
ПРОТОКОЛ 

Зборів виборців Запорізького району  

Місце проведення – смт Балабине .  

Дата проведення – 20 квітня 2018 року 

У зборах взяли участь 120 виборців      

 Головуючий на зборах:  Вінниченко Жанна Вікторівна 

Секретар зборів: Правда Наталія Миколаївна 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Звіт депутата  Запорізької обласної ради  Самардака Григорія Вікторовича  

про свою роботу в обласній  раді за 2017 рік. 

Зі звітом виступав депутат Запорізької обласної ради  Самардак Григорій 

Вікторович, який  доповів  про проведену роботу на території, а саме: підтримку 

проектів з благоустрою Запорізького району, вирішення соціально-побутових 

питань жителів селищ Балабине, Кушугум та Малокатеринівка, використання 

коштів депутатського фонду на розвиток територій,   надання матеріальної 

допомоги громадянам, що опинилися у скрутних життєвих обставинах.  

 

В обговоренні звіту (звітів) взяли участь та виступили із пропозиціями: 
голова Запорізької районної ради Анатолій Шевчишин,  голова 

Малокатеринівської селищної ради  Людмила Волик, голова Балабинської 

селищної ради  Володимир Сосуновський, голова  Запорізької районної 

державної адміністрації  Анатолій Васюк, депутат Запорізької районної ради 

Сергій Петренко, директори освітніх закладів району, представники громади: 

вчитель гімназії   «Престиж» Олександр Грибов (смт Балабине), голова 

батьківського комітету Скидан А.С., Синецька К. – мешканка селища Балабине, 

Тетяна Олесандрівна Апостолова, директор гімназії «Інтелект» (смт Кушугум), 

Людмила Грибова, директор НВК «Мрія» (смт Малокатеринівка), колектив 

творчості «Лебідонька».  

 

Збори виборців вирішили:     Прийняти звіт депутата Запорізької обласної ради 

Самардака Г.В. до відома.  Роботу депутата Запорізької обласної ради Самардака 

Г.В. визнати задовільною.  

Голосували: "за"        - 120 

"проти"      -      0 

"утримались"   - 0 

Голова зборів                                                                          Вінниченко Ж.В.          

Секретар зборів                                        Правда Н. М. 



Звіт 

                                                                                              про діяльність у 2017 році депутата Запорізької обласної ради 

                                                                                                                   Самардака Григорія Вікторовича 

 

ПІБ 

Робота депутата в постійній комісії 
обласної ради 

 Робота депутата на сесіях обласної ради Робота депутата на 
закріпленій території 

Інша діяльність 

Участь у 

засіданнях 
Участь у складі 

робочих груп по 
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Конкретні справи Стан 

використання 

Виступи 

депутата на 

постійної вивченню  У тому числі: сесію за депутатських прийомі

в 

депутата на депутатського телебаченні та 

комісії питань  в 
секрет 
аріаті 

в  
лічильній 

комісії 

ініціативою 

депутата 

запитів громадя

н 
закріпленій 

території 

фонду радіо 
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0 0 10   0 0 11 За рахунок депфонду у 

Малокатеринівці та 

Кушугумі встановлені 

дитячі та спортивні 

майданчики; в 

Малокатеринівську 

школу приидбано 

комп’ютерний клас; 

надавалася допомога в 

придбанні сучасної 

техніки для гімназії 

«Престиж» смт 

Балабине, придбання  

обладнання для 

спортивних гуртків 

району. 

Регулярно проводились 

робочі поїздки в 

селища району, в тому 

числі, з метою 

інспектування закладів 

освіти.  

100% Статті в рамках 

висвітлення 

діяльності та 

інтерв’ю в газетах 

«Запорізька 

правда», «Міг» 

«Панорама», 

офіційний сайт 

ЗОР 


