
Відповідно до ст.16 ЗУ «Про ста-
тус депутатів місцевих рад» депу-
тат місцевої ради періодично, але 
не рідше одного разу на рік, зо-
бов’язаний звітувати про свою ро-
боту перед виборцями відповід-
ного виборчого округу, об’єднан-
нями громадян.

Шановні виборці!
Я, Прокопів Ліна Анатоліївна, у 

2015 р. обрана депутатом Терно-
пільської міської ради, член постій-
ної комісії з питань природокорис-
тування, приватизації, продажу та 
оренди землі, член депутатської 
фракції партії БПП «Солідарність». 

Як депутат, звітую про свою робо-
ту за період 2017 року. 

За цей час брала участь у пленар-
них засіданнях усіх сесій міської ра-
ди, що відбулись, не пропускала без 
поважних причин засідання постій-
ної комісії.

Як депутат, працюю на виборчому 
окрузі №14. Постійно звертала ува-
гу керівництва міста, депутатів, на 
проблеми, з якими виборці прихо-
дили до мене. Вивчала громадську 
думку щодо того чи іншого питання 
життя виборців, приймала активну 
участь у масових заходах, проводила 
роботу зі зверненнями громадян. За 
звітний період до мене надійшло чи-
мало індивідуальних та колектив-
них звернень, більшість з яких вирі-
шена, зокрема:

– проведення капітального ре-
монту покрівлі багатоквартирного 
будинку №2 по вул. Живова;

– влаштування дитячого майдан-
чика в дворі будинку №2 по вул. Жи-
вова;

– проведений капітальний ремонт 
прибудинкової території за адресою 
Живова, 2;

– капітальний ремонт прибудинко-
вої території по вул. Острозького, 62;
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– відремонтовано та влаштова-

но новий дитячий майданчик на те-
риторії між будинками № 62 по вул. 
Острозького та № 4 по вул. Живова;

– влаштовано ігровий спортив-
ний майданчик на території між бу-
динками №62 по вул. Острозького 
та № 4 по вул. Живова;

– відремонтовано та влаштовано 
новий дитячий майданчик в дворі 
будинку №2 по вул. Живова;

– висаджено дерева листяних та 
хвойних порід поруч з будинком №1 
по вул. Стадникової;

– проведена заміна ділянки ка-
налізаційного стояка в 4 під’їзді бу-
динку № 1 по вул. Стадникової;

– встановлено дорожній знак при 
в’їзді до прибудинкових територій 
будинків №№ 2, 4 по вул. Живова;

– проведено ізоляцію труб тепло-
постачання в будинку № 1 по вул. 
Стадникової;

– виготовлено та влаштовано 
контейнерний майданчик для ТПВ 
за адресою вул. Острозького, 62;

– замінено ділянку лежака хо-
лодного водопостачання в будинку 
№62 по вул. Острозького; 

– виготовлено та влаштовано 

контейнерний майданчик для ТПВ 
за адресою вул. Острозького, 53;

– проведено омолодження дерев 
поруч з будинками №№4,6 по вул. 
Живова;

– влаштування водостічних труб  

та ринви в будинку №6 по вул. Жи-
вова;

– проведено ремонт стояка холод-
ного водопостачання в будинку №2 
по вул. Гайова;

– замінено ділянку каналізаційно-

го стояка в будинку №6 по вул. Гайо-
ва;

– виготовлено та влаштовано тур-
нікет для вибивання килимів поруч 
з будинком №27 по вул. Гайова;

– завезено пісок у пісочниці на ди-
тячих майданчи-
ках, які є в межах 
округу;

– щотижневі зу-
стрічі (окрім при-
йому громадян) з 
мешканцями ба-
гатоквартирних 
будинків вибор-
чого округу;

– звернення щодо вирішення зе-
мельних питань;
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– звернення щодо надання мате-
ріальної допомоги.

З власної ініціативи організувала 
вручення великодніх кошиків мало-
забезпеченим, інвалідам та одино-
ким людям похилого віку.

Більшість звернень вдалося вирі-
шити позитивно. Основним завдан-
ням у здійсненні депутатської ді-
яльності вважаю забезпечення своє-
часного, обґрунтованого вирішення 
звернень та скарг громадян, вивчен-
ня причин, які породжують скарги, і 
внесення своїх пропозицій до від-
повідних органів влади щодо їх усу-
нення.

Чимало планів у мене і на пер-
спективу:

– капітальний ремонт покрівлі в 
будинках №№4 та 6 по вул. Живова;

– влаштування дитячих майдан-
чиків по вул. Стадникової, 1 та по 
вул. Мостова-бічна №6;

– влаштування пішохідного пере-
ходу поблизу будинку №27 та вете-
ринарної клініки «EuroVet» по вул. 
Гайова;

– влаштування «лежачих поліцей-
ських» на пішохідному переході не-
подалік школи-ліцею №13;

– капітальний ремонт прибудин-
кової території будинку №1 по вул. 
Стадникової;

– капітальний ремонт прибудин-
кової території будинку № 4 по вул. 
Живова;

– ремонт балконів у будинку № 53 
по вул. Острозького;

– ремонт шиферної покрівлі бу-
динку №53 по вул. Острозького;

– заміна мереж холодного водопо-
стачання в будинку № 6 по вул. Жи-
вова;

– заміна мереж центрального те-
плопостачання в будинку №6 по вул. 
Живова;

– ремонт фасаду будинку №6 по 
вул. Живова;

– заміна дерев’яних комірок у 
кількості 100 шт. в будинку №4 по 
вул. Живова.

За результатами звернень вибор-
ців округу у 2018 році на нашому ок-
рузі №14 заплановано провести такі 
роботи:

– капітальний ремонт дороги на 
вул. Гайовій (ділянка від вул. По-
дільської до залізничного кам’яного 
мосту),

– ремонт покрівлі: вул. Живова, 6
– влаштування дитячого майдан-

чика за адресою вул. Мостова-бічна, 
6,

– Заплановано капітальний ре-
монт двору за адресою вул. Стадни-
кової, 1.

Хочу виправдати довіру тих лю-
дей, які віддали за мене свої голоси. 
Як бачите, багато проблем ще неви-
рішені, проте вони на контролі і я, 
разом з колегами-депутатами, що-
дня працюю для того, щоб їх вирі-
шити.

Адже завдяки діяльності нашої 
фракції у міській раді та багатьом 
іншим депутатам, яким небайдужі 
проблеми тернополян, сьогодні за-
безпечується нормальна життєді-
яльність міста. Зізнаюся, мені при-
ємно працювати в такій професій-
ній, злагодженій команді. Також на-
діюсь, що наша плідна співпраця 
матиме продовження задля вирі-
шення найважливіших проблем, які 
хвилюють тернополян.

З повагою,
 депутат Тернопільської міської 

ради VII cкликання Ліна Прокопів.
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