутат Калинівської селищної ради здійснюю прийом громадян, 
постійно спілкуюся з виборцями, внаслідок чого отримую звернення в усній 
формі, на які невідкладно реагую. Для їх вирішення я зверталася до селищного 
голови та відповідних служб, з виїздом на місце вирішували багато питань 
громадян.

Проблемні питання на моєму виборчому окрузі носять поточний 
характер і вирішуються в міру їх виникнення.

Відповідно до рішення Калинівської селищної ради від 13 травня 2021 
року смт Калинівка № 92-05-УІІІ, як депутат Калинівської селищної ради 
складала

акти за зверненням мешканців Калинівської територіальної громади, 
надавала відповідні довідки, а також складала характеристики на мешканців 
Калинівської територіальної громади, за дорученням Калинівської селищної 
ради, її виконавчих органів, Калинівського селищного голови на звернення 
правоохоронних органів, суду, підприємств, установ та організацій.



Найважливішою складовою у роботі депутатської діяльності вважаю: 
постійну співпрацю з виборцями - консультація, підтримка та допомога 
жителям громади; налагодження діалогу між представниками влади та 
виборцями.

Дякую за довіру!

З повагою,

Депутат
Калинівської селищної ради Оксана Чиж



ДЕПУТАТ

КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Фастівського району Київської області

ЧОРНА ЛАРИСА ВАЛЕНТИНІВНА

08602, вул. Декабристів, 40 м. Васильків, Обухівський район, Київська область, 

тел. +38063/245-01-72

«28» грудня 2021 року

Депутата Калинівської селищної ради VIII скликання

Відповідно до ч. З ст. 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», депутат 
місцевої ради є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітним.

Відповідно до от. 16 вказаного закону, депутат місцевої ради періодично, але не рідше
одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного 
виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення 
звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. ст. 11, 16 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад», сформований даний звіт.

Калинівська селищна рада - є представницьким органом місцевого самоврядування, 
що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ у межах повноважень, 
визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» й іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними 
радами.

За результатами місцевих виборів, що відбулись 25 жовтня 2020 року обрано 
депутатів Калинівської селищної ради VIII скликання у кількості 26 осіб.

Депутати набули повноважень з моменту проведення установчої сесії Калинівської 
селищної ради VIII скликання, яка відбулась з 27.11.2020 року.

Моя депутатська діяльність спрямована на захист інтересів громадян та виконання 
доручень виборців, у межах повноважень наданих мені чинним законодавством України.

Намагаюсь весь час працювати так, щоб виправдати довіру громадян Калинівської 
громади.



Як депутат Калинівської селищної ради, обрана у відповідному окрузі висунутий 
Київською обласною організацією Політичної партії «УДАР (Український 
Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка», представляю та захищаю інтереси, 
як своїх виборців, так і працюю з усіма жителями Калинівської об’єднаної територіальної 
громади, завжди готова допомагати кожному в міру своїх можливостей та повноважень.

Як депутат Калинівської селищної ради спрямовую свою роботу в наступних 
напрямках:

1. Робота в Калинівській селищній раді

Членкиня депутатської фракції «Європейська Солідарність», входжу до складу 
постійної комісії та займаю посаду секретаря комісії з питань містобудування, архітектури, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Також займаю 
посаду голови лічильної комісії.

Протягом звітного періоду повноцінно брала участь в засіданнях постійної комісії, до 
складу якої обрано на пленарних засіданнях сесій Калинівської селищної ради VIII 
скликання. Активно виступала на засіданнях, вносила пропозиції до їх рішень та порядку 
денного, брала участь у підготовці проектів рішень, здійснювала виїзди за зверненням 
громадян, збирала інформацію з метою розв’язання спірних питань між жителями громади.

1.2. Брала участь у сесіях Калинівської селищної ради

За звітний період взяла участь у 12 з 12 проведених сесіях, на яких активно долучалась 
до обговорення питань порядку денного, вносила пропозиції та зауваження.

Мною підтримано прийняття більшості рішень Калинівської селищної ради, які 
відповідають закону та приймались в інтересах виборців, також мною контролюється їх 
виконання.

1.3. Робота з виборцями

Протягом звітного періоду обстежила та надала 10 актів обстеження побутових умов.
Взяла активну участь у зборах громадян — 4 рази, присвяченим роз’ясненню виборцям 

засад імплементації Закону України «Про особливості здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку», а також щодо створення органу самоорганізації населення.

Дякую за довіру! Продовження своєї роботи вбачаю у співпраці з громадою, яка 
стає все більш свідомою, самоорганізованою, відповідальною за довколишній простір — 
наші будинки, вулиці, парки, за нашу громаду та країну.

З повагою,

Депутат Калинівської селищної ради Лариса ЧОРНА



ДЕПУТАТ
КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Фастівського району Київської області
ШОВТЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

вул. Центральна, 57, смт Калинівка, Фастівський район, Київська область, 08623, 
тел.: 067-767-28-08, yurashovtenko@gmail.com

від________________№__________
На №_____________ від_________

ЗВІТ
Депутата Калинівської селищної ради VIII скликання 

ШОВТЕНКА ЮРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА

Відповідно до ч. З ст. 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 
депутат місцевої ради є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і їм 
підзвітним.

Відповідно до ст.. 16 вказаного закону, депутат місцевої ради періодично, але не 
рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями 
відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні 
строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. ст. 11,16 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад», сформований даний звіт.

Калинівська селищна рада є представницьким органом місцевого 
самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ 
у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» й іншими законами, а також повноважень, 
переданих їм сільськими, селищними радами.

За результатами місцевих виборів, що відбулись 25 жовтня 2020 року обрано 
депутатів Калинівської селищної ради VIII скликання у кількості 26 осіб.

Депутати набули- повноважень з моменту проведення установчої сесії 
Калинівської селищної ради VIII скликання, яка відбулась з 27.11.2020 року.

Моя депутатська діяльність спрямована на захист інтересів громадян та 
виконання доручень виборців, у межах повноважень наданих мені чинним 
законодавством України.

Намагаюсь весь час працювати так, щоб виправдати Вашу довіру.
Як депутат Калинівської селищної ради, обраний у відповідному окрузі від 

Київської обласної організації Політичної партії Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина», представляю та захищаю інтереси, як своїх виборців, так і працюю з 
усіма жителями Калинівської селищної територіальної громади, завжди готовий 
допомагати кожному в міру своїх можливостей та повноважень.

Я депутат Калинівської селищної ради:

1. Робота в Калинівській селищній раді
Як депутат Калинівської селищної ради входжу до складу постійної комісії 

Калинівської селищної ради з питань містобудування, архітектури, земельних відносин 
та охорони навколишнього природного середовища.
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Протягом звітного періоду повноцінно брав участь в засіданнях постійної комісії. 
Активно виступав на сесіях, вносив пропозиції до рішень селищної ради та порядку 
денного, брав участь у підготовці проектів рішень.

1.2. Брав участь в засіданнях сесій Калинівської селищної ради, на яких брав 
активну участь в обговоренні питань порядку денного, давав пропозиції та зауваження, 
а саме:

За звітний період взяв участь у 12 з 12 проведених засідань сесій Калинівської 
селищної ради, а саме: у 2 засіданнях у 2020 році та 10 засіданнях у 2021 році.

1.3. Мною підтримано прийняття більшості рішень Калинівської селищної 
ради, які відповідають закону та приймались в інтересах виборців, також мною 
контролюється їх виконання.

1.4. Як депутат Калинівської селищної ради здійснюю прийом громадян, 
постійно спілкуюся з виборцями, внаслідок чого отримую звернення в усній формі, на 
які невідкладно реагую. Для їх вирішення я зверталася до селищного голови та 
відповідних служб.

Пріоритетними напрямками роботи вбачаю захист інтересів Громади та 
виборців, виконання доручень виборців у межах депутатських повноважень 
передбачених Зоконом України "Про статус депутатів місцевих рад".

Відтак беру активну участь у роботі сесійних засідань Калинівської селищної ради 
та у засіданнях постійних комісій.

Також разом з іншими депутатами селищної ради вирішували нагальні питання 
що стосуються Калинівської громади.

Під час особистих прийомів громадян намагаюсь оперативно реагувати на 
звернення громадян.

За зверненнями та повідомленнями жителів багато нарікань є на незадовільне 
постачання електроенергії до приватного сектору ( низька напруга, постійні 
відключення електроенергії) проблеми з вуличним освітленням, зрізку аварійних 
дерев та гіляк, питань благоустрою, ремонту доріг, питання безпеки людей від 
бездомних собак і т.д.

Своїми діями реагував зверненнями до відповідних інстанцій, організацій, 
посадових осіб, в результаті яких питання поступово вирішувались.

На сесіях підтримував питання що стосуються поповнення місцевого бюджету, 
створення нових робочих місць в громаді та залучення інвесторів. Також підтримував 
питання про ефективне використання бюджету на різні сфери діяльності нашої 
громади, спорт, освіту, медицину, культуру, благоустрій, інформаційно-просвітницьку 
діяльність, допомогу людям, які знаходяться в тяжких умовах чи мають поганий стан 
здоров'я.

Склав 87 актів обстеження фактичного проживання осіб, 36 актів про надання 
матеріальної допомоги на оздоровлення .згідно програми "Турбота"

Провів 5 зустрічей з виборцями на окрузі з фіксуванням проблем жителів 
громади.

При формуванні бюджету Калинівської селищної територіальної громади на 2022 
рік вніс питання, які надходили від жителів громади для їх вирішення .

Дякую за довіру!

З повагою,

Депутат

Калинівської селищної ради Юрій ШОВТЕНКО



ДЕПУТАТ КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Фастівського району Київської областіЯрошевич Андрій Вікторович
вул. Центральна, 57, смт Калинівка, Фастівський район, Київська область, 08623, 

тел.: 067403950, E-mail: Ukbfl@i.ua

від____________ №________
На №__________ від_______ ЗВІТ

Депутата Калинівської селищної ради VIII скликанняЯРОШЕВИЧА АН,ДРІЯ ВИСТ ОРШШ

Відповідно до ч. З ст. 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад», депутат місцевої ради є відповідальним перед виборцями свого 
виборчого округу і їм підзвітним.
Відповідно до ст. 16 вказаного закону, депутат місцевої ради періодично, 
але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу 
перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян. 
Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради 
перед виборцями.
Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. ст. 11, 16 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад», сформований даний звіт.
Калинівська селищна рада є представницьким органом місцевого 
самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад 
сіл, селищ у межах повноважень, визначених Конституцією України, 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» й іншими 
законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними 
радами.
За результатами місцевих виборів, що відбулись 25 жовтня 2020 року 
обрано депутатів Калинівської селищної ради VIII скликання у кількості 
26 осіб.
Депутати набули повноважень з моменту проведення установчої сесії 
Калинівської селищної ради VIII скликання, яка відбулась з 27.11.2020 
року.
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Моя депутатська діяльність спрямована на захист інтересів громадян та 
виконання доручень виборців, у межах повноважень наданих мені чинним 
законодавством України.
Намагаюсь весь час працювати так, щоб виправдати Вашу довіру.
Як депутат Калинівської селищної ради, обраний у відповідному окрузі від 
Київської обласної організації Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ», представляю та захищаю інтереси, як своїх 
виборців, так і працюю з усіма жителями Калинівської селищної 
територіальної громади, завжди готовий допомагати кожному в міру своїх 
можливостей та повноважень.

Я депутат Калинівської селищної ради:

1. Робота в Калинівській селищній раді
Як депутат Калинівської селищної ради входжу до складу постійної комісії 
Калинівської селищної ради з питань містобудування, архітектури, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. 
Протягом звітного періоду повноцінно брав участь в засіданнях вказаної 
постійної комісії. Активно виступав на сесіях, вносив пропозиції до рішень 
селищної ради та порядку денного, брав участь у підготовці проектів 
рішень.
Відповідно до Регламенту роботи Калинівської селищної ради, усі проекти 
рішень з відповідних питань попередньо обговорювались на засіданнях 
постійної комісії з питань містобудування, архітектури, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища.
Також члени даної комісії часто брали участь у виїзних засіданнях з 
розгляду звернень та скарг громадян Калинівської селищної 
територіальної громади.
1.2. Брав участь в засіданнях сесій Калинівської селищної ради, на яких 
брав активну участь в обговоренні питань порядку денного, давав 
пропозиції та зауваження, а саме:
За звітний період взяв участь у 10 з 12 проведених засідань сесій 
Калинівської селищної ради.

1.3. Мною підтримано прийняття більшості рішень Калинівської 
селищної ради, які відповідають закону та приймались в інтересах 
виборців, також мною контролюється їх виконання.
1.4. Як депутат Калинівської селищної ради здійснюю прийом громадян, 
постійно спілкуюся з виборцями, отримую звернення в усній та письмовій 



формі, на які невідкладно реагую. Для їх вирішення я звертався то 
селищного голови та відповідних служб.
Проблемні питання на моєму виборчому окрузі носять поточний хара:-“7і; 
і вирішуються в міру їх виникнення.
Відповідно до рішення Калинівської селищної ради від 13 травня 2021 
року смт Калинівка № 92-05-УІІІ, як депутат Калинівської селищної ради 
складав акти за зверненням мешканців Калинівської територіальної 
громади, надавав відповідні довідки, а також складав характеристики на 
мешканців Калинівської територіальної громади, за дорученням 
Калинівської селищної ради, її виконавчих органів, Калинівського 
селищного голови на звернення правоохоронних органів, суду, 
підприємств, установ та організацій.
Найважливішою складовою у роботі депутатської діяльності вважаю: 
постійну співпрацю з виборцями - консультація, підтримка та допомога 
жителям громади; налагодження діалогу між представниками влади та 
виборцями.
Працював та продовжую сумлінно працювати захищаючи інтереси 
громадян!

Дякую за довіру!

З повагою,ДепутатКалинівської селищної ради Яроіпевич Андрій



ДЕПУТАТ КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
Фастівського району Київської області 

Юшко Василь Петрович
08623. Київська область. Фастівський район, смт. Калинівка, вул. Центральна, 57 тел.- 0932770171

ЗВІТ
депутата Калинівської селищної ради 

Юшка Василя Петровича, 
обраного на місцевих виборах 2020 року від Київської Обласної 

організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», за 2021 рік 
Є членом постійної комісії з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики, регламенту та запобігання 
корупції.
Свої депутатські повноваження здійснюю на основі вимог Конституції 

України, Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту 
Калинівської селищної ради.
Зустрічі із громадянами:
За звітний період мною прийнято 53 громадян, проведено - 9 зустрічів з 
мешканцями виборчого округу № 2
Діяльність у раді:
Приймав участь у 7 пленарних засіданнях сесій Калинівської селищної 
ради з 12.
Приймав участь у 8 засіданнях постійної комісії’.
Діяльність в окрузі.
Приймав участь у організації благоустрою села Плесецьке виборчого 
округу №2
Намагаюся працювати так щоб виправдати довіру виборців.
Головним завданням у виконанні своїх депутатський повноважень 
вважаю сприяти розвитку громади та відстоювання інтересів її жителів. 
Дякую за довіру!

З повагою,
депутат Калинівської селищної 
ради VIII скликання



ДЕПУТАТ КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Фастівського району Київської області 

ГРЕБШИЕ ПАВЛО АНДРІЙОВИЧ
08623, Київська область. Фастівський район, смт. Калинівка, вул. Центральна, 57 тел.-0674056702 E-mal: 

p.grebinik@ukr.net

ЗВІТ
депутата Калинівської селищної ради’ 

Гребіника Павла Андрійовича, 
обраного на місцевих виборах 2020 року від Київської Обласної організації 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», за 2021 рік.
Свої депутатські повноваження здійснюю на основі вимог Конституції України, 
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та Регламенту Калинівської селищної ради.
Відповідно до пункту 1 ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад» депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, 
зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого 
округу, об'єднаннями громадян.
Я займаю посаду голови фракції ПП «СЛУГА НАРОДУ» в Калинівській селищній 

раді Фастівського району Київської області.
Є членом постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально- 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Зустрічі із громадянами:

За звітний період мною прийнято 27 громадян, проведено -12 зустрічей з 
мешканцями виборчого округу № 2
Діяльність у раді:

Приймав участь у 10 пленарних засіданнях сесій Калинівської селищної ради з 12. 
Приймав участь у 8 засіданнях постійної комісії із загальної кількості в 14.
Підтримую та голосую за ті рішення, які підуть на користь нашій громаді та її 

жителям.
За моєї ініціативи до плану соціально-економічного розвитку Калинівської ОТГ 

включено проекти щодо будівництва спортивного залу Малосолтанівської ЗОНІ I- 
III ступенів та будівництво дороги між селами Скрипки та Хлепча.
Діяльність в окрузі.

Приймав участь у організації спортивних, культурних заходів та благоустрою 
населених пунктів виборчого округу №2.
Головним завданням у виконанні своїх депутатський повноважень вважаю 
сприяти розвитку громади та відстоювання інтересів її жителів.
Дякую за довіру!

mailto:p.grebinik@ukr.net


ЗВІТ
депутата Калинівської селищної ради 

Вовк Олександра Павловича,
аного на місцевих виборах 2020 року від Київської Обласної 

організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», за 2021 рік
Посада у Фракції: заступник голови фракції
Є членом постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного
співробітництва.
Контактний телефон, e-mail: 0677730195, wovkop@ukr.net
Зустрічі із громадянами:
За звітний період мною прийнято 19 громадян, проведено -9 зустрічей з 
мешканцями виборчого округу № З

Діяльність у раді:
Приймав участь у 7 пленарних засіданнях сесій Калинівської селищної 
ради з 12.
Приймав участь у 5 засіданнях постійної комісії із загальної кількості в 
14.
За моєї ініціативи до плану соціально-економічного розвитку 
Калинівської ОТГ включено проекти щодо ремонту даху Кожухівської 
ЗОЇ 11 І-Ill ступенів та реконструкцію стадіону с. Кожухівка . 
Діяльність в окрузі.
Приймав участь у організації спортивних, культурних заходів та 
благоустрою населених пунктів виборчого округу №3.
Головним завданням у виконанні своїх депутатський повноважень 
вважаю сприяти розвитку громади та відстоювання інтересів її жителів.

mailto:wovkop@ukr.net


УКРАЇНА
КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Фастівського району Київської області
КОМАР ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

вул. Центральна. 57. смт Калинівка, Фастівський район. Київська область. 08623, 
тел.: (093) 390-49-79, e-mail: tatuanam@ukr.net

ЗВІТ

Депутата Калинівської селищної ради VIII скликання 

Фастівського району Київської області 
КОМАР ТЕТЯНИ АНАТОЛІЇВНИ

Відповідно до ч. З ст. 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», депута 

місцевої ради є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітним.

Відповідно до ст. 16 вище зазначеного закону, депутат місцевої ради періодично, але 

не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцял 

відповідного виборчого округу. Місцева рада визначає орієнтовні строки проведення звіті і 

депутатів місцевої ради перед виборцями.

Враховуючи вище викладене, на підставі ст. 11, 16 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», сформовано даний звіт.

Калинівська селищна рада є представницьким органом місцевого самоврядування, щ< 

представляє інтереси територіальних громад сіл, селищ у межах повноважень, щ< 

визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування і 

Україні», іншими законами та нормативно-правовими актами в межах чинного законодавства

За результатами місцевих виборів, що відбулися 20 жовтня 2020 року до Калинівсько 

селищної ради VIII скликання обрано депутатів у кількості 26 осіб, які набули свої' 

повноважень з моменту проведення установчої сесії 27 листопада 2020 року.

Моя депутатська діяльність спрямовується на захист інтересів громадян та виконанш 

доручень виборців, у межах наданих мені повноважень діючим законодавством України.

Як депутат Калинівської селищної ради, обрана у відповідному окрузі від Київсько 

обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», представляю та захищак 

інтереси своїх виборців, працюю зі всіма мешканцями Калинівської територіальної громади 

завжди готова максимально швидко та продутивно допомагати у вирішенні питань кожному 

жителю нашої громади в міру своїх можливостей та повноважень.

mailto:tatuanam@ukr.net


Я. депутат Калинівської селищної ради VIII скликання, звітую про наступне:

1.1. Робота в Калинівській селищній раді:

Як депутат Калинівської селищної ради входжу до складу постійної комісі 

Калинівської селищної ради з питань містобудування, архітектури, земельних відносин т; 

охорони навколишнього середовища. Протягом звітного періоду повноцінно брала участь і 

засіданнях вказаної постійної комісії. Активно виступала на сесіях селищної ради, вносил; 

пропозиції до рішень селищної ради та порядку денного, брала участь у підготовці проекті) 

рішень.

Відповідно до Регламенту роботи Калинівської селищної ради, всі проекти рішень 

відповідних питань попередньо обговорювалися на засіданнях постійної комісії Калинівсько 

селищної ради з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охороні 

навколишнього середовища.

Як член постійної комісії Калинівської селищної ради з питань містобудування 

архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього середовища часто брала участь \ 

виїзних засіданнях з розгляду звернень та скарг громадян Калинівської територіально 

громади.

1.2. Брала участь у засіданнях сесій Калинівської селищної ради, на яких активні 

брала участь в обговоренні питань порядку денного, давала змістовні пропозиції т; 

зауваження, а саме за звітний період 2021-2022 рік взяла участь у 6 з 9 проведених засідані 

сесії Калинівської селищної ради.

1.3. Мною підтримано прийняття більшості рішень Калинівської селищної ради, як 

відповідають чинному законодавству та приймалися в інтересах виборців, особливі 

враховуючи реальні події сьогодення (військовий стан). Також мною особисто котролюютьсі 

питання виконання підтриманих рішень.

1.4. Як депутат Калинівської селищної ради здійснюю прийом громадян в умовах т; 

в час. що є зручними для оперативного вирішення питань громадян, постійно спілкуюсь 

виборцями, внаслідок чого отримую звернення в усній формі, на які невідкладно реагую. Дпі 

їх вирішення звертаюсь безпосередньо до Голови Калинівської селищної ради та відповідний 

служб, з виїздом на місце вирішувалось багато питань, зокрема в цьому році в зв'язку 

повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України та внаслідої 

ракетного обстрілу, було пошкоджено немала кількість житлових будинків та промислова зон; 

на території Калинівської громади, що має вплив на навколишнє середовище, в тому числі 

на водний об'єкт мого територіального окргу (озеро Різниця). З цим питанням зверталась яі 

усно, так і офіційно (у письмовому вигляді), з метою оперативного вирішення питання тоді 

усунення наслідків впливу на водний об'єкт (озеро Різниця), безпосердньо до 1 олові 

Калинівської селищної ради, до Державного агентства водних ресурсів України, до Державно 



екологічної інспекції України. Також в межах своїх повноважень на звернення мешканції 

мого округу сприяю оперативному вирішенню питань, що стосуються благоустрою могс 

округу зокрема та Калинівської територальної громади загалом.

1.5. Відповідно до Рішення Калинівської селищної ради від 13 травня 2021 рок_\ 

№ 92-05-VII1 мною було складено 71 акт на звернення мешканців Калинівської територіально 

громади, а також складено характерне гики на мешканців Калинівської територіальної громаді 

за дорученням Калинівської селищної ради. її виконавчих органів, Калинівського селищного 

голови, на звернення правоохоронних органів, суду, підприємств, установ та організацій.

1.6. З самого початку повномасштабного вторгнення особисто приймала активну 

участь та організовувала допомогу у матеріалах для влаштування блокпостів та обігрів) 

місцевих ТрО, приймала безпосердню участь в організації постачання продуктів харчуванні 

та безпосередньому їх приготуванні для місцевих ТрО та військовослужбовців ЗСУ, як 

захищали територію Калинівської територіальної громади. На усне звернення від харчоблок' 

місцевої військової частини, допомагала в організації забезпечення продуктами харчуванні 

місцевої військової частини під час проведення активних бойових дій на території нашо 

громади. В перші дні повномасштабного вторгнення, при тимчасовій відсутності і доступност 

продуктів харчування в магазинах, на всі усні звернення громадян мого виборчого округу і 

потребах на продукти харчування та засоби гігієни, безпосередньо приймала участь в ї> 

забезпеченні, особливо в сім'ях з дітьми.

1.7. Найважливішою складовою частиною у своїй депутатській діяльності вважав 

постійну співпрацю з виборцями - консультація, підтримка та допомога жителям громади. ; 

особливо під час дії військового стану, налагодження конструктивної та плідної співпраці мій 

мешканцями громади та представниками влади.

Дякую за довіру. Перемога за нами.

З повагою,
Депутат Калинівської селищної ради Тетяна КОМАІ


