
ЗВІТ                                                                                                                                                

депутата Бориспільської міської ради VIII скликання                                                            

Тамари Трикоз за 2021 рік 

У 2020 році мене було обрано до Бориспільської міської ради від політичної партії 

ВО «Батьківщина». Я, депутат по виборчому округу № 34, що включає в себе вулиці: 

Нова, Т. Трясила, Європейська, 11, Франка: 2-9В, пров. Новий. Під час здійснення своїх 

депутатських повноважень я керуюсь Конституцією України, законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими 

державними нормативно-правовими актами та регламентом  Бориспільської міської ради.  

Протягом 2021 року я регулярно відвідувала сесії міської ради та засідання 

постійної комісії до складу якої я вхожу та є її секретарем з питань освіти, культури, сім’ї, 

молоді, спорту, у справах релігії, соціального захисту населення та охорони здоров’я. На 

даних засіданнях активно брала участь в обговоренні  нагальних питань, а при ухваленні 

рішень завжди враховую думку своїх виборців. Працювала не тільки в межах свого 

округу, а й вирішувала звернення та прохання бориспільчан в цілому по місту. Разом з 

громадою свого округу проводили зустрічі та вирішували нагальні питання.  

За час звітного періоду мною регулярно проводились прийоми громадян з різних 

питань, серед яких велика кількість звернень стосовно надання матеріальної допомоги на 

лікування, які в повному обсязі були позитивно виконані на суму понад 120 000 грн. 

Також мною  проводилися зустрічі та обговорення  з громадськістю про необхідні роботи 

на окрузі в 2021 році та сформовано і зареєстровано подання на роботи у 2022 році. Так, 

протягом звітного року проведено ремонтні роботи, а саме: 

1. Поточний ремонт освітлення по вулиці Нова в м. Бориспіль. 

2. Поточний ремонт освітлення по вулиці Франка в м. Бориспіль. 

3. Поточний ремонт дитячого майданчика по вулиці Франка в м.Бориспіль. 

4. Поточний ремонт дитячого майданчика по вулиці Франка, 5 в м.Бориспіль. 

5. Поточний ремонт дитячого майданчика по вулиці Франка, 7 в м.Бориспіль. 

6. Поточний ремонт дитячого майданчика по вулиці Франка, 9 в м.Бориспіль. 

7. Поточний ремонт дитячого майданчика по вулиці Європейська, 11 в м.Бориспіль. 

8. Поточний ремонт огорожі по вулиці Франка, 5 в м. Бориспіль. 

9. Облаштування тротуату з фемки по вулиці Франка, 5 в м. Бориспіль. 

Також за власні кошти було встановлено лавочки за проханням жителів по місту. 

Новий рік — як чиста сторінка в книзі. Тож нехай у вас вона буде розписана щастям, 

радістю, здоров’ям та любов’ю! З прийдешнім Новим роком! 

З повагою, депутат Бориспільської міської ради VIII скликання Тамара Трикоз. 


