
                                                       

 

                                                            Звіт 

                                  депутата Баштанської міської ради  
                           Володькової Ольги Олександрівни за 2021 рік 

         

            Я, Володькова Ольга Олександрівна  була обрана депутатом Баштанської міської 
ради VIII скликання від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «Слуга народу». 

          Входжу до складу постійної комісії Баштанської міської ради з питань  планування, 
бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної політики.  

          На початку каденції, колеги по фракції  обрали мене  головою фракції   
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» в  Баштанській міській раді. 
          У своїй діяльності,  як депутат керуюсь Конституцією України , Законами України  
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян», «Про статус 
депутатів місцевих рад», Регламентом роботи Баштанської  міської ради та іншими 
нормативно-правовими актами. 
          Одним із основних обов’язків своєї діяльності, як депутата, вважаю участь у 
пленарних засіданнях міської ради та роботу в постійній комісії. Так, під час виконання 
депутатських обов’язків протягом звітного періоду  мною взято участь практично у всіх 
пленарних засіданнях та підтримано рішення, обговорені на засіданнях постійної комісії. 
Було подано депутатський запит, щодо направлення звернення про передачу землі 
Баштанській міській раді (рішення міської ради від 04.03.21р. №52). Окрім того, була 
ініціатором винесення проблеми громади відносно порушення ТОВ «Соняшниковий 
світанок», ТОВ «РАЙЛА», ТОВ «Зоря Баштанки» прав  Баштанської громади  на безпечне 
для життя і здоров’я довкілля та інші.  
           Веду активне спілкування з виборцями,  приймаю звернення та скарги громадян і 
вважаю головним вивчити причину, що породжує дану  скаргу та вношу свої пропозиції до 
відповідних органів влади щодо їх усунення. 
            Кожного місяця проводжу прийом громадян, або роблю виїзди по місцю звернення. 

Під час проведених прийомів, громадяни звертаються з наступними питаннями: 
покращення благоустрою прибудинкових територій, благоустрій площадок для збору 
сміття,  ремонт доріг, освітлення вулиць, тощо. Виниклі питання носять поточний 
характер і вирішуються у робочому режимі. Для їх вирішення звертаюсь до міського 

голови, відповідні відділи та служби міської ради.  
 

Як депутатка підтримала:  
- ініціативу Президента України В.О. Зеленського щодо ухвалення антиолігархічного 
закону;  
- прийняття ВРУ ЗУ «Про народовладдя через всеукраїнський референдум»;  
- «1000 грн. за вакцинацію»;  
- щодо законодавчих змін по наповнюванню місцевих бюджетів та інше. 
 

 

 

 


