ЗВІТ ДЕПУТАТА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
АЛЕВТИНИ ЛЕПЕТЧЕНКО
ЗА 2021 РІК

Фракція ПП «За майбутнє» в Запорізькій обласній
раді

СЕСІЙНА РОБОТА
➢ Член депутатської фракції партії «За майбутнє».
➢ Закріплена як депутатка обласної ради за громадами
Пологівського району.

➢ Член постійної депутатської комісії з питань бюджету.
➢ Участь у роботі 12 пленарних засідань сесій.
➢ Участь у роботі всіх проведених постійних комісіях .

➢ Розроблено 1 проект рішення обласної ради та внесено 6
правок до проектів рішень.

КЛЮЧОВІ ПРОЕКТИ ТА ІНІЦІАТИВИ
Сфера
діяльності

Сумма, грн.

Участь у розподілі державної субвенції.
Формування нового освітнього простору у
Оріхівському та Преображенському опорних
закладах

Освіта

1563,9 тис

Участь у розподілі державної субвенції.
Проведення капітального ремонту
спортивного залу опорного закладу «Сузір”я»
Оріхівської міської ради

Освіта

1093,0 тис.

Залучено кошти обласного бюджету на
ремонт покрівлі та придбання ноутбуку і
комплекту музичної апаратури для КЗ
«Оріхівський будинок дитячої творчості»
Оріхівської міської ради

Освіта

1275,3 тис

ЖКГ

2100,0 тис

Назва проекту

Залучено кошти екофонду для ремонту КНС
№2

СПІЛЬНІ ПРОЕКТИ ТА ІНІЦІАТИВИ ФРАКЦІЇ
Сфера діяльності

Назва проекту

Сумма, грн.

Придбання сміттєвозів для Василівської
та Роздольської громади

Екологічний
напрямок

4 млн.

Закупівля обладнання для
Михайлівської багатопрофільної лікарні

Охорона здоров'я

2500,0 тис.

Закупівля обладнання для обласного
перинатального центру

Охорона здоров'я

850,0 тис.

Завершення будівництва Банівської
школи Приморської громади

Освіта

2000,0 тис

Реконструкція водопровідної мережі у
Веселівській ОТГ

ЖКГ

2000,0 тис

РОЗПОДІЛ КОШТІВ ДЕПУТАТСЬКОГО ФОНДУ
- 92,00 тис. грн. спрямовано на облаштування вуличного освітлення на території житлового
масиву Черьомушки та села Новоандріївка;
- 49.9 тис грн. витрачено на облаштування тротуарних доріжок у КЗДО «Калинка» м. Оріхів;
- 25 тис. грн. спрямовано на придбання багатофункціонального пристрою, мікроскопу,
навчальних матеріалів та тенісного столу для КЗ «Мирненська ЗОШ;
- 45 тис. грн. використано на придбання вхідних дверей у під’їзди по вул.Лесі Українки;
- 49,8 тис. грн. спрямовано на придбання спортивного мату та спортивного инвентаря для КЗ
«Оріхівська ДЮСШ»;
- 114 тис. грн. використано для придбання двох ігрових комплексів для дітей Оріхівської та
Преображенської громад;
- 53,4 тис. грн витрачено на придбання кондиціонерів для КЗ «Центр культури і дозвілля»,
Нестерянського сільського будинку культури – філії та Мирнянської амбулаторії загальної
практики сімейної медицини;
-20,0 тис. грн. спрямовано на придбання металевих воріт для КЗДО «Червона шапочка»
Оріхівської міської ради;
300, 0 тис грн. надано адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних
життєвих обставинах.

ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ В РОБОТІ
НА 2022 РІК

Підтримка закладів
освіти

Екологічний
напрямок

Розвиток спортивної
інфраструктури

Підтримка обдарованої
та активної молоді

Підтримка ОСББ, благоустрою
територій

Покращення медичної
інфраструктури

