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Я, Шарамета Анна Борисівна депутат Фонтанської сільської 

ради Одеського району Одеської області VIII скликання від ПП 

«СЛУГА НАРОДУ». 
 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. 

Протягом 2022 року приймаю  активну участь в роботі 
Фонтанської сільської ради та виконую обов’язки депутата 

передбачені Конституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Регламентом Фонтанської сільської 
ради та Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», під 

керівництвом сільського голови Крупиці Наталії Григорівни, також 

активно співпрацюю зі старостою Крижанівського старостинського 
округу,  апаратом сільської ради та всіма управліннями та 

службами Фонтанської сільської ради. 

Із запровадженням воєнного стану 24 лютого,  була присутня 
на всіх засіданнях сесії сільської ради та засіданнях постійної 

комісії особисто, також беру участь у тимчасових комісіях 

ініційованих радою або за зверненням громадян.  
Окрім моєї депутатської діяльності, основної роботи у КП 

«Надія» Фонтанської сільської ради, Одеського району, Одеської 

області, на протязі року є членом комісії з координації отримання 
та розподілу гуманітарної допомоги, займаюся забезпеченням ВПО 

продуктами та іншими речами для підтримки їх життєдіяльності у 

нашій громаді, відповідаю за збереження  резерву громади.  
Щоденно веду особисті зустрічі з мешканцями та внутрішньо 

переміщеними особами з усіх населених пунктів нашої громади, 

спільно з головою та апаратом Фонтанської сільської ради сприяю 
розв'язанню  проблем жителів та підтримки життєдіяльності  

внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані та проживають на 

території Фонтанської громади, надаю консультації. Взаємодію з 
Гуманітарний Координаційним штабом Одеської обласної 



військової адміністрації, БФ "Адвентиське агенство допомоги та 

розвитку в Україні" "АDRA", ГО «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ», Церквою 

«Блага звістка», Церковою «Ісуса Христа Святих останніх днів», 
ТОВ «АКВАФРОСТ». За час війни вдалося забезпечити 

гуманітарною та іншою допомогою більше 5000 осіб нашої 

громади. 
Спільно з головою та апаратом Фонтанської сільської ради  

докладаємо щоденно максимум зусиль для підтримки 

функціонування життєдіяльності громади. 
Розпочато облаштування укриттів, встановлено та 

здійснюється налаштування системи оповіщення населення, з 

метою запобігання надзвичайній ситуації в громаді.  
Разом цим комунальним підприємством «Надія» були 

виявлені джерела питної та технічної води  для водозабезпечення 
населення в критичних ситуаціях, тому як небайдужний депутат  

підтримую КП «НАДІЯ»  в реалізації питання щодо забезпечення 

населення питною водою в критичних ситуаціях. 
Хочу подякувати всім жителям за підтримку та довіру.      

Працюємо на ПЕРЕМОГУ! СЛАВА УКРАЇНІ! 

 
  

 

 
З повагою, 

депутат Фонтанської сільської ради                            Анна Шарамета 

 


