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23 грудня 2018 року  на місцевих виборах 
депутатів  об’єднаних територіальних громад,  
мене  було обрано депутатом  Баришівської  
селищної ради.  

 

НАВЧАННЯ 

січень 2019 Київський центр розвитку місцевого 
самоврядування   семінар «Децентралізація»  ( Олег 
Любімов) 
березень 2019  Інститут Політичної Освіти семінар-
навчання для депутатів  (Олександр Солонтай) 
квітень –червень  2019  U-LEAD with Turope  «Сильні 
ради – спроможні громади» 
травень 2019  правозахисний центр «Альтернатива»   
семінар «Статус,  права та обов’язки депутатів місцевих 
рад ОТГ» (Валерій Новіков)  
червень 2019 U-LEAD with Turope  семінар «Покращення 
якості надання адміністративних послуг» 
 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ В РАДІ ТА В ЇЇ 
ОРГАНАХ 

 
У відповідності до пункту 4 статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» рішенням  сесії VII 
скликання від 12.01.2019 року №19-02-07 мене було обрано 
секретарем Баришівської селищної ради. Свої 
повноваження секретар  ради здійснює відповідно до статті 
50 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні». 
Одним з головних напрямків роботи секретаря ради є 
організація  діяльності селищної ради, перш за все 
підготовка та проведення сесій. 
З січня 2019 року і до грудня  2019 року було  проведено  
21 пленарне засідання сесій селищної ради, присутня була  
на 20. Секретар ради за посадою входить до виконавчого 
комітету. 
Вхожу до  складу депутатської групи «Рідна Баришівщина» 
  

 

 ПОПОВА Ірина Олександрівна 
виборчий округ № 26 с. Морозівка 

 



ПРИЙНЯТТЯ  РАДОЮ ТА ЇЇ 
ОРГАНАМИ РІШЕНЬ, ПРО ХІД 
ЇХ ВИКОНАННЯ 

Загалом на всіх сесійних засіданнях було розглянуто  
близько 933 питання, з них по 891-у були прийняті 
позитивні рішення.  
Баришівської селищної ради сфері благоустрою 
Морозівського  страростинського округу було проведено 
поточний ямковий ремонт доріг  вул. Садова та Л. 
Українки (41,1 тис. грн) 
Для Морозівського НВК придбано пральну машину на 
суму – 24,2 тис. грн 
Відповідно до Програми організації харчування учнів 
закладів загальної середньої освіти, вихованців дошкільних 
підрозділів   на Морозівський НВК ім. Д.Поповича 
витрачено на харчування дітей  - 316,1 тис. грн. На  
перевезення учнів до місць навчання та у зворотньому 
напрямку (с. Власівка-с. Селичівка- с. Морозівка) 
придбання запчастин, ТО, ремонт шкільного автобуса 
витрачено – 100,6 тис. грн. 
Відповідно до Програми з оздоровлення та відпочинку 
дітей Баришівської селищною радою профінансовано 8 
дітей Морозівського старостинського округу  на суму - 
30,00 тис.грн. 
22 особам надано матеріальну допомогу  на лікування та 
вирішення соціально-побутових питань згідно Програми 
«Турбота»  на суму 130,6 тис. грн. та 1 особі -2 тис. грн на  
поховання.   
За рахунок коштів  інфраструктурної субвенції з 
державного бюджету придбано: 
-  транспортні засоби спеціального призначення (трактор, 
екскаватор, самоскид) та комплектуючих виробів  4345,6 
тис. грн; 
- медичне обладнання (рентгенівського діагностичного 
комплексу) для комунального некомерційного 
підприємства «Баришівська районна центральна лікарня» 
Баришівської селищної ради Київської області» 2980,00 
тис. грн; 
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної освіти (НУШ) для Морозівського НВК 
ім.Д.Поповича було закуплено меблі (комплекти стільців 
та столів учнівських) , дидактичні матеріали, 
мультимедійне обладнання( проектори, інтерактивні  
дошки, ноутбук) пральна машина,  комп’ютери 
стаціонарні, багатофункціонарний пристрій, ламінатор, 
телевізор на суму 387,5 тис. грн. 
Із  місцевого бюджету на Морозівський НВК ім .Д. 
Поповича було закуплено прожектор, матеріали для 
ремонту ( фарба, труби, сифони) конфорки електричні,  
металопластикові двері, посуд на суму- 45.6 тис.грн. 
  
 

 

 



РОБОТА У ВИБОРЧОМУ 
ОКРУЗІ 

Мною за  звітній період  складено близько 200 актів 
обстежень матеріально-побутових умов.  Звернення до 
соціальної служби  сім’ї, дітей та молоді, щодо направлен-
ня служби до  сім’ї, яка опинилась в складних життєвих 
обставинах.  
Спільно з жителями  організовано і проведено суботник, 
висаджено  туї ( парк Бойової Слави). Пофарбовано та 
розписано автобусну зупинку.     
Спільно з помічником депутата Лисенко Володимиром 
встановила вказівники назви вулиць та провулків нашого 
населеного пункту. 
Приймала участь в підготовці свята «Дня села». 
Постійно приймала участь в заходах села ( святкування, 
вшанування, збори  та інше)  
За моєї ініціативи на території округу  було простерилізо-
вано  5 безпритульних собак. 
Організовано зустріч жителів с. Морозівка  по питанню  
роботи   ПрАТ «МТС України».    
Організовано зустріч з  громадянами, що проживають у 
гуртожитку, надано роз’яснення щодо питання привати-
зації приміщень. 

 

 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННЯ, 
ПРИЙНЯТТІ ТА В 
ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ 
РІШЕНЬ РАДИ, ЇЇ ОРГАНІВ  

12.04.2019 р. проведено громадські слухання   щодо 
облаштування алеї пам’яті загиблим героям та 
встановлення пам’ятного хреста жертв Голодомору.  Також 
громадські слухання   про створення  зони відпочинку по 
вул. Привокзальна на території сільського лісу. 
За зверненнями громадян до  виконавчого комітету 
Баришівської селищної ради подані клопотання та 
отримані рішення щодо ліквідування  дерев, що знаходять-
ся в незадовільному стані (парк Бойової Слави) та  зрізання 
дерев, розчищення від чагарників на кладовищі між вул. 
Київська та Новоселів. Розчищення  водойми , яке 
розташоване між вул. Озерна і пров. Надозерним. 
Подано клопотання та отримано рішення виконавчого 
комітету про встановлення пристроїв обмеження 
швидкості на автошляхах поблизу дитячих майданчиків та 
школи с. Морозівка. 
Ініціатор рішення Баришівської селищної ради з туристич-
ного збору на території ОТГ за 2019 р.    Депутатський 
запит   на оголошення конкурсу  на  автобусне перевезення  
по маршруту  Баришівка-Селичівка -Бзів-Морозівка-
Власівка-Баришівка 
 

 



ЗВЕРНЕННЯ ВИБОРЦІВ  

 Було надіслано  до Баришівської селищної ради 28 
депутатські звернення й клопотання та 32 запити  до  інших 
установ та підприємств.  Найбільше звернень громадян 
стосувалось вуличного освітлення, благоустрою  
населеного пункту. Також були колективні звернення щодо 
неналежного утримання собак, заміна дерев’яних  
електроопор, роботи комунального підприємства. 
Інші стосувались  ремонту електрокабелю на стадіоні, 
майна КСП Морозівське та інші індивідуальні   звернення. 
 

 

ВДЯЧНІСТЬ 

 
Щиро дякую  всім хто  допомагав мені в здійснені 
депутатської діяльності, а саме: 
-Сташук Н.І. ( в.о. старости Морозівського старостинського 
округу) 
-Брега М.М. ( депутат  Морозівського  старостинського 
округу) 
-депутатам Баришівської селищної ради депутатської групи 
«Рідна Баришівщина» 
- моїм помічникам депутата  
- підприємцям села Морозівка, які долучились до 
святкування «Дня села» 
- виконавчому комітету Баришівської селищної ради 
-керівнику комунального підприємства Баришівська ЖЕК 
Яременко Т.Г. за допомогу в ліквідуванні прориву труби 
дитячого садочку. 
 
Хочу  щиро подякувати моїм виборцям  за довіру 
представляти Ваші інтереси в Баришівській ОТГ.   

 

     

                

 З повагою  Попова  І.О.   
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