
Звіт депутата Зеленодольської міської ради 8-го скликання
Фандюшиної Тетяни Віталіївни 

за період  листопад 2020 року - листопад 2021 року

До складу Зеленодольської міської ради 8-го скликання я була обрана депутатом від  
політичної партії «Слуга народу» в жовтні 2020 року. З самого початку роботи депутатського 
корпусу у своїй діяльності керуюсь Конституцією України, Законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про звернення 
громадян», Регламентом роботи Зеленодольської міської ради та іншими нормативно-
правовими актами, що визначають діяльність депутатів та ради.
За цей період було проведено 18 сесій, дві з яких мною були пропущені  з поважних причин 
(відсутність у місті у зв'язку з відпусткою та лікарняний).
Рішенням 1-ої сесії міської ради 8-го скликання мене було призначено членом постійної 
комісії з питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, будівництва, житлово-
комунального господарства та благоустрою території міста, надалі обрано секретарем вище 
зазначеної комісії. Так як працюю у КП ЗМВ , про важливі питання для громади знаю 
досконало, розробляю заходи , стратегії щодо розвитку громади у житлово-комунальному 
напрямку.
Одним із основних обов’язків своєї діяльності, як депутата міської ради, вважаю участь у 
пленарних засіданнях міської ради та роботу в постійній комісії, а тому на особистому та 
постійному контролі тримаю рішення міської ради з питань, що належать до повноважень 
комісії.
Протягом цього періоду мною було прийнято 8 громадян. Суть звернень: 
1. Відсутність вуличного освітлення в дворі просп. Незалежності - питання було взяте на 
контроль,  вирішено позитивно;
2. по вулиці Спортивна встановити кришку люка - вирішено позитивно;
3.відключення газу по усьому стояку в будинку 21 по проспекту Незалежності, звернення 
було направлено до газової служби;
4. Вирішення питання з забезпечення дровами багатодітної родини з села М.Костромка - 
вирішено позитивно;
5. Вирішення питання з встановлення лавки для мешканця громади - учаснику ЧАЕС- 
вирішено позитивно;
6. Про допомогу у питанні надання соціальної виплати - надано консультативні роз’яснення 
про перелік необхідних документів;
7. Встановлення трьох лавок біля під’їздів житлових будинків по проспекту Незалежності 
будинок 19-3підїзд, будинок 21 -2 та 3 під’їзди- вирішено позитивно;
8. по проспекту Незалежності провести ремонт вимощення та вентиляційних вікон - 
включено до плану роботи 2022рік.
В телефонному режимі надано консультативні відповіді 15 громадянам.
З власної ініціативи нашої фракції було проведено ремонт пам'ятників на "Братській могилі" 
на старому кладовищі у с.М.Костромка.
Разом з депутатами Моніч В.В. та Тупіконь А.В. на 9 травня відвідали та подарували 
подарунки  "дитині війни"- Шеремет А. 
Важливою складовою у здійсненні депутатської діяльності вважаю роботу з виборцями, 
людьми всіх категорій незалежно від віку і зайнятості на тій чи іншій роботі, належності до 
тої чи іншої партії, або об’єднання, забезпечення своєчасного, обґрунтованого вирішення 
звернень та скарг громадян, вивчення причин, які породжують скарги, і внесення своїх 
пропозицій до відповідних органів влади щодо їх усунення. 
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