
 Звіт депутата Музиківської сільської ради VІI скликання 

 

 

ПІБ депутата  Плотнік Микола Петрович 

 

Дата 

народження 

05 березня 1977 року  

Контактний 

телефон  

0505389989 

Поштова 

адреса  

с. Мірошниківка,   

вулиця Зелена, 25 

Електронна 

пошта  

Plotnikmp@ukr.net 

Дата виборів  11 грудня 2016 року  

Округ   Округ №3 

Вулиці 8 Березня(1,1А,2,3,4,5,6,7,8,9,11,

12А,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,

24,26,28,30,32,34,36,38,40,42),Стадіонна

 (1,2,3,4,5,6,8,8А,9,12,13,13А,15,16,20), 

40 років Перемоги (1,1А,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11,13,15,21,23,25, 26,29,31) 

Досвід роботи депутатом Не був депутатом. 

Освіта  У 1999 році закінчив Харківський державний 

технічний університет будівництва та архітектури за 

спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» 

та здобув кваліфікацію інженера-будівельника, офіцера 

військового управління тактичного рівня. 

Місце роботи на теперішній час Військовослужбовець 

Досвід роботи  Мобілізований у 2014 році до ЗСУ.  

Був членом виконавчого комітету Музиківської 

сільської ради  (2011-2015 роки).  

Звітний період  1 січня 2018 року – 31 грудня 2018 року 

Загальна кількість сесій за звітний 

період  

13 засідань сесій сільської ради 

197 прийнятих рішень  

З них земельних 84 рішення 

Кількість сесій, в яких взяв участь 

депутат. Причини неучасті.  

21 березня 2018 року по 28 жовтня 2018 року, на 

підставі Закону України від 19.09.13р. №582-VІІ «Про 

схвалення рішення Президента України про 

направлення національного контингенту для участі 

України в Місії Організації Об’єднаних  Націй зі 

стабілізації у ДР Конго», проходив військову службу у 

військовій частини А1893 (18 окремий вертолітний 

загін українського національного контингенту Місії 

ООН зі стабілізації у ДР Конго, м. Гома), тому взяв 

участь лише в одному пленарному засіданні. 

Членство в постійних депутатських 

комісіях та їх діяльність.  

 

Як голова  комісії з питань прав людини, законності, 

запобігання корупції, депутатської діяльності та етики, 

організовую засідання та обговорення проектів рішень. 

Комісія докладно читає підготовлені проекти 

нормативних актів, положення, статути комунальних 

закладів, інші документи та готує висновки та 

рекомендації 



Членство в інших комісіях, робочих 

групах та іншій діяльності громади  

Не зважаючи на тривале відрядження у звітному 

періоді я завжди намагаюсь брати активну участь в 

житті громади та саме  виборчого округу. В грудні 

місяці був учасником зустрічі депутатів з молоддю 

села Музиківки де розказав про свою роботу, 

можливості та особливості депутатської діяльності  на 

сільському рівні. За запрошенням з задоволенням беру 

участь у навчаннях та зустрічах від програми DOBRE. 

Окремо їм вдячний за навчання від Інституту 

політичної освіти для депутатів.  

Які рішення для депутата є 

найбільш важливими? 

Найважливішим рішенням вважаю формування 

бюджету на 2019 рік. Маю власну думку щодо 

використання бюджетних коштів. Вважаю, що не 

обхідно створити достойні умови для місцевих жителів 

і за можливість брати на себе додаткові зобов’язання. 

Так, наприклад, більшість депутатів підтримали 

ініціативу щодо зменшення розміру батьківської плати 

за харчування дітей в дитячих садочках з 50% до 40%. 

Якість харчування запланували покращити на 2019 рік, 

але не за рахунок грошей батьків, а з бюджету.  

Важливим досягненням депутатів цього скликання 

вважаю активізацію роботи постійних депутатських 

комісій. Зараз попереднього розглядаємо проекти 

рішень і часто депутати дуже категорично ставляться 

до пропозицій виконавчого апарату, але після розмов 

та пояснень стає зрозуміла логіка і проект рішення 

отримує підтримку депутатів.  

 

Робота з виборцями.  На моєму окрузі є кілька активних громадян які 

постійно зі мною на зв’язку. Одним з завдань на 

наступний рік для мене є активізація роботи на окрузі 

визначити головні проблеми виборців. 

Які плани має на наступний період 

роботи. 

Завданням собі ставлю докладне  вивчення 

кошторисних розрахунків при їх затвердженні та 

внесення пропозицій щодо економії бюджетних 

коштів.  

Вважливим вважаю розробку стратегічних документів 

таких як Статут громади та регламент роботи сільської 

ради. Планую брати участь в розробці даних 

документів.  

 

 


