
ЗВІТ 

про роботу депутата Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області VІІI скликання 

Шарамети Анни Борисівни 

за 2021 рік 

 

 

Я, Шарамета Анна Борисівна депутат Фонтанської сільської 

ради Одеського району Одеської області VIII скликання. 

 Працюю на посаді спеціаліста водного господарства КП 

«Надія» Фонтанської сільської ради. Член постійної депутатської 

комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту. 

 У 2021 році за результатами роботи апарату Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області, під 

керівництвом сільського голови Крупиці Наталії Григорівни, за 

участю виконавчих органів сільської ради та за моєї підтримки як 

депутата сільської ради, реалізовано наступні проекти: 

 - Відкриття та налагодження роботи дитячого садка 

«Карамелька»;  

- Запуск нової системи харчування в навчальних закладах;  

- Поточний ремонт та будівництво доріг вул. Будівельна в с. 

Ліски, вул. Літейна в с. Олександрівка;  

- Будівництво спортивних майданчиків в с. Олександрівка та с. 

Фонтанка;  

- Будівництво освітлення вздовж дороги від с. Фонтанка до с. 

Вапнярка;  

- На завершальному етапі Будівництво вуличного освітлення від 

автодороги «Одеса-Миколаїв», вздовж вул. Центральна в с. 

Олександрівка»; 

 - Будівництво дитячого майданчика в с. Нова Дофінівка;  

- Проведення ремонтів в навчальних закладах Фонтанської 

територіальної громади. 

Протягом 2021 року приймала та продовжую брати активну 

участь в роботі Фонтанської сільської ради, була присутня на всіх 

сесіях сільської ради, засіданнях постійної комісії, написано 7 

депутатських звернень, також беру участь в тимчасових комісіях 

ініційованих радою або по зверненнях громадян.  

Активно співпрацюю зі старостою Крижанівського 

старостинського округу, інспектором з благоустрою, апаратом 



сільської ради та всіма управліннями та службами Фонтанської 

сільської ради. Враховуючи, що я працюю в комунальному 

підприємстві на постійній основі, веду щоденні особисті зустрічі з 

мешканцями громади. Сприяю розв'язанню їх проблем, надаю 

консультації з питань, які стосуються життєдіяльності громади.  

За цей рік, за моєю особистою участю, на базі КП "Надія" 

створене єдине підприємство з власною спецтехнікою на території 

громади запроваджено ефективну систему своєчасного 

подворового вивозу сміття, закуплено та роздані жителям 

індивідуальні мусорні баки, що дозволило розпочати роботи з 

ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Також з метою недопущення 

припинення водопостачання мешканцям Фонтанської 

територіальної громади, у зв’язку із відмовою філією 

«Інфоксводоканал» поставляти воду безпосередньо абонентам, беру 

участь в роботі комунального підприємства "Надія" направлену на 

вирішення ситуації.  

Хочу зазначити, що жодне звернення громадян усне або 

письмове не лишилося поза моєю увагою і підлягало нагальному 

вирішенню. Мені небайдужі проблеми жителів Фонтанської 

громади та мого виборчого округу, намагаюсь докладати максимум 

зусиль для їх подальшого вирішення, відстоювати інтереси своїх 

виборців.  

Хочу подякувати всім виборцям за підтримку та довіру. 

 

 

З повагою, 

депутат Фонтанської сільської ради                            Анна Шарамета 
 


