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До складу депутатського корпусу Рожищенської міської ради мене 

було обрано від політичної партії «Громадянська позиція» Анатолія 

Гриценка на виборчому окрузі № 22, до якого входять вул. Промислова, вул. 

Ярослава Мудрого та вул. Наливайка. На першому пленарному засіданні сесії 

міської ради, 26 листопада 2015 року,  мене було обрано секретарем ради. 

За період з  листопада 2015 по листопад 2016 року я  підготувала, 

організувала  та взяла участь у  13 пленарних засіданнях сесії міської ради, з 

них  10 чергових та 3 позачергових. За звітний період підготовлено 25 

проектів рішень міської ради, які винесено на розгляд сесії. В тому числі 

розроблено 3 програми , серед яких:  Програма соціального захисту 

населення на 2016 рік, Програма підтримки книговидання місцевих авторів 

на 2016-2017 рр., в рамках якої було надруковано 20 примірників книги 

«Сторінками історії містечка Рожище» Леоніда Козярчука. Спільно зі 

спеціалістами брала безпосередню участь у розробці  Програми «Безпечне 

місто Рожище – на 2016-2018 рр.), в ході реалізації якої відновлено відео 

спостереження в м. Рожище.  Також розроблено 2 положення (в т. ч. 

Положення про зміст, опис та порядок використання символіки м. Рожище), 

внесено зміни до Регламенту роботи Рожищенської міської ради сьомого 

скликання.  

В мої безпосередні обов’язки  входить підготовка  проектів 

розпоряджень міського голови з кадрових та організаційних питань – за 

звітний період було підготовлено  121 проект розпорядження міського 

голови з організаційної та кадрової роботи. Я також займаюсь кадровими 

питаннями працівників апарату міської ради. 

Як секретар ради, відвідую засідання постіних комісій ради, допомагаю 

головам та секретарям постійних комісій відповідно до вимог законодавства 

оформляти протоколи та рекомендації, сприяю депутатам Рожищенської 

міської ради  у здійсненні їх повноважень.  

По мірі можливості займаюсь громадською діяльністю – приймаю 

участь та допомагаю організовувати патріотичні, волонтерські та мистецькі 

заходи. Так,  я виступила співорганізатором Дня міста Рожище в 2016 

році,організатором благодійної ярмарки до дня Святого Миколая в 2015 році, 

співорганізатором мистецьких заходів, спрямованих на культурний розвиток 

жителів міста, а особливо – молоді. Завжди підтримую організацію ярмарок 

та виставок місцевих митців та майстрів, організацію акустичних вечорів та 

подібних заходів, які знайомлять рожищан із місцевими талантами.  

Проводжу прийом громадян з різних питань, надаючи консультативну 

та практичну допомогу. За цей час я стала досвідченішою в депутатській 

діяльності, а надалі планую ще більше набувати досвіду, продовжувати 

активно працювати для своїх виборців. 
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