Славутицька міська рада Київської області

Звіт
депутата Славутицької міської ради VII скликання
Шуригіної Наталії Миколаївни
за період з 01.11.2015 року по 01.03.2017 року
Я, Шуригіна Наталія Миколаївна, депутат Славутицької міської ради VII
скликання, згідно плану роботи Славутицької ради на 2016 рік та у
відповідності до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» подаю
свій звіт депутата ради.
До депутатського корпусу Славутицької міської ради мене обрали від
політичної партії України Опозиційного блоку, округ №9 (Єреванський
квартал буд. №№1,2,3,4 та Бакинський квартал буд. №2).
В міській раді мене було обрано головою постійної комісії з питань
освіти, культури та охорони здоров`я медичного обслуговування, програми
ВООЗ «Здорові міста», соціального захисту населення, екології.
За звітний період я прийняла участь у 24 пленарних засіданнях 22 сесій
Славутицької міської ради:
жовтень 2015 року - 01.01.2016 року – 6 сесій (з них 2 позачергові);
за 2016 рік - 13 сесій (з них 3 позачергові)
за 2017 рік - 3 сесії (з них 1 позачергова).
На 01.03.2017 року проведено 10 засідань постійної комісії, за
результатами роботи підготовлені відповідні висновки комісій та відповіді.
Здійснено 12 депутатських звернень. Розглянуто 25 звернень громадян.
Прийняла участь в 7 засіданнях інших постійних комісіях ради.
Працювала в 3 робочих групах:
- з питань доцільності реорганізації КП «УЖКГ».
- з подальшого розвитку та реорганізації системи охорони здоров`я
у місті Славутичі.
- з питань проблем релігійної громади Української Православної
церкви
м. Славутич.
За звітний період працювала співавтором звернень міської ради до:
- Президента України Порошенко П.О., Голови Верховної Ради
України Гройсмана В.Б., Прем`єр-міністра України Яценюк А.П. щодо
збільшення граничних обсягів споживання електроенергії, що
відпускається за найнижчими тарифами населенню, яке проживає в
житлових будинках обладнаних кухонними електроплитами.
- кабінету міністра України та Верховної ради України щодо
підвищення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.
За звітний період до мене на особистий прийом звернулось 28 осіб з
питань матеріальної допомоги, соціального забезпечення, житловокомунальних проблем. Всі скарги та звернення були розглянуті та вирішені.

