
РІЧНИЙ ЗВІТ 

депутата Люботинської міської ради VIII скликання 

Москвітіна Геннадія Костянтиновича 

за період 30 листопада 2020 р. – 31 грудня 2021 р. 

 

Загальна інформація 

• Контактний телефон: +38(093)6763266 

• Електронна пошта: gennadijmoskvitin@gmail.com 

• Обраний депутатом від Харківської обласної організації політичної партії 

«СИЛА ЛЮДЕЙ» 

• Закріплений за виборчим округом №4 

• Член політичної партії «СИЛА ЛЮДЕЙ» 

• Голова фракції «СИЛА ЛЮДЕЙ» в ЛМР VIII скликання 

• Секретар постійної депутатської комісії з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи 

• Голова Правління громадської організації «Центр технологій, інновацій 

та сталого розвитку» (ГО «Центр розвитку) 

 

Помічники консультанти 

• Золотарьов Олександр Єгорович – виборчий округ №3 

Контактний телефон: +38(095)6630910 

 

• Гиренко Сергій Володимирович – виборчий округ №3 

Контактний телефон: +38(067)3950785 

Член політичної партії «СИЛА ЛЮДЕЙ» 

 

• Колісніченко Михайло Олексійович – виборчий округ №3 

Контактний телефон: +38(097)7140198    

 

В своїй роботі  керуюсь Конституцією України, Законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про 

звернення громадян», Регламентом Люботинської міської ради та іншими 

нормативно-правовими актами, що визначають діяльність депутатів та ради. 

За звітний період відбулось 16 сесій міської ради, 4 з яких – позачергові. 

За вказаний період було розглянуто 1123 проєкти рішень, з яких 961 рішення 

було прийнято. 

 

Результати роботи за звітний період   

• Проведено 32 зустрічі з виборцями, з них 27 індивідуальних та 5 

колективних в рамках загальних зборів мешканців виборчого округу №4. 

• Подано 16 депутатських звернень до Люботинської міської ради у 

результаті яких: 

o відкрито секцію для занять молоді змішаними одноборствами при 

Люботинській дитячо-юнацькій спортивній школі 
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o вирішено питання незаконної споруди (паркану) за адресою в’їзд 

Успішний б.2, б.3 та вул. Технiчна б.6/2. 

o вирішено питання кордону прибудинкової території та 

встановлення паркану і в’їзних воріт (за кошти мешканців) за 

адресою вулиця Деповська, б.45. 

o виконано поточний ремонт частини вулиці Ревчанська вiд будинку 

1а до будинку 19 (грейдерування з підсипкою щебенню) 

o виконано поточний ремонт вулиці Кринична (грейдерування з 

підсипкою щебенню) 

o виконано ремонт вуличного освітлення в виборчому окрузі №4 по 

вулицям Челюскіна, Караванська, Ревчанська, Вільна, Низова, 

Різдвяна 

o виконана обрізка аварійних дерев за адресою провулок Попова, б.3 

• Спільно з командою «Люботин комфортний» (лідер команди Золотарьов 

О.Є.) створено волонтерський центр допомоги Люботин SOS, який 

допомагав двом лікарням в період піку Пандемії; проведені Акції «Ліки 

Добра», «Продовольча коробка Добра», «Поміняй тисячу за вакцинацію 

на книги»; проведено щорічні конкурси «Янгол для Миколи», «Іграшка з 

вторинної сировини». 

• Спільно з ГО «Центр розвитку» розроблено Концепцію Агенції місцевого 

розвитку Люботинської ОТГ та направлено відповідне звернення до 

Народного депутата України Пивоварова Євгена Павловича щодо 

створенням Агенції місцевого розвитку Люботинської ОТГ від 25.06.2021 

р. Отримано відповідь від заступника Міністра розвитку громад та 

територій України Івана Лукері згідно якої Мінрегіон вважає 

недоцільним створення установи «Агенція місцевого розвитку 

Люботинської міської територіальної громади», оскільки її функції може 

виконувати агенція регіонального розвитку Харківської області, та 

пропонує Люботинській міській раді, Громадській організації «Центр 

технологій, інновацій та сталого розвитку» та Благодійній організації 

«Благодійний фонд Євгена Пивоварова» долучитися до процесу 

створення агенції регіонального розвитку Харківської області та 

виступити її співзасновниками. 

• Спільно з ГО «Центр розвитку», за підтримки благодійної організації 

«Благодійний фонд Евгена Пивоварова» та Виконавчого комітету 

Люботинської міської ради закуплене необхідне обладнання, виконано 

ремонт та облаштування приміщення для занять молоді змішаними 

одноборствами, що розташовано на території Люботинського навчально-

виховного комплексу №2 Люботинської міської ради. 

• Спільно з ГО «Центр розвитку» направлено звернення до Народного 

депутата України Пивоварова Євгена Павловича щодо придбання камер 

зовнішнього спостереження у місті Люботин та сприяння найскорішому 

впровадженню системи «Безпечне місто» від 24.01.2021 р. 



• 24 липня 2021 р. спільно з ГО «Центр розвитку», за підтримки 

Виконавчого комітету Люботинської міської ради, організовано та 

проведено «Другий щорічний Кубок з міні-футболу пам’яті М.М. 

Жигалкіна», в якому прийняли участь 7 місцевих команд. 

• Спільно з помічниками Гиренко С.В., Колісніченко М.О., ГО «Центр 

розвитку», мешканцями виборчого округу №3, за підтримки Виконавчого 

комітету Люботинської міської ради організовано та проведено серію 

суботників по прибиранню території ставка «Чкалівка». 

• Спільно з головами квартальних комітетів району «Дуншівка» 

організовано та зібрано 300 підписів щодо капітального ремонту 

(будівництва) тротуару по вулиці Челюскіна. Відповідне колективне 

звернення направлене до Люботинської міської ради. 

• Спільно з Головою квартального комітету «Героїв Афганців» Волошином 

С.О. організовано два суботника по прибиранню сміття на території 

кварталу. 

 

План роботи на 2022 рік 

• Виконання доручень виборців щодо ремонту колодців та дитячих 

майданчиків на виборчому окрузі №4. 

• Розвиток та поглиблення співпраці з ВУКГ (Євтушенко Олег 

Олександрович) та ВККУ (Абальмасов Вадим Анатолійович). 

• Капітальний ремонт (будівництво) тротуару по вулиці Челюскіна. 

• Розвиток дитячого спорту в громаді. 

• Організація та проведення щорічних спортивних змагань пам’яті 

Яловенко Олександра Георгійовича, який очолював міський комітет з 

питань фізичної культури та спорту виконкому Люботинської міської 

ради до 2010 р. 

• Розвиток політичної партії «СИЛА ЛЮДЕЙ» в Люботинській ОТГ 

шляхом інформування мешканців про діяльність партії, залучення нових 

членів та створення первинної організації. 

• Активна участь у діяльності ГО «Центр розвитку» та команди «Люботин 

комфортний». 

 

 

З повагою Г.К. Москвітін 

 

 

 


