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Я, Матвейчук Максим Ігорович є депутатом Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області. З 03 грудня 2020 року на постійній основі 

займаю посаду секретаря Фонтанської сільської ради. 

В звітному 2022 році приймав та продовжую приймати активну участь в 

роботі Фонтанської сільської ради. Успішно виконую обов’язки та реалізую 

повноваження передбачені Конституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Регламентом Фонтанської сільської ради та Законом 

України «Про статус депутатів місцевих рад». 

За час роботи сільської ради організовував підготовку та приймав участь в 

засіданнях усіх сесій Фонтанської сільської ради. Сприяв в організації роботи 

постійних депутатських комісій сільської ради, надавав консультативну, технічну та 

іншу допомогу комісіям, за вимогою голів постійних комісій забезпечував 

присутність профільних спеціалістів для забезпечення належного вивчення питань, 

що виносяться на розгляд ради. Хоча відповідно до закону не можу входити до 

складу постійних комісій, був особисто присутній на більшості засідань постійних 

комісій для надання консультаційної допомоги.  

Крім того, організовував підготовку та приймав участь в усіх засіданнях 

виконавчого комітету Фонтанської сільської ради. Приймаю участь в підготовці 

проектів рішень сесії та виконавчого комітету Фонтанської сільської ради. Надаю 

консультаційну допомогу авторам проектів.  

В 2022 році я не пропустив жодного засідання сесії та виконавчого комітету.  

За моєї безпосередньої участі мешканці ОТГ отримують адміністративні 

послуги, соціальну допомогу, необхідні консультації та інші послуги. Я є 

координатором майже всіх програм прийнятих сільською радою. 

З 24 лютого 2022 року я постійно на робочому місці. Разом із сільським 

головою та підлеглими активно організовую роботу сільської ради в воєнний час. 

Мешканці громади та ВПО своєчасно отримують всю передбачену законами 

допомогу. На потреби ЗСУ, Поліції та оборони вже передано більше 8 млн. грн. 

субвенцій і буде передано ще. 

За моєї безпосередньої участі розроблено та прийнято: 

- програми підтримки ВПО,  

- програми підтримки да допомоги мешканцям громади, які постраждали 

в результаті військової агресії, 

- програми підтримки мешканців громади, які опинилися в складних 

життєвих обставинах. 

В 2022 році за моєї участі розпочато облаштування укриттів, встановлено  та 

здійснюється налаштування систему оповіщення про надзвичайні ситуації, 

сформовані стратегічні запаси для населення, тощо. 
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