
Звіт  
депутатки Помічнянської міської ради 8-го скликання  

Ясинської Олени Анатоліївни 

про депутатську діяльність за період з 2018-2020 р.р. 

 

Я, Ясинська Олена Анатоліївна – депутат Помічнянської міської ради                        
8-го скликання, була обрана за списком від політичної партії «Аграрна партія 
України» по виборчому округу № 18.  До своїх обов’язків депутата приступила 
з 05.01.2018 року замість депутата міської ради Юрченко Т.С., яка склала свої 
повноваження в зв’язку з тим, що зайняла посаду начальника загального відділу 
Помічнянської міської ради.  

Під час здійснення своїх депутатських повноважень керуюся 

Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими державними 

нормативно-правовими актами та Регламентом Помічнянської міської ради. 
Основною формою роботи Помічнянської міської ради є проведення сесій 

міської ради та засідань постійно діючих комісій.  
Входжу до складу постійної депутатської комісії з питань бюджету, 

фінансів, соціального розвитку, цін, побутового і торгівельного обслуговування 

та громадського харчування, а також обрана секретарем лічильної комісії.  
Найважливішою функцією депутата вважаю представництво інтересів 

виборців в органах місцевого самоврядування та органах державної влади з 
метою захисту їх прав та інтересів.  
           З моменту набуття повноважень працюю над виконанням своїх 

депутатських обов’язків. Прийняла участь в роботі 33 засідань 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.    
Брала участь в 1 і 2 хвилі навчання для депутатів місцевих рад в рамках 

проекту «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» 
(DOBRE), на яких отримала багато корисної інформації для своєї депутатської 
діяльності. 

Мене, як викладача музичної школи, дуже хвилюють питання творчого 
розвитку і самореалізації дітей нашої громади. Тому я активно займалася 
проблемою аварійного приміщення дитячої музичної школи. На сьогоднішній 
день, школа переведена до колишнього приміщення поліклініки. Це дасть змогу 
нашим дітям творчо розвиватися та отримувати музичну освіту в значно 
кращих умовах.  

Також мною було розроблено та подано на затвердження сесії положення 
про преміювання за особливі досягнення учнів, вихованців та працівників 
закладів культури Помічнянської ОТГ. 



В нашій громаді є проблема з господарюванням у багатоквартирних 
будинках. Багато хто з них вже створили ОСББ. Маючи в цьому досвід, я 
консультувала громадян, які до мене зверталися, з питання утворення таких 
об’єднань. Виборцям з буд.75 по вул. Героїв Крут ОСББ «НБН-75» я допомогла 
оформити «теплий» кредит на встановлення в під’їздах енергозберігаючих 
вікон та залучити на територію Помічнянської ОТГ 33426 грн. державної 
компенсації, крім того отримавши 10000 грн. компенсації від міської ради. 

Так, в громаді ще багато проблем. Не всі вдається вирішити або вирішити 
їх так, щоб це задовільнило більшість потреб громадян. Але я в своїй 
депутатській діяльності буду намагатися вирішувати питання і  проблеми своїх 
виборців. 

Говорячи про свою роботу, хочу подякувати колегам депутатам та 
міському голові Антошику М.М. за розуміння та підтримку. 

     
 

Депутат Помічнянської міської ради   Олена ЯСИНСЬКА 


