
ЗВІТ 
ФРАКЦІЇ ПП «БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ» 

у місті Люботин за 2022 рік 

 

 

Фракція ПП «БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ» у місті 

Люботин складається із шести депутатів: Світлана Глушко, Володимир 

Гиренко, Юрій Гречка, Сергій Ольховський, Акбаралі Устоєв, Ірина 

Ткаченко. З початком повномасштабного вторгнення рф два члена фракції 

стали на захист громади в складі формувань ЗСУ та територіальної оборони 

Харківщини, але не переривали участь у роботі міської ради. 

 

  
 

 Члени фракції брали участь у роботі постійних депутатських комісій: 

• з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та розвитку підприємництва – 4 засідання комісії (Акбаралі 

Устоєв); 

• з питань прав людини, законності, регламенту, місцевого 

самоврядування, депутатської діяльності і етики – 4 засідання комісії 

(Світлана Глушко та Володимир Гиренко); 

• з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку та  сфери послуг – 4 засідання комісії (Юрій 

Гречка); 

• з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

природи - 4 засідання комісії (Сергій Ольховський); 

• з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту та з питань  

 охорони здоров’я та соціального захисту населення – 5 засідань комісії 

(Ірина Ткаченко). 

  

Протягом 2022 року у міській раді проведено 13 пленарних засідань в 

режимі відео конференцій, прийнято 258 рішень з різних питань 

життєдіяльності громади, члени фракції брали активну участь у роботі сесій. 

На початку 2022 року від Фракції ПП «БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ 

ХАРКІВ» було подано проект рішення «Про звернення депутатів 

Люботинської міської ради Харківської області до Голови Верховної Ради 

України та Прем’єр-міністра України щодо удосконалення порядку ведення 



обліку і застосування реєстраторів розрахункових операцій та зниження 

фіскального тиску на платників податків», який підтримали – міський голова 

та 19 депутатів.  

Депутатами фракції на сесіях вносились пропозиції з різних питань 

життєдіяльності громади, наприклад: 

- вивчення питання утворення на території  Люботинської міської 

територіальної громади притулку для безхатніх тварин в комплексі з 

ветеринарною лікарнею; 

- зміни строків надання оренди земельних ділянок власності 

Люботинської міської територіальної громади. 

 

Всі члени фракції з початку вторгнення російських агресорів на 

територію України знаходяться в громаді, здійснюють роботу з виборцями, 

тимчасово переміщеними особами, вирішують гуманітарні питання та 

займаються волонтерською діяльністю. 

Основні питання з якими звертались мешканці до депутатів: 

- надання гуманітарної допомоги вразливим категоріям мешканців 

громади (сім’ї з дітьми, інваліди, люди похилого віку, особи, що 

втратили роботу); 

- забезпечення ТПО житлом, одягом, продуктами харчування; 

- допомога у встановлені статусу ТПО та оформлення виплат; 

- допомога військовослужбовцям та їх сім’ям; 

- вирішення комунальних питань (підсипка доріг, вивезення сміття, 

забезпечення водопостачання, завезення піску до дитячих майданчиків, 
ремонт автомобільних доріг загального користування та місцевого 

значення); 

Всього звернень до членів фракції протягом 2022 року було на 40% 

більше ніж у минулому році. 

У наданні допомоги мешканцям громади та ТПО члени фракції 

співпрацювали з волонтерськими організаціями, благодійними 

фондами, меценатами.  

   У 2022 році члени фракції Гиренко В. та Глушко С. ініціювали та 

організували роботу Добровольчого формування Люботинської міської 

територіальної громади Харківського району Харківської області №1 

«Варта». Формуванням проведено рекогносцировку місцевості, обладнані 

блокпости для контролю потоку транспорту, що в’їжджає на територію 

громади, облаштовано блокпости та спостережні пости для недопущення 

прориву підрозділів рф та ДРГ. В рамках роботи ДФТГ створено групу 

швидкого реагування, яка разом з підрозділами Національної поліції України 

патрулює територію громади.  

Діяльність членів фракції у 2022 році була спрямована на дієву 

підтримку членів територіальної громади м. Люботина, тимчасово 

переміщених осіб, що приїхали до нашої громади (Глушко С., Ткаченко І., 

Гречка Ю., Ольховський С.), мешканців Харківщини, що постраждали від 

російської агресії і мешкають на деокупованій території та 

військовослужбовців, що боронять свободу у лавах ЗСУ та тероборони 

(Ольховський С., Глушко С.).  



 

  
 

  

    
 

   
 

Працюємо для громади, працюємо на перемогу! 

 

СЛАВА УКРАЇНІ! 

 

 

З повагою, голова фракції 

«Блок Кернеса – Успішний Харків» 

у місті Люботин                                                                   Світлана ГЛУШКО 

  

 


