
Звіт про діяльність в 2017 році депутата Запорізької обласної ради Бодасюк 

Олени Юріївни 

Брала участь в роботі 7  сесійних засідань Запорізької обласної Ради.  

Як секретар постійної комісії з питань охорони здоров'я, материнства і 

дитинства, брала участь у роботі 7 засіданнях постійної комісії.  

Була членом робочої групи по вивченню питань медичної реформи 

Основними пріоритетами в роботі на закріпленій території в 2017 році стали 

благоустрій міста та підтримка охорони здоров'я, також допомога 

малозабезпеченим людям у придбанні необхідних ліків. На прохання жителів 

селища 8 Березня Бердянську, за підтримки депутата міської ради  Попової І. 

та комітету мікрорайону сприяла благоустрію  скверу на мікрорайоні за 

рахунок коштів обласного бюджету. Як член депутатської комісії з питань 

охорони здоров'я, материнства і дитинства ініціювала покупку нового 

апарату УЗД для бердянської міської лікарні. Щомісяця протягом року 

проводила особистий прийом громадян. Проблеми, з якими зверталися 

громадяни, стосувалися матеріальної допомоги на лікування, операції і 

реабілітацію. Всього така допомога була надана 130 громадянам, які 

опинилися у важких життєвих обставинах на загальну суму 300 тис.грн., 

проведено 10 особистих прийомів на поселке 8 марта , 2 прийома – по 

наданню матеріальної допомоги онкохворим дітям, 1 – в Черніговському 

районі за дорученням партіі «Наш край», 

Часть грошових коштів депутатського фонду в розмірі 300 тис.грн  були 

спрямовані  на реконструкцію парка біля ЗОШ № 4;  - облаштовано 

тротуарною плиткою дитяча площадка , пішохідні доріжки, встановлені лавки 

та  об лаштована прилегла  территорія. Сумісно з депутатом міської ради 

Поповою І.О. за кошти місцевого бюджету встановлений дитячий майданчик 

– горки, гойдалки та т.і. на мікрорайоні 8 Березня.  

Частина коштів в розмірі 400 тис.грн об’єднані з фондами обласних депутатів 

від партії «Наш край» , за які придбано : 

-стоматологічне обладнання (5 стоматологічних кресел) для облаштування 

безоплатної стоматологічної допомоги дітям в КУ «Бердянське ТМО» ,  

 -обладнання для відеоспостереження для всіх шкіл міста;   

-апарат УЗД для дитячої поліклініки. 

Спільно з іншими обласними депутатами, що представляють Бердянськ в 

Запорізькій обласній раді, домагалась фінансування реконструкцій 



берегозахисних споруд, ремонту шкіл і дитячих садів, капітального ремонту 

доріг, придбання нової техніки для комунальних підприємств. 

Спільними зусиллями бердянських депутатів, які представляють місто в 

Запорізькій обласній раді від партії «Наш край» Ткаченко С., Будянський О, 

Бабанін О.О., Бодасюк О.Ю. при підтримці депутатського корпусу Запорізької 

обласної ради  фактично було залучено   в бюджет громади Бердянська 

близько 60 млн грн., які були використані: 

- ремонт дамби по вул. Набережна 13,152 млн грн 

Ремонт берегозахисних споруд на мікрорайоні Слободка розпочався ще в 

2009 році, коли була профінансована  перша черга реконструкції.  

І тільки в 2017-18 році за кошти обласного бюджету закінчена друга черга 

реконструкції та благоустрію цього об’єкту, який об лаштований і дорожним 

покриттям, оздоблений освітленням, місто і мікрорайон в цій частині 

захищені від шквальних вітрів та підтоплень.  

- 25 млн. грн. – на сферу освіти , медицини як субвенція обласного 

бюджету на розвиток  

- Придбання спецтехніки -  сміттєвоз, машина для обслуговування 

покриття на стадіоні «Энергія» . 

Депутат Запорізької  

Обласної Ради    Бодасюк О.Ю. 


