
Звіт  
депутата Помічнянської міської ради 8-го скликання 

 Смолій Нелі Василівни про депутатську діяльність  

за період з 2017-2019р.р. 

 
 Була обрана за списком від політичної партії «Свобода» по виборчому 

округу № 23. 

 Під час здійснення своїх депутатських повноважень керувалася 

Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими державними 

нормативно-правовими  актами та Регламентом Помічнянської міської ради. 

 Входжу до складу постійної депутатської комісії  з питань бюджету, 

фінансів, соціального розвитку, цін, побутового і торгівельного обслуговування 

та громадського харчування. Впродовж звітного періоду брала участь у 

засіданнях комісії, щоразу перед сесією при розгляді бюджетних питань. 

 З моменту набуття повноважень працюю над виконанням своїх 

депутатських обов’язків. Постійно відвідувала засідання сесії міської ради та 

засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, 

соціального розвитку, цін, побутового і торгівельного обслуговування та 

громадського харчування. Брала участь в обговоренні нагальних питань 

громади. При ухваленні рішень завжди  враховувала думку виборців та користь 

від цих рішень для життєдіяльності нашої ОТГ і міста, захист інтересів 

громадян та виконання доручень виборців у межах своїх депутатських 

повноважень. Мною подано за звітний період 12 звернень з різних питань 

життєдіяльності виборців. 

 Я докладаю максимум зусиль та свого депутатського впливу щодо 

покращення інфраструктури на своєму виборчому окрузі – довгоочікуване 

освітлення частини вулиць у найтемніших місцях округу, а ще не вирішене 

питання освітлення вулиць: Маліновського, Ватутіна, Кармелюка, Разіна.  

 Сприяла розв’язанню проблемних питань виборців, які стосуються 

теплопостачання в загальноосвітніх школах в найхолодніший період зими 2018-

2019 років, розв’язання конфліктних питань на робочому місці (боулінг) та у 

вирішенні питань налагодження роботи в КНП «Помічнянський центр ПМСД» 

в Помічнянській ОТГ. 

 Звітую перед виборцями свого округу два рази на рік, оперативно реагую 

на звернення громадян та намагаюсь  допомогти у вирішенні їх проблем. Моє 

життєве і депутатське кредо:  «Обіцяєш – виконуй». 

 Навчання для депутатів місцевих рад в рамках проекту «Децентралізація 

приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) – надали багато 

корисної інформації для моєї роботи – депутата. 

 Навчання в Академії Жіночого Лідерства при сприянні інституту 

політичної освіти за підтримки проекту «Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність» (DOBRE) дали позитивний результат: це створення 

ГО Помічнянський Жіночний Центр «Сучасна жінка» та грантової підтримки 

Українського Жіночого Фонду в роботі центру, який займається питаннями 

гендерної політики ОТГ, підтримкою та захистом прав жінок громади, та 



вирішенням питань здоров’я, працевлаштування, культурного та 

просвітницького розвитку жінки в суспільстві. 

 Окрему увагу, у продовж усього періоду українсько-російської війни, я 

надаю волонтерській діяльності та соціальному захисту бійців і членів їх сімей, 

на сімей загиблих на цій війні захисників України. 

 Очолюючи Помічнянське відокремлене відділення ВО ГО жінок українок 

«Яворина» разом з волонтерами щомісяця відправляли волонтерську допомогу 

бійцям добровольчих батальйонів.  

Щорічно разом з одно партійцями та жителями міста беру участь у 

публічних заходах, які стосуються у відновленні історичної та національної 

пам’яті вшанування загиблих героїв України: дня народження Степана 

Бендери, Дня пам’яті жертв голодомору, Дня захисника України;  Дня матері  

та ін. 

 Основним завданням у здійсненні депутатської діяльності вважаю 

забезпечення своєчасного, обґрунтованого вирішення звернень та скарг 

громадян, вивчення причин, які породжують скарги та внесення своїх 

пропозицій до  відповідних органів щодо їх усунення.   

 Не можливо вирішити усі питання в короткий термін, тому намагатимуся 

і надалі втілювати в життя усі побажання виборців. 

  

_____________ 


