
ЗВІТ                                                                                                                     

депутата Гірської сільської ради  VIIІ скликання                                          

Тютюн Яніни Іванівни про депутатську діяльність у 2020-2021 роках 

Я, Тютюн Яніна Іванівна є депутатом Гірської сільської ради  VIIІ скликання від 

виборчого округу № 6. 

Керуючись Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими державними нормативно-

правовими актами та регламентом сільської ради здійснюю свої депутатські повноваження. 

Являюсь членом постійної комісії з питань комунальної власності, житлової політики, 

комунального господарства, транспорту, енергозбереження та благоустрою Гірської 

сільської ради. 

Пріоритетними напрямками роботи вбачаю захист інтересів громади та виборців, 

виконання доручень виборців, у межах депутатських повноважень передбачених Законом 

України «Про статус депутатів місцевих рад». З моменту набуття повноважень протягом 

звітного періоду постійно брала активну участь у засіданнях сесій сільської ради, 

засіданнях постійних комісій. Брала участь в обговоренні нагальних питань. При ухваленні 

рішень завжди враховувала думку виборців і користь від цих рішень для життєдіяльності 

сіл нашої об’єднаної територіальної громади.  

Постійно спілкуюся та завжди на зв’язку з виборцями, вивчаю всі нагальні питання, 

які стосуються не тільки округу депутатом якого мене обрали, а всіх сіл об’єднаної 

територіальної громади. Відповідаю на звернення, які отримую від мешканців сіл, 

підтримую їх звернення, повідомляю про прийняті рішення. Завжди намагаюся надати 

допомогу або пояснити куди необхідно звертатися у вирішенні того чи іншого питання. 

В результаті постійної взаємодії з виборцями, під час здійснення своїх депутатських 

повноважень, визначила перелік основних питань, які потребують першочергового 

вирішення. Подала пропозиції до проекту Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки в селі 

Затишне. Спільно з депутатами 6 та 7 округу опрацювала пропозиції до проекту Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку Гірської сільської територіальної громади 

на 2021-2025 роки в селі Ревне. Подавала депутатські звернення на ім’я сільського голови 

Гірської сільської ради для вирішення необхідних питань. 

Пропозиції подані мною до планування Програми соціального-економічного та 

культурного розвитку Гірської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки 

в селі Затишне: 

1. Встановлення системи відеоспостереження та забезпечення її безперебійного 

функціонування. Встановлення камер на перехресті вулиць: Центральна та Польова, 

Центральна та Пасічна, Центральна та Н. Тютюна, Центральна та Молодіжна. 

2. Асфальтування доріг по вулицях: Центральна, Садова, Н. Тютюна, Нова, Травнева. 

3. Освітлення вулиць: Травнева, Нова, Бердика, Молодіжна. 

4. Відновлення приміщення медичної амбулаторії (ремонт приміщення, забезпечення 

засобів невідкладної медичної допомоги, оплати праці медичного працівника). 

5. Облаштування паркової зони с. Затишне, вулиця Центральна. 

6. Облаштування нового багатофункціонального дитячого та спортивного 

майданчиків. 



7. Виділення коштів на боротьбу із стихійними сміттєзвалищами в селі та на його 

околицях. 

8. Облаштування автобусних зупинок. 

9. Збільшення кількості маршрутного перевезення. 

10. Забезпечення виконання соціальних програм. 

11. Будівництво бювету з чистою артезіанською водою. 

Подала депутатські звернення до сільського голови Гірської сільської ради щодо: 

1. Асфальтування дороги по вулиці Центральна в селі Затишне; 

2. Санітарної обрізки дерев по вулиці Паркова в селі Затишне; 

3. Заміни електроопори по вулиці Н.Тютюна та накриття відчиненого люку в центрі 

села Затишне; 

4. Встановлення сучасного дитячого ігрового майданчика в парковій зоні села; 

5. Демонтажу існуючого сміттєвого майданчика в селі, встановлення нового та 

визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів з села 

Затишне; 

6. Заміни накриття люків по вулиці Центральна та на перехресті вулиць Центральна 

та Садова; 

7. Виправлення неякісних ремонтних робіт по облаштуванню пам’ятника загиблим 

односельчанам в боях за Батьківщину в парковій зоні с. Затишне; 

8. Необхідності будівництва парку в селі Затишне. 

9. Реконструкція електромереж повітряних ліній ТП. 

10. Заміна електроопори ТП. 

Окрім цього, в березні 2021 року я ініціювала проведення засідання спільної 

робочої групи з вирішення проблемних питань села Затишне. Крім мене в складі цієї  

групи є представники Гірської сільської ради та активні жителі села Затишне. Під час 

проведення засідання спільної робочої групи підняли  низку  проблемних питань села 

Затишне, а саме: 

1. Необхідність встановити новий сміттєвий майданчик та демонтувати старий, 

визначити виконавця послуг для вивезення твердих побутових відходів; 

2. Потреба встановити в парковій зоні села новий сучасний дитячий ігровий майданчик 

та оглянути існуючий дитячий майданчик на предмет безпеки його елементів; 

3. Привести паркову зону, а також території, прилеглі до магазину та амбулаторії у 

належний охайний стан; 

4. Гостра потреба мешканців в подовженні  робочого графіку магазину; 

5. Ремонт автобусних зупинок;  

6. Реставрація пам’ятника та демонтаж старої огорожі поруч з ним; 

7. Ремонт дороги по вул. Центральна; 

8. Збільшення кількості автобусних перевезень; 

9. Необхідність встановлення вуличних урн для сміття в центрі села та поруч з 

магазином; 

10. Необхідність постійного прибирання в центрі села; 

11. Важливість вчасної обрізки аварійних дерев на вулицях Паркова, Молодіжна, 

Центральна, Пасічна та по дорозі до кладовища; 

12.  Встановлення відео спостереження; 

13. Освітлення вулиць, які ще не  освітлені;  

14. Про необхідність асфальтування доріг по вулицях; 

15. Облаштування кладовища;  

16. Про прибирання поруч з недоглянутими, закинутими ділянками; 



17. Про прибирання стихійних сміттєзвалищ в селі та на його околицях. 

За звітний рік, спільними зусиллями керівництва, громади, за підтримки 

депутатського корпусу  на  час подання звіту вирішені наступні питання: 

1. Проведений тендер на розробку проєктно-кошторисної документації по об’єкту: 

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого 

значення С100404 Ревне-Затишне, Київської області.  

2. Крім того, видалені напливи асфальтного покриття по вулиці Центральна. Беручи до 

уваги багаточисельні прохання та звернення жителів, у жовтні здійснили тимчасовий 

ремонт на відрізку вулиці Центральна, а саме: проведено розрівнювання та відсипку 

даної вулиці дрібнозернистим відсівом.  

3. З 19.07.2021 року з'явився додатковий рейс до маршрутного перевезення номер 11 

сполученням Бориспіль-Проців. Зараз ведуться перемовини з перевізником щодо 

подальшого збільшення рейсів. 

4. Зрізані аварійні дерева (аварійність яких, визначена комісією «З питань визначення 

стану зелених насаджень та відновної вартості») в парковій зоні та по вулиці 

Паркова. 

5. Замінили  накриття відчиненого люку в центрі села Затишне та перехресті вулиць 

Центральна і Садова. 

6. Встановлення сучасного дитячого ігрового майданчика в парковій зоні села 

заплановане під час будівництва парку в селі Затишне. 

7. Визначили виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів. Відповідні 

послуги надаються. 

8. Здійснили реконструкцію пам’ятника загиблим односельчанам в боях за 

Батьківщину в парковій зоні с. Затишне. 

9. Замовили проєктно-кошторисну документацію на «Капітальний ремонт 

(облаштування) паркової зони по вул. Центральна в селі Затишне Бориспільського 

району, Київської області». 

10. Паркову зону, територію біля магазину, територію біля амбулаторії привели у 

належний охайний стан; 

11. Здійснили ремонт автобусної зупинки в селі Ревне, яка знаходиться на повороті до 

села Затишне; 

12. Провели демонтаж старої огорожі поруч з пам’ятником, на місці якої облаштували 

квітник. 

 Крім переліченого, з моменту набуття повноважень протягом звітного періоду 

організовували з жителями села: 

1. Висадження хвойних рослин, дерев, кущів та квітів. Так, протягом року висадили 

такі дерева як ялина, сосна, сакура та уксусні, кущі ялівця та лаванди; 

2. Спільно з волонтерами організували допомогу безпритульним тваринам; 

3. У 2020 році організували безкоштовну вакцинацію тварин від сказу в селі Ревне та 

Затишне; 

4. Прикрасили висаджену ялину до Нового року та солодкими подарунками привітали 

дітей села Затишне з Днем Святого Миколая. 

5. До Великодня організували майстер клас по розпису дерев’яних крашанок для 

мешканців села Затишне і  спільно з активними мешканцями села прикрашали центр 

села Затишне до свята; 

 

Користуючись нагодою, щиро  дякую сільському голові, депутатам та мешканцям за 

допомогу і підтримку в моїй депутатській роботі. Спільними зусиллями зробимо багато на 



користь громади, а також для кожного, хто потребує допомоги та уваги. 

Наступного року планую не менш продуктивну роботу для вирішення проблем в 

Затишному та усіх селах нашої громади. І надалі стоятиму на захисті інтересів громади та 

виборців, виконуватиму їх доручення. Докладу максимум зусиль для підвищення комфорту 

жителів. 

 

 

Депутат виборчого округу № 6 Яніна ТЮТЮН 


