
ЗВІТ  ДЕПУТАТСЬКОЇ ФРАКЦІІ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
 « ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» у БАШТАНСЬКІЙ МІСЬКРАДІ. 

 

Володимир Онищук – голова депутатської фракції політичної партії « Європейська Солідарність». 
До складу депутатської фракції разом з головою, входять 6 депутатів :  Грицюк Віталій, Сухарь 

Володимир,  Зюзько Ганна,  Гриненко Тетяна, Руденко Лілія. 
Робота депутатської фракції спрямована перш за все на розвиток життєдіяльності громади, на 

захист інтересів виборців і головне, вирішення найважливіших проблем місцевого характеру. 
Депутати фракції вирішували та постійно вирішують проблемні та нагальні питання, що 

спрямовуються на соціально-економічний розвиток Баштанської ОТГ. 
Всі депутати виважено та сумлінно ставляться до вирішення проблемних питань  на своїх 

виборчих округах та не стоять осторонь від проблем, які турбують мешканців нашої громади. 
Так, за звітний період « липень – грудень 2021 року» депутатами фракції було складено близько 

150 актів.  
Голова фракції надав депутатські запити на хвилюючі , болючі теми для населення :  
- щодо неконтрольованого зростання ціни на природний газ; 
- щодо необгрунтованого підвищення тарифу на транспортування природного газу оператором 

газорозподільчих мереж в Миколаївській області АТ « Миколаївгаз» ; 
- щодо вжиття заходів з розробки проєкту Закону про внесення змін до Закону України « Про 

державний бюджет України на 2022 рік» з метою фінансового забезпечення виконання Закону 
України « Про основи національногог спротиву»; 

- щодо значних змін в фінансуванні місцевих бюджетів, ліквідацією бюджетів розвитку громад,  
питання щодо залишків освітніх субвенцій на кінець року та їх повернення в державний бюджет, 
розподіл коштів з продажу земельних ділянок комунальної власності та інших змін в Бюджетний 
кодекс, які значно погіршують фінансування місцевих бюджетів та їх розвиток; 

- щодо забезпечення якісного та безперебійного водопостачання та водовідведення, а також з 
метою покращення якості питної води та послуг КП « Міськводоканал»; 

- щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на психолого-педагогічні та 
корекційно-розвиткові послуги інклюзивно-ресурсних центрах та з приводу належного фінансового 
забезпечення сфери охорони здоров’я. 

Руденко Л. направила та проконтролювала запит про облаштування місця під торгівлю, 
ініціювала звернення щодо облаштування пандусом та кондиціонером для обігріву «Пункту 
здоров’я» в с. Новопавлівка. Систематично проводила обстеження житлово-побутових умов в сім’ях, 
які потребують соціального захисту. Руденко Л. співпрацювала зі старостою села у виїздах до 
неблагонадійних сімей, з метою контролю відвідування дітей навчальних закладів. А також не 
залишилася осторонь та сприяла вирішенню допомоги в лікуванні алкоголезалежних членів 
суспільства. 

Депутати фракції активно беруть участь у засіданнях депутатських комісій та сесій міської ради, 
вирішують нагальні питання життєдіяльності Баштанської громади. 

Притамана депутатам фракції політичної партії « Європейська Солідарність» співчуття та 
небайдужість, ось чому без їх підтримки не обходиться ні одна добра справа. 

Так, Онищук В., Сухарь В., Зюзько Г. долучились до доброї справи: надали матеріальну 
благодійну допомогу для поїздки та участі в спортивних змаганнях 4 дітям, загиблого 
військовослужбовця Пацули Сергія. 

Голова фракції систематично надає матеріальну допомогу матерям та сім’ям 

військовослужбовців, які загинули , захищаючи нашу країну, а також виділяє матеріальну допомогу 
на лікування малозабезпеченим категоріям населення. 

Щоразу, саме депутати  фракції політичної партії « Європейська  Солідарність», одні з перших, 
надають вагому допомогу військовослужбовцям та сприяють волонтерському руху Баштанщини». 

Не залишаються осторонь депутати фракції від освітянських проблем. 



Так , Гриненко Т.В., звернувшись до Онищука В.І. з проханням , отримала фінансову допомогу в 
розмірі 10 000 грн. для придбання матеріалів на відновлення системи водопостачання Баштанського 
опорного закладу ЗСО І-ІІІ ступенів №2. 

Депутати фракції Сухарь В., Онищук В., Грицюк В. ініціювали та прийняли активну участь у 
зборі коштів в розмірі 50 000 грн. на стажування в Лондоні, учня 7-А класу Баштанського опорного 
закладу ЗСО І-ІІІ ступенів №2, переможця Міжнародної олімпіади з англійської мови, Половчука 
Віктора. 

Гриненко Т. ініціювала та сприяла створенню патріотичного куточку «Україна понад усе»,  
проводила акцію «Алея Героїв» в посадці 80 кущів хризантем, приуроченої до Дня визволення 
України від фашистських загарбників.  

Напередодні Дня захисників та захисниць України Гриненко Т. організувала,та Онищук В. надав 
спонсорську допомогу, екскурсію учнів Баштанського опорного закладу ЗСО І-ІІІ ступенів №2 до 
Миколаївського авіаремонтного заводу «НАРП».  

Онищук В, надав допомогу, в якості новорічних подарунків Баштанському опорному закладу ЗСО 
І-ІІІ ступенів №2, Новоєгорівській ЗОШ І-ІІІ ступенів та Новоіванівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. Також 
надав фінансову допомогу у придбанні матеріалу для аварійного відновлення електропостачання 
Баштанського опорного закладу ЗСО І-ІІІ ступенів №1. Голова фракції не залишився осторонь і 
проблеми Новоєгорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, виділив матеріальну допомогу для придбання меблів 
для закладу. Онищук В. завжди відгукується та допомагає  ЗДО Баштанської ОТГ. 

Депутати фракції активно приймають участь в культурному житті Баштанщини. 
Зокрема, Онищук В., Сухарь В., Зюзько Г. долучилися до видання календаря, присвяченого М.М. 

Аркасу, сприяли реалізації  проєкту Віктора Коваленка – кліп «Передноворічний місяць». А також 
виділили близько 5000 грн. на підписку районної газети « Голос Баштанщини» для пільгової категорії 
громадян Баштанської ОТГ. 

Руденко  Л. регулярно надає допомогу в організації та проведенні свят в місцевому будинку 
культури. Неодноразово приймала участь в облаштуванні та приведенні до належного стану свого 
населеного пункту. 

Благополуччя виборців та розвиток рідної Баштанщини – ось головна ціль депутатів фракції. 
 «Не обіцяють  - а працювали, працюють та будуть працювати !» - це життєве кредо депутатів 

фракції політичної партії «Європейська солідарність». 
 

   

 

 

 


