Звіт
депутата Чернігівської районної ради

Романчука Олександра Павловича за 2016 рік
Я, Романчук Олександр Павлович - обраний депутатом Чернігівської
районної ради VII скликання від Політичної партії «Опозиційний блок», член
фракції ПП «Опозиційний блок», заступник голови постійної комісії з
фінансових, соціально-економічних питань і бюджету.
Рішенням фракції ПП «Опозиційний блок», я, як депутат, закріплений за
територіями Новополтавської та Широкоярської сільських рад. Щомісячно,
згідно графіка, провожу два прийоми громадян - один виїзний та один в
приміщені громадської приймальні Опозиційного блоку (в смт.Чернігівка).
Загалом протягом року мною проведено 19 прийомів та розглянуто 37 звернень.
Основними питаннями, які вирішувалися мною у звітному періоді, є
надання консультацій щодо оформлення земельних ділянок, надання
матеріальної допомоги, медичне забезпечення, благоустрій територій,
функціонування об'єктів соціально-культурної сфери району.
Велику увагу приділяю підтримці позашкільних, дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладів району. Зокрема, у звітному періоді мною
неодноразово надавалася фінансова допомога для участі спортсменів району у
змаганнях різних рівнів. За моєї ініціативи придбано магнітно-маркерну дошку
для учнів опорного навчально-виховного закладу Чернгівська спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів імені А.М.Темника, дитячому садочку «Казка», в день
відкриття додаткової групи, подаровано іграшки. Напередодні Новорічних та
Різдвяних свят вдалося порадувати близько 130 малят-дошкільнят солодкими
подарунками, а до Дня Святого Миколая 30 наборів цукерок було передано
вихованцям недільної школи храму Різдва Пресвятої Богородиці.
Без уваги не залишилися і люди похилого віку. Протягом 2016 року,
разом з колегами по фракції з подарунками та вітаннями в ювілейні дні
народження відвідав чотирьох учасників бойових дій ВВВ. До Дня Перемоги та
Дня визволення Чернігівського району від німецько-фашистських загарбників
відвідав учасників бойових та вручив їм подарунки.
Був активним учасником районних заходів. В жовтні місяці сприяв участі
колективу БК «Металургів» у святковому концерті до Дня людей похилого
віку. Надавав фінансову підтримку у проведенні регіональної виставки-ярмарки
«Голуби Приазов'я» та конкурсу солістів-вокалістів «Чернігівські зорі».
Налагоджено тісний зв'язок з головами та депутатами сільських рад.
Неодноразово відвідував школи та садочки. В вересні місяці зустрічався з
вчителями та батьками Хмельницького НВК з метою обговорення питання
оптимізації навчальних закладів. Періодично надавав фінансову підтримку
Новополтавській ЗОНІ.
Беру участь у проведенні пленарних засідань та інших заходах районної
ради. В плані підготовки до роботи сесій опрацював проекти рішень всіх
постійних комісій. За звітний період взяв участь в роботі 10 сесій та у розгляді
161 питання. Розуміючи, що досить важливим аспектом формування здорового

способу життя на селі є розвиток фізичного виховання серед дітей, підлітків та
юнацтва на одному із сесійних засідань ініціював виділення коштів для
проектування футбольної площадки зі штучним покриттям в смт Чернігівка.
Також неодноразово наголошував на вирішенні нагальних соціально важливих
питань.
Підбиваючи підсумки звітного періоду, можу стверджувати, що моя
діяльність була насиченою та охоплювала різні напрями життя виборців
району, а також складалась із справ, які були направлені на вирішення
конкретних проблем. Вважаю, що у 2016 році було зроблено достатньо багато
роботи але звісно є над чим працювати і надалі. Головними принципами, яких я
завжди дотримуюсь у житті та в депутатській діяльності є - здоровий глузд та
людяність, тому головним своїм обов'язком вважаю роботу на благо кожного
жителя Чернігівського району.
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