
рIцIниЙ з BIT ( 1 1. 2 02 I - l 2. 202 2)

о

о

a

о

/{ е п1l lп а mKLt JI ю б о поurt с ь к о i' м i с bKoi' yl а d u С в i mл u H rl К JrЧ Е Р Е Н КО

Конmuкmнi daHi:

конmакmrпlй lпе.пефон: 099 3l4 б5 бб
елекmронt!а поLumа : s 7.5 7 7 7 В 5 @gmail. collo

Вuqlвалася Bid парmi| < Сuла Ллоdей>, нарсlзi позафракъliйrtа
Засmупнutс zоловu посmiйrtоi' dепупоаmськоi' кол,tiсii' з пumань прав ллоduнu,
за,коrl|tосmi, реzлал,tенmу, ллiсъlевоzо саhловряdуваtlня, dепуmаmськоi' diяльносmi i
еmuкu

о llол,tiчнuъуi - консульmанlиu:
I-Iаdiя СИДОРЕНКО
ольеа Т'оГIАItоВА

За звimнuй перiоd вidбулось l б сесiй лаiськоi' раdu, 2 з яt<uх --позаLlереовi. За вказаrшй
пер i о 0 р оз zляd алuся про €кmu p iu,teH b, з а l,tl al{uJиu lл аlхрял4кал4Lt d iяльн о с пli :

- з пumань бюdасеmу,,

- з орzанiзаъliйнuх п,umань,,

- з екоrtол,tiчнuх пLtmань,,

- з пumallb }ККГ,,

- з z))л4а|timарнuх пumань,,

- з пumань вреzулловання зел4ельнuх BidHocttH.

Провеdеrtо 9 засidань посmiйно| dепуmаmськоi'колцiсii'з пumань прав ллоduл,tu,

з ако l-tH о с mi, р е zл аwt енmу, Mi с ц е в о z о с afut о вряdу в ання, d епуm аm с bKo| d iяль н о с mi i
еmuкu.

У cBoc| diяльносmi dоmрuпtуюсь LllttlHllx правовuх норJи, BctcuBato захоdu tцоdо
запобizання поруurення законнuх прав zрол4аdян Любоmuнськоi' ОТГ mа поруurення
чllнн о z о з ако н о d а в сm в а по са d о вцпtu о с об a]vtu пti сц е во z о с аJио вряdу в ан ня,
Мною посmiйно провоdumься пtонimорuнz соцiальнuх Jиереэlс, любоmuнськv,lх еруп, dля
вuвчення пumань, якi mурбуюmь HaLtьl,tx л,tеulканцiв, на пuсьл4овi i ycHi звернення
zроллаdян k mелефонноJvlу релсuл,ti, соцiальнuх мережах, пр11 зусmрiчi), л4ною
вэtсuваюmься захоdu rцоdо ix вuрiшення в л4еасах wtoix повноваtlсень. Провоdumься
irlфорллування еромаdян Jlюбоmuнськоi' ОТГ в соцiальнuх л,хережах tцоdо Moe|
d iяльно cm| пumань, якi сmо суюmься rtаъt tо| ерolwadu, molL|o,

За звimнiй перiоd л4ала вuсmупu на пленарнuх засidаннях mа засidаннях в peaculwi
вidеоконференъlii'з рiзнuх пLtmань, якi сmосуюmься асummеdiяльносmi Micma, безпекu
zрол,Lаdян mа iHu,tux.
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На пленарнuх засidаннях булu ttadaHi пропозuцit u4оdо:

включення dо Орiенmовноlо плаrtу робоmu раdu у сiчнi 2022 року звimу
XapKiBcbKoi' окруэlсно| прокураmурLt про cmaLt законносmi mа резульmаmu
diялtьносmi на mерumорii' Ihобоmurtськоi' лцiсько| mерumорiально| zропtаdu за
2021 piK;
dоопрацtовання про€кm)) рiu,tенttя кПро ул4овu оплаmu праъli лtiськоzо zоловl,t,
посаdовuх осiб, слуасбовцiв mа робimнuкiв Ллобоmuнськоi'lwiсько| раdu mа ii'
вuконавчоzо комimеmу в 2022 роцi)),,
вllключumu iз проскmу ПроzраJиu lоdаmок 3 Захоdu ъцоdо уdосконалення mа

розвumк)l об'екmiв эюumловоzо фонdу на, mepumopi| Любоmuнськоi' л,tiсько|
mерumорiальttо| zроллаdu на 2023 piK mа пунt{m 4 !оdаmку б кЗахоdu вuконавчоzо
копtimеmу, спряJиованi на розвumок i рефорлwl)вання эюumлово-кол4унальноzо
zоспоdарсmва на 2023 piK> - <Прudбання авmоmранспорmноi' mехнiкu dля
обслуеовування uсumловоzо фонdу>, л4qлось на увазi прudбання авmо dля
К}КРЕП ЛМР Хо;
провеdення робоmu пленарноzо засidання miлькu пiсля розzляdу пumань Поряdку
deHHozo в посmiйнuх dепуmаmськl,tх колtiсiях раdu,,
зtиенu,tення наdбавкu л,tiськол4у zоловi зi ] 00о%, зазначенuх у про€кmi рiu,Lення, do
30%.

IIodaHo dепуmаmськuй запum - I
Поdано dепуmаmськuх звернень - 18

Н апр авленi dепуmаmськi звернення d о :

. Нароdноzо dепуmаmа ykpaiHu евzена ПивовАровА з проханняJи вidреаzуваmu
в futежах йоzо повноваэtсень
dumячоео облаdнання, а сал4е,

XapKiBcbKoi' обласmi lцоdо закупiвлi неякiсноzо dumячоzо облаdнання в lНЗ JФ 2
м. Любоmuна.
Начальнuка вiddiлу ocBimu ЛМР ХО Валерiя СТРIЛЬItЯ tцоdо вJtсummя захоdiв
зzidно прuпuсу окруэtсно| прокураmурu XapKiBcbKoi' обласmi сmосовно закупiвлi
неякiсноzо dumячоео облаdнання в !НЗ Ns 2 Jvl. Любоmuна.

Напрuвленi dепуmаmськi звернення do Любоmuнсько'i MicbKo'i pada щоdо:

пidzоmовкu mексmу звернення dо dепуmаmiв BepxoBHoi' Раdu ъцоdо пidmрuwtкu
законопроекmу ]W б34В. На л,tеmi законопроекmу кПро внесення злчtiн do
Поdаmковоzо коdексу YKpaiHu mа dеякuх законоdавчuх aKmiB YKpaiHu u4оdо
засmосування спроLцено| сuсmелцu опоdаmкування)) нол4ер ре€сmрацii б34В Bid
25.11.202I року була реореанiзацiя спроLцено| сuсmемu опоdаmкування з л4еmою
збереасення леzально?о л,tiкропidпрu€ллнuцmва, сmu.л4улювання сmворення новuх

на cnapzy баmькiв ъцоdо закупiвлi неякiсноzо
dumячuх павiльйонiв в lНЗ Np 2 лl. Любоmuна.
KepiBHuKa XapKiBcbKoi' окружно| прокураmурu



робочuх wtiсъlь, зл4енLLlення ]ио)ttлuвосmi необтрунmованоzо пхuску поdаmковuх
орzанiв tta суб'екmiв futалоzо пidпрuемнuцmва;

Любоmuнськоi' lиicbKoi' padu на 2022 piK, Jиеmа проzрал4u - забезпечення
dепуmаmськоi diяльносmi dепуmаmiв Любоmuнськоi'лtiськоi'раdu VIП склuл{ання
mа вuко|!ання нuл4u BcmaHoB]leHux чuннu]и законоdавсmвоJи повноваэtсень mа
прав,,

засidання вuконкол4у ЛМР поdаноео л4ною про€кmу рiъuення кПро заmверdження
Проzралпu <Фонd на вuконання dепуmаmськLtх повноважень)))), якuй був вчасно
опрuлюdненuй на офiцiйнол,tу сайmi, але не вuнесенuй ]] сiчrtя 2022 року на

членiв вltконкол4у,,
iнфорл.лацii' сmосовно посаdовuх осiб вuконавчоzо кол,timеmу

Jlюбоmuнськоi' ллiськоi' раdu, якi не перебувалu на робочъtх л,tiсцях, почuнаючu з
березня 2022 року, iнфорл,Lування, якuJrl чuнол4 офорлиленi mpydoBi вidносuнu з
dанuл,tu особамu mа нарахування вказанuл4 особал,t заробimноi'плаmнi або iHu,lux
вuплаm за рахунок кошmiв лtiськоzо бюduсеmу,,

вuконавчоео колtimеmу rlюбоmuнськоi' пticbKoi'padu у березнi 2022 року,,

любоmuнськоi' л,tiсько|раdu, як прuйлlаючоi' сmоронu переселентliв з м. Харкова
mа iнtuuх Micm,,
проdовольчоi' безпекu, а caJwe, наdання перелiку захоdiв, якi вже
впроваdсtсуюmься або запланованi на майбуmне mа сmосуюmься
эюumm е d iяль н о с mi н au,to i' ар ом а d u ;
наdання роз'яснення сmосовно перелiку проdукmiв, якi знахоduлuся в
проdукmовuх наборах у рад4ках еулtанimарноi' dопоwtоzu за iнiцiаmъtвu
Презudенmа Украiнu Волоduп4uра Зеленськоzо кГIакеm коэtснол4у ерол,tаdянltну)),
в зв'язку з чuсленнuJухu cKapaaJrlu zромаdян щоdо рiзноzо зллiсlпу dополцоzu, яка
була розdана ВПО mа fuхеLuканцяд4 ероллаdu 26 квimня, 2В квimня, 30 квimня 2022
року,,

прuзвоdumь dо вidключення ценmралiзованоzо воdопосmачання в dolvtiBKu
лхешканцiв Hau,toi'zpoMadu в разi вidключення свimла енерzеmuкалlLt mа васummя
з axodiB що do усунення d aHoi' пробл ел,tu,,

пidzоmовкu про€кmу рiu,tення <Про звернення dепуmаmiв Любоmuнськоi'wtiсько|
раdu dо Щержавноi' wtizрацiйноi' службu XapKiBcbKoi' обласmi щоdо вidновлення

робоmu Любоmuнськоzо пidрозdiлу ДМС > ;

реаzування сmосовно незаконноzо збору KoulmiB з пенсiонерiв, воdiялtu wtiсцевоzо
перевiзнuка, а сал4е, Bodii' лwiсцевuх л4арLuруmiв вuлtаzалu у пенсiонерiв оплаmу
проiзdу в сулиi 6,00 zрн. вранцi i I2,00 zpH. пiсля обidу в mой час, колll перевiзнuк
KoJtceH л,tiсяць оmрuJиу€ ко]ипенсацiю i проiзd е безкоu,tmовнltл4,,
захоdiв направленuх на пошук dжерел фiнансування на вidновлення об'екmiв, як
кол4унальноi' власносmi mак i эюumловuх буduнкiв zромаdян, якi посmраJлсdалu
внаслidок во€ннuх diй на mерumорi|Любоmuнськоi' ОТГ, як це вidбуваеmься в



iнu.lъtх zpoMadax
коJrlунальне лцайно

(rо л4оею iнфорлааъliею, zроллаdu в якuх посmражdало
mа ллайно Jиеulканцiв zрол,tаdu внаслidок военнuх diй вэюе

dаыю оmрuл4уюmь dопоlмоzу на вidновлел-tня, як Bid закорdоннъtх блаzоdiйнuкiв
mак i dопол,tоzу Bid обласноi' вiйськовоi' qdлаiнiсmрацii),,

повноi' i обтрунmованоi' вidповidi на ,/чло€ dепуmаmське звернення М 39 Bid
24.]0,2022 року ъцоdо BidпoBidi зазначенiй в лuсmi lW 03-3б/252б вid 07.]L2022
року вважаmщ як незаdовiльну,,

з пр о в ed енняJчl з acid ань по сmiйнuх d епуmаmс ькuх колwiсiй.

Булu поdанi:

. Проекm рiъuення кпро заmверdэюення Проzралиu кФонd на вuконання
d епуm аm с ькuх по в н о в асюень )).

. Iнiцiйовано про€кm рiulення опро звернення dепуmаmiв Любоmuнськоi'wtiськоi'
раdu do zоловноzо управлiння !ерэtсавноi' л,tizрацiйноi' службu YKpaiHu в

пidрозdiлуХаркiвськiй обласmi> ъцоdо вidновлення робоmu Любоmuнськоzо
ДМС)),
lепуmаmськuй запum do начальнllка 2оловноzо управлiння fерэtсавноi'
лttiерацiйно| службu Украiнu в Харкiвськiй обласmi Олексанdра TIMOHOBA
tцоdо не вжummя вidповidнuх захоdiв на звернення dепуmаmiв Любоmuнськоi'
lпicbKoi' padu XapKiBcbKoi' обласmi mа порушtення cmpoKiB наdання вidповidi на
dане звернення.

2б люmоео 2022 року iнiцiювала збiр dепуmаmiв Любоmuнськоi' л,tiськоi' раdu
XapKiBcbKoi' обласmi в лtiськiй padi dля обzоворення наzальнLtх пumань mа вжummя
захоdiв щоdо усунення проблелl, якi посmалu в перu,ti dHi повнолпасшmабноzо
вmорzнення на mерumорiю Украiнu вiйськ рф mа сmосувалLtся безпекu mа
эюummеdiяльносmi Hau,toi' zpoMadu, З 2б dепуmаmiв Любоmuнськоi' л,tiськоi'раdu булu
прuсуmнi лuuле dекiлька dепуmаmiв ЛМР. !о обеоворення було залучено лtiськоzо zолову
Леонidа ЛАЗУРЕНКА mа засmупнuкiв lиicbKoeo zоловu.

в поdальu,tол,tу л4ною було посmавлено пumання переd мiськu.ц 2оловою, яке
поmребувало ъuвudкоlо реаzування, це dосmавка пенсii'пенсiонерал,t, якi оmрuJчхувалu ix
через Укрпоulmу, яку заmрuJчtувалu через бойовi dii, dане пumання було Bupiu,teHo i
пенсiя mа субсudiя булu оmрuJчланi наъuuлtu л4еurканця]чtu.

Наразi л4rtою посmавлено пumання переd мiськuлt zоловою, це tпонimорuнz
dосmупносmi ocBimHix послуz, якi нqdаюmься Hal,tьI,tJvl urколяраJчl, а caJvle, наявнiсmь у
tttколярiв коJчtп'юmерiв, ноуmбукiв dля онлайн навчань. Переd начальнuкоtп освimu ЛМР
Валерiсwt СТРШЬЦЕМ посmавлено завdання вuвчumu прuклаd Тросmянецькоi' еромаdu
сmосовно захоdiв dля прudбання ноуmбукiв Luколярад4.

Косюен piK прuйпtаtо учqсmь в вебiнарах, mpeHi+zax, u,tколах лwiсцевоzо са]иовряdування

dля пidвuш|ення знань mа оmрuJчхання навuчок dля ефекmuвноi робоmu в л,tiськiй pad|
mод4у ввеdення во€нноzо сmану mа BoeHHi dii'He сmалu на заваdi i в 2022 роцi я пройшла
навчанлtя в волонmерськол4у mаборi офлайн в Micmi Мукачево i з жовmня do zруdня



2022 року успiu,lно пройLuла курс з ] 5 онлайн навчань кВлаdнi послуzu в ул4овах вiйнu>

dля dепуmаmiв л,tiсцевuх раd у л4есюах проzраJиu кМiсцеве саwtовряOування. Крок dо
ефекmuвносmi>,

З березня 2022 року dолучена do волонmерсько2о руху i проdовжую цuJчl займаmuся
разоJчI з ВIIД кЛюбоmuн SOS>.

На Bci пuсьwtовi mа ycHi звернення zролtаdян dо мене ъцоdо поруu,tення ix прав, скарzu
tla посJlуzu перевiзнuкiв, блаzоусmрою, л,tiсцевоzо сал4овряdування mа iHtl,tux сmрукmур
i пidрозdiлiв, наdавала всебiчну dополtоzу. Зверmалася dо полпiчнuка HapodHoeo

dепуmаmа Украiнъt евеена Пuвоварова, HapodHozo dепуmаmа YKpaiHu Павла СУШru,
KepiBHuKa XapKiBcbKoi' oKpyacHoi' прокураmурu XapKiBcbKoi' обласmi Олексанdра
IЛЬеНКоВА, начальнuка IзУКГ ЛМР Хо олеzа еВТ'УШЕНКо, начальнl,tка ВККУ
ЛМР ХО BaduMa АБАJIЬМАСОВД, Jlюбоmuнськоi' wticbKo[padu, вltконавчоzо коlиimеmу

ЛМР, zолiв кварmальнuх кол,timеmiв.

/{о в uконання dепуmаmськuх обов'язкiв сmавлюся вidповidально

Ввансаю, u4о twoitvt вuборцяtчt не соромно за свiй вuбiр

Свimлана КУЧЕРЕНКо


