
Звіт про діяльність 
депутатської фракції Київської 

обласної організації партії 
«СЛУГА НАРОДУ» 

в Бучанській районній раді 8-го 
скликання 

за 2020-2021 роки 

О Л Ь Г А   О Л І Й Н И Ч
Голова фракції

«Україна - це ми!»



Коротка інформація про фракцію:

❖ Створена: 23.11.2020 року

❖ Склад: 9 депутатів

❖ Кількість сесій: 13

❖ Відвідуваність сесій: 100%

❖ Кількість прийнятих рішень: 187

❖ Депутати співпрацюють з виборцями 12 
територіальних громад Бучанського 
району.

❖ Члени фракції представлені в 6- ти 
постійних депутатських комісіях.



Основна діяльність голови фракції:

1. Відбувалася підготовка, редагування проєктів рішень та звернень на засіданнях 
сесій.

2. Активно виступала на сесіях та підтримувала питання, які були внесені до порядку 
денного сесійних засідань.

3. Було внесено багато пропозицій та надавалися консультації депутатам з питань, 
відповідно до яких надходили звернення. 

4. Забезпечувалася активна підтримка депутатів фракції «СН» з усіх питань на 
погоджувальних радах/комісіях/засіданнях.

5. Питання, які координувала партія, фракція одноголосно підтримувала.
6. За весь період діяльності в депутатській фракції не було жодного конфлікту чи 

інших непорозумінь.
7. Звітність щодо діяльності фракції та необхідна інформація вчасно направлялися в 

обласний офіс партії.
8. Систематично й без порушення дедлайнів виконувалися розпорядження 

керівництва партії.
9. Депутатська фракція конструктивно співпрацювала з іншими політичними 

фракціями у Бучанській районній раді.



ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ФРАКЦІЇ:

➢ Дотримання Регламенту Бучанської районної ради, Закону України “Про статус 
депутатів місцевих рад”, Закону України “Про місцеве самоврядування”, Закону 
України “Про політичні партії в Україні” та інших нормативно-правових актів 
України.

➢ Підтримка виконавчих органів влади та Президента 
України.

➢ Консолідація депутатського корпусу з метою 
об'єднання та ефективної співпраці у Бучанській 
районній раді.  

➢ Підготовка територіальних громад Бучанського 
району до чергових виборів народних депутатів ВРУ, 
що відбудуться у 2023 році, та до наступних 
президентських виборів.

➢ Сприяння у створенні місцевих політичних партійних осередків у Бучанському 
районі. 



Результати роботи фракції:
➢ Програма економічного, соціального та культурного розвитку Бучанського району на 2021 рік.

➢ Програма фінансової підтримки функціонування Бучанської райдержадміністрації на 2021 рік.

➢ Програма фінансового забезпечення виконання та реалізації делегованих повноважень Бучанської 
райдержадміністрації на 2021 рік.

➢ Програма фінансового забезпечення бюджетних та комунальних установ, що реорганізувалися у 

Бучанському районі.
➢ Звернення Бучанської районної ради щодо 

незабезпеченості коштами на утримання районних рад.

➢ Програма Бучанської РДА з підтримки заходів 

територіальної оборони на 2022-2024 роки.

➢ Підтримка учасників бойових дій АТО/ООС та волонтерів 
при Бучанській районній раді та створення Координаційної 
ради громадських організацій.

➢ Участь у процесі розмежування повноважень між органами 

виконавчої влади та Бучанською районною радою.

➢ Передача майна ліквідованих районів у комунальну 

власність територіальних громад Бучанського району.

➢ Встановлення меж селища Коцюбинське Бучанського 

району Київської області.



Приймала участь у партійних заходах в КВЦ «Парковому» 
(на запрошення обласного офісу):

➢ Партійні зустрічі на тему «Управління структурою громади, місце та роль 
депутатського корпусу в управлінні громади», липень-серпень 2021 року.

➢ Стратегічна сесія депутатів усіх рівнів, за результатами якої мала розробитися 
Дорожня карта розвитку Київщини.

➢ Регіональний форум «Реформа шкільного харчування».
➢ Круглий стіл на тему «Інфраструктурна розбудова України».
➢ Панельна дискусія «Україна без насильства».
➢ Круглий стіл на тему «Електронні послуги. Дія. ЦНАП» 24 вересня 2021 р.
➢ Установча зустріч всеукраїнського руху «Зе!Жінки» та представлення Бучанського 

району.

✔ Депутати фракції завжди вчасно були поінформовані та ініційовано 
їх присутність на заходах (дякую найбільш активним депутатам: 
Ганні Страховській, Василю Феєру, Станіславу Сегеді, Руслану 

Ахмеяну)



Особисті ініціативи щодо підтримки 
партійної діяльності у Бучанському районі:

➢ Завжди активна в соціальних мережах, підтримую 
Президента України, Офіс партії, Олену Шуляк та Марину 
Бардіну, Олексія Чернишова та багатьох      інших 
однопартійців.

➢ Підтримую ініціативу Олени Зеленської щодо 
реформування шкільного харчування.

➢ Пропагувала кампанію щодо важливості вакцинації серед 
виборців Бучанського району.

➢ Допомагала обласній партії в пошуку, облаштуванні та 
організації Бучанського районного офісу в місті Ірпені, що по 
вул. Центральній 55 (район ж/д вокзалу).

➢ З депутатами на зв’язку – 24/7! 



Завжди разом із вами!!!

Facebook:https://www.facebook.com/olgairpin 
Mob.tel.: +380675066173
E-mail: 6601@ukr.net 

https://www.facebook.com/olgairpin
mailto:6601@ukr.net

