Звіт
про виконання депутатських повноважень депутата Чернігівської районної
ради, Запорізької області
VII скликання
Чорней Тетяни Олександрівни
Відповідно до ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,
з метою інформування виборців про свою діяльність, отримання зворотної
інформації, залучення громадян до розв'язання проблем місцевого значення,
подаю письмовий звіт про свою робот}' за рік виконання повноважень
депутата районної ради.
Свої депутатські повноваження здійснюю відповідно до Закону
України «Про статус депутатів місцевих рад». Була обрана за списком ВО
«Батьківщина». Брала участь у 14 пленарних засіданнях ради та засіданнях
Постійної депутатської комісії з питань депутатської діяльності, етики:,
законності, захисту прав громадя, в якій виконую доручення секретаря.
Схвально голосувала за 193 рішення.
Основними віхами сесійної роботи вважаю активну участь у відстоюванні
розвитку первинної медицини в районі та підтримку призначення нового
керівника «Чернігівського центру первинної сімейної медицини», не
допущення реформування Обіточненської ЗОШ у філію Верхньотокмацької
школи, а також відстоювання та підтримку розвитку культури в особі
новообраного конкурсною комісією на демократичних засадах кандидата на
посаду директора «Чернігівського районного центру культури та дозвілля».
У зв'язку з важким фінансовим становищем у державі, для мене у звітному
році було дуже важливо направити свою роботу так, щоб опиратись не
стільки на кошти районного бюджету, а в основному на ініціатаздатрсмсіди.
Брала участь у роботі органів місцевого самоврядування, а саме у роботі
сесій Обіточненської сільської ради, зборах громадян, проведенні
громадських слухань, проведенні творчих вечорів для громади с.Обіточне та
е.Салтичія.
Активно долучалася до заходів, що відбувалися у районі та
Обіточненській сільраді.
За звітний період мною проводилися особисті прийоми громадян
кожної останньої середи місяця. Зустрічі з виборцями в окрузі дали
можливість вивчити громадську думку щодо питання життя громада.
Особливо допомогла в цьому плані анкета, яку я провела на початку своєї
депутатської діяльності. За звітний період було 35 звернень, як
індивідуальних так і колективних, письмових, усних та телефонних. У
зверненнях громадян висловлювалось багато різних думок та зауважень
щодо благоустрою сіл Обіточне та Салтичія, ремонту ділянок доріг татхшштв,
освітлення вулиць, покращення мобільного зв'язку, придбання
електроопалювальних приладів для Обіточненського будинку культури,
захисту громадянських прав виборців. З цих питань надіслано 12

депутатських звернень, виконання яких трималося на постійному контролі.
Також підтримала 2 колективних звернення громадян : одне щодо пасивності
органів місцевої влади щодо благоустрою, ремонту доріг та моште
с.Обіточне , а друге стосувалось перегляду орендної плати керівником ФГ
«Саєнко» в бік підвищення. Всі звернення мають документальне
підтвердження.
Більшість звернень мені вдалося вирішити позитивно.
За звітний період за зверненнями та за підтримкою ініціативних
громадян Обіточненської сільської громади та Обіточненської сільради:
-Проведено благоустрій дороги по вул. Миру 52 - 53, та мосту який з'єднує
вул Комарова з центром села.
- Проводяться роботи з освітлення ділянок вул.. Комарова та вул..Вишнева
с.Обіточне.
- Виконано частковий ремонт КЗ Обіточненський сільський будинок
культури.
- Проведено ремонт та оздоблення автобусних зупинок с.Обіточне та
с.Салтичія.
- Встановлені Поклонні хрести в с.Обіточне.
- Під час акції «Всесвітній День довкілля» почалась закладка Дитячого
ігрового майданчика в центрі с.Обіточне.
- Вирішена проблема з телефонним зв'язком ФАПу с.Салтичія.
- Подбала про налагодження роботи радіо в районі« училища» с.Обіточне.
- Піклувалась про професійну орієнтацію учнів Обіточненської ЗОШ:
організувала зустріч з представниками «Бердянського машинобудівного
ліцею».
- Брала активну участь у зборі продуктів харчування, акції «Великодній
кошик» для воїнів АТО.
Особливої уваги потребувала проблема роботи КЗ Обіточненський
сільський будинок культури. Для виконання ремонтних робіт потрібні були
кошти та спонсорська допомога. Завдяки організації благодійних заходів та
роботі зі спонсорами, якими були приватні підприємці господарського
магазину Швеців, обласного депутата Гогунського Андрія Владленовича,.
були закуплені будівельні матеріали. Ремонт робили самотужки силами
небайдужих громадян та з допомоги воїнів АТО, які в той час були на
реабілітації в с.Обіточне. Нині Будинок культури функціонує: діє 2
любительських об'єднання та 3 творчих колективи. В рамках любительського
об'єднання "Господиня» особисто, на громадських засадах, ч&ру Студою
мистецтв для дітей, опікуюсь кімнатою- вітальнею, яка є міні- музеєм історії
сіл Обіточне та Салтичія, провела два майстер-класи для жінок.

Підтвердженням моєї депутатської діяльності є статті в районній газеті
«Нива»:
-

«їх обпалило
сонце Афгану»
Тетяни Драган,
Обіточненського Будинку культури від 20.02.2016р.

-

«На пораду до грОхМади» Діни Костенко, пенсіонерки, багатодітної
матері^ від 23.03.2016р.

-

Свято дитячих посмішок» Тетяни Драган, директора Обіточненського
СБК, від 08.06.2016р.

-

«Обіточненська громада відзвітувала родинним теплом» Любові
Нагарнюк, спеціаліста відділу культури і туризму, від 11.06. 2016р.

- «Святковий концерт в Обіточному» Тетяни Драган,
Обіточненського будинку культури, від 31.08.2016р.

директора

директора

- «Повертаємось до власних коренів» Діни Костенко , від 09.11,2016р.
-

«В Обіточному святкували з короваєм, жартами й піснями» Тетяни
Драган, директора Обіточненського
будинку культури, від
30.11.2016р..

Свою активну життєву позицію, зв'язок з громадою та відкритість і
прозорість депутатської діяльності підтверджую в публікаціях у районній
газеті «Нива» :
-

«Як заощадити на смітті?» від 16 Л2.2016р.

- «День закоханих в Обіточному» від 20.02. 2016р.
-

«В Обіточному виконали «протинудьговий» наказ» від 06.04.2016р.

-

«Землевласники Обіточного вимагають підвищити виплати за оренду
паїв» від 16.11.2016р.

- В інтерв'ю на тему "Чоловікам у житті легше?» від 30.11,2016р.
Постійно займаюсь самоосвітою, вивчаю Закони та Постанови пов'язані з
організацією самоврядування та роботою депутата місцевої ради. Відвідала 2
навчальні семінари Запорізького благодійного фонду «Єдність за майбутнє»
на тему «Тендерний аспект у роботі органів місцевого самоврядування» та
1 семінар Запорізької міської молодіжної організації «Степ» на тему
«Партнерство «Ефективна Рада»,
Тішуся від спільно зробленого з активістами сіл Обіточне і Салтичія та
сподіваюся на подальшу тісну співпрацю. Упевнена, що і надалі буду
приділяти максимум уваги у вирішенні найскладніших проблем виборців
свого округу .
Чорней Тетяна Олександрівна
депутат Чернігівської райради VII скликання.

