
ЗВІТ 

Депутата Маловисківської міської ради VII  скликання м. Мала Виска 

Жигалова Тараса Миколайовича  про депутатську діяльність у 2019 році 

  Я, Жигалов Тарас Миколайович, маю  вищу юридичну освіту, основне місце 

роботи – юрист Управління пенсійного фону в Маловисківському районі. 

 

На сесіях міської ради я неодноразово виступав, готував і приймав участь у 

підготовці проектів рішень  з широкого кола питань.   

З метою захисту інтересів виборців і на підставі письмових та усних звернень 

мешканців міста та ОТГ мною було підготовлено і надіслано  понад 20 звернень і заяв до 

відповідних органів за належністю. 

  Я є членом адміністративної комісії при виконавчому комітеті Маловисківської 

міської ради. Беру активну участь в її засіданнях. 

За зверненнями жителів м. Мала Виска та Маловисківської ОТГ співпрацював і з 

депутатами міської ради  стосовно розгляду на сесіях міськради питань виділення коштів 

на ремонт доріг у місті, придбання матеріальних цінностей для шкільних закладів тощо. 

Мешканцям міста та ОТГ надано консультації за наступними напрямками: 

про  вирішення трудових, житлових, земельних, спадкових питань, з питання пільгових 

перевезень окремих категорій громадян, роз’яснення норм законодавства про загальну 

середню освіту та права батьків у сфері освіти дітей, про правові підстави реформування 

навчальних закладів, роз’яснення питань у сфері містобудування,  з питань 

децентралізації та вимог законодавства про місцеві вибори, надання матеріальної 

допомоги як окремим особам, так і школам, дитячим садкам, закладам культури міста та 

ОТГ, підтримання міських заходів  та ін. 

Моя депутатська діяльність, громадянська позиція неодноразово висвітлювались в 

засобах масової інформації - в соціальній мережі Інтернет. 

Я приймав участь в організації і проведенні масових заходів, акцій в місті . 

Пріоритетами в депутатській роботі для мене є захист порушених прав громадян, 

підтримка молоді, спорту, здоров’я громади, допомога закладам культури, дошкільної та 

шкільної освіти, дотримання соціальних гарантій людей, а також допомога воїнам АТО. 

У 2019 р. і у подальшому серед найголовніших пріоритетів – захист дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, багатодітних та малозабезпечених 

сімей. 

Спільними зусиллями визначено найбільш дієві способи співпраці бізнесу та 

громадського сектору для ефективної допомоги дітям та сім’ям у складних життєвих 

обставинах.  

Вважаю, що зазначена діяльність є досить знаковою і важливою для захисту прав 

дітей - мешканців міста та ОТГ. 

За діяльності у якості депутата міської ради проведений певний обсяг роботи і у 

подальшому я націлений на те, щоб і надалі провадити плідну і продуктивну роботу, що 

можливо тільки за підтримки виборців. 

  

  

Депутат         Т. Жигалов   

            

 

 


