
ЗВІТ 

про роботу за перший рік повноважень депутатської фракції «СЛУГА 
НАРОДУ» у Печеніжинській селищній раді восьмого демократичного 

скликання  
За результатами місцевих виборів 2020 року ПП «СЛУГА НАРОДУ»  

здобула 3 з 26 депутатських мандатів у Печеніжинській селищній раді. В 
селищній раді було утворено депутатську фракцію «СЛУГА НАРОДУ» у 
складі: ПНІВЧУКА Романа Федоровича, КОПИЛЬЦІВА Миколи 
Миколайовича, ДУДІНЧУК Олександри Василівни (голова фракції), ,  

У своїй діяльності депутати ПП «СЛУГА НАРОДУ» в селищній раді 
керуються Конституцією України, Законом України «Про Місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих 
рад», Законом України «Про звернення громадян», Регламентом 
Печеніжинської селищної ради, передвиборчою програмою, іншими 
нормативно-правовими актами, що визначають діяльність депутатів та ради.  

Рішенням Першої сесії Печеніжинської селищної ради VIII скликання 
було утворено постійні депутатські комісії. До складу, яких увійшли депутати 

від ПП «СЛУГА НАРОДУ», зокрема: 
КОПИЛЬЦІВ Микола Миколайович, член постійної комісії з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку  
ПНІВЧУК Роман Федорович, член постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства та комунальної власності, питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи.  

На першій сесії ради було обрано секретарем ради ДУДІНЧУК 
Олександру Василівну, депутата від ПП «СЛУГА НАРОДУ».  

Фракція «СЛУГА НАРОДУ» приймає активну участь у роботі селищної 
ради, відвідують всі пленарні засідання ради та постійні депутатські комісії  Це 
підтверджує високу дисципліну та відповідальність обраних депутатів. 

Протягом 2020-2021 років відбулось депутатами селищної ради на 11  803 
рішення ради 

КОПИЛЬЦІВ Микола Миколайович, за звітний період взяв участь у 10 з 
11 пленарних засіданнях ради та 15 засіданнях постійної комісії за 
виключенням відсутності з поважних причин. 

ПНІВЧУК Роман Федорович, за звітний період взяв участь у 8 з 11  
пленарних засіданнях ради та 15 засіданнях постійної комісії за виключенням 
відсутності з поважних причин. 

ДУДІНЧУК Олександра Василівна за звітний період взяла участь у 11 

пленарних засіданнях. Брала участь у засіданнях постійних депутатських 
комісій. До складу жодної із комісій не увійшла, оскільки посіла посаду 
секретаря селищної ради.  

Депутатом Пнівчуком Р.Ф. було підготовлено проект рішення ради «Про 
звернення депутатів селищної ради до Верховної Ради України» щодо 
повернення громадам право розпоряджатися землею за межами населених 
пунктів до Верховної Ради України, який підтримано депутатами одноголосно. 



Систематично депутатами (ДУДІНЧУК О.В., КОПИЛЬЦІВ М.М., 
ПНІВЧУК Р.Ф,.) проводяться зустрічі з мешканцями населених пунктів, 
зустрічі з громадськістю, оскільки вважаємо, що налагодження 
конструктивного діалогу сприяє вирішенню проблемних питань. Вирішуючи 
проблемні питання мешканців населених пунктів громади, співпрацюємо з 
депутатами селищної ради, обласної ради, зі старостами населених пунктів, з 
селищним головою. 

Поєднуючи діяльність депутата селищної ради та працю за основним 
місцем роботи, депутати від ПП «СЛУГА НАРОДУ» проводять прийом 
громадян за попереднім записом (на час карантинних обмежень). Разом з тим, 
прийоми громадян не обмежуються кабінетом селищної ради, за необхідності 
виїжджають на місце (населений пункт, вулиця), щоб вирішити проблемне 
питання.  

Бюджет Печеніжинської селищної ради дотаційний, що в свою чергу  
покриває захищені статті видатків (заробітні плати працівників бюджетної 
сфери, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету та енергоносіїв 
бюджетних установ). Коштів селищного бюджету на розвиткові проекти майже 
не передбачено, До прикладу, тільки на програму «Бюджет участі 
Печеніжинської ОТГ» на 2021 рік було закладено 80 000 грн , що є мізерною 
сумою коштів для 9 населених пунктів громади. 

Кошти в сумі 9000 грн, які були передбачені в селищному бюджеті на 
виконання підпрограми «Фонд селищної ради на виконання депутатських 
повноважень» витрачені депутатами на надання матеріальної допомоги 
мешканцям громади. 

Кожен депутат від ПП «СЛУГА НАРОДУ» в установлений законом 
термін подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання 
фінансового характеру. 

Протягом 2020-2021 років депутати селищної ради від ПП «СЛУГА 
НАРОДУ» приймали активну участь в заходах, приурочених державним, 

релігійним святам, що проходили на території громади. 
Діяльність депутатів фракції «СЛУГА НАРОДУ», спрямована на захист 

інтересів громади, виконання доручень виборців у межах наших депутатських 
повноважень, наданих нам чинним законодавством України. Намагаємось весь 
час працювати так,щоб виправдати довіру виборців, а головне, дійсно 
змінювати на краще життя нашої громади . 

Зазначений звіт підготовлено відповідно до Конституції України, Закону 
України «Про статус депутатів місцевих рад», Закону України «Про Місцеве 
самоврядування в Україні», Регламенту Печеніжинської селищної ради, «Про 
доступ до публічної інформації», передвиборчої програми. 

 

Фракція «СЛУГА НАРОДУ»  
в Печеніжинській селищній раді      ПНІВЧУК Р.Ф. 
          КОПИЛЬЦІВ М.М. 
          ДУДІНЧУК О.О. 


