Звіт
про виконану роботу
за 2017 рік
депутата Покровської районної в
м. Кривому Розі ради
Желязкової Лариси Іванівни

Згідно з рішенням Покровської районної в місті ради від 28 квітня 2017 року,
підтверджені мої повноваження як депутата Покровської районної у місті ради, у
зв’язку з припиненням депутатських повноважень Анцибор Наталії Анатоліївни.
З депутатською діяльністю знайома давно, так як була помічником депутата
Криворізької міської ради.
Оскільки я працюю в Криворізькій загальноосвітній школі №32 вчителем, то
спілкування з людьми відбувається в основному в стінах школи та в мікрорайоні
виборчої дільниці. При зустрічах з виборцями, які не знають, куди їм звернутися зі
своїми проблемами, надаю роз’яснення, консультації. Готую інформаційні запити та
звернення. Спрямовую мешканців мікрорайону до інших органів та служб, до яких
вони можуть звернутися з тим чи іншим питанням.
Також проводжу прийом виборців один раз на місяць (5 понеділок місяця,
16:00-18:00) у громадській приймальні депутатів від Опозиційного блоку
Покровського району за адресою: вулиця Едуарда Фукса, 13. Намагаюсь, щоб
жодне звернення виборців не залишилося без уваги.
19 жовтня 2017 року взяла участь у проекті «Один на один» на телеканалі
Перший міський з Романом Маликом, де і розповідала про свою діяльність.

-

Як депутат приймала участь у наступних заходах району у 2017 році:
Урочисті покладання квітів до меморіалу загиблих воїнів у парку
«Шахтарському»;
Захід, присвячений Міжнародному Дню визволення в’язнів нацистських
концтаборів;
Мітинг, святковий марш до меморіалу загиблих воїнів до Дня перемоги у
Другій Світовій Війні;
Святковий прийом голови Покровської районної ради кращих представників
органів місцевого самоврядування з нагоди 242 річниці міста Кривого Рогу;
Свято Першого та Останнього дзвоника в КЗОШ №32;

- Привітання медалістів в Покровському виконкомі;
- День Незалежності України в парку «Шахтарський»;
- Благодійна акція «Простягни свою руку дитині», присвячена Дню інваліда в ПК
ПАТ «КЗРК»;
- Урочистості з нагоди Дня місцевого самоврядування;
- Новорічний благодійний концерт для дітей пільгових категорій в ПК
«Центральний».
Брала активну участь в акціях з благоустрою парків, скверів та
прибудинкових територіях району.
Намагаюся бути присутньою на всіх засідання виконкому Покровської
районної у місті ради, відвідувати навчання депутатів, що проходять у виконкомі.

Загальноосвітня школа №32 є осередком освітнього та культурного простору,
де завжди раді вітати всі покоління мешканців мікрорайону на всіх святах та подіях
важливих для школи та району.

Допомога воїнам АТО залишається однією з важливих тем в моїй
депутатській діяльності. Разом з учнями та батьками нашої школи систематично
збираємо допомогу для наших бійців і передаємо її через волонтерів.
Про свою депутатську діяльність за 2017 рік звітувала перед виборцями
27.12.2017 року.

