Звіт
Депутата Чернігівської районної ради
Феськової Анни Василівни за 2016 рік
Феськова Анна Василівна - депутат Чернігівської районної ради VII
скликання від політичної партії «Наш край» 23 виборчого округу.
Подаю звіт про свою діяльність з метою інформування виборців про
проведену мною роботу та отримання зворотної інформації, залучення
громадян до розв'язання проблем місцевого значення.
Свою діяльність у звітному році проводила з дотриманням умов Законів
України « Про місцеве самоврядування в Україні », «Про статус депутатів
місцевих рад», Регламенту роботи Чернігівської районної ради Запорізької
області.
Являюся членом постійної комісії з питань агропромислового комплексу,
земельних ресурсів і водних та земельних відносин.
Проводжу особисті прийоми громадян за адресою с. Довге, вул.. Зелена,
129 з 9.00 до 11.00 кожного третього вівторка місяця. Проводилися також
прийоми у приміщенні громадської приймальні політичної партії «Наш край»
в смт. Чернігівка.
Звернення громадян здебільшого стосуються надання матеріальної та
консультаційної допомоги.
То ж, виходячи з можливостей, надаю допомогу координаційноконсультаційного характеру. Посприяла отриманню матеріальної допомоги
від народного депутата О.С. Пономарьова 5 сім'ям свого округу.
Брала участь у відкритті дитячих майданчиків в селах району.
Неодноразово разом з депутатами партії «Наш край» проводили збір та
доставку продуктів харчування, одягу, речей першої необхідності в зону АТО,
сприяли наданню гуманітарної допомоги від народного депутата в вигляді
одягу сім'ям, які опинилися в складному матеріальному становищі.
Взяла участь у громадських обговореннях, роз'яснювальній роботі та
опитуванні жителів села Довге щодо перейменування вулиці.

Приймала участь у щорічній акції «Шкільна бібліотека» та врученні
подарунків бібліотекам шкіл до свята 1 дзвоника.
З метою підвищення власної кваліфікації та набуття знань щодо соціальнополітичного життя держави, приймала активну участь у заходах:
- навчальний семінар «Бюджетний процес на місцевому рівні» організований
ПП « Наш край»;
- навчальні семінари «Підвищення видимості жінок та боротьба з
тендерними стереотипами у національній та місцевій політиці України»,
організовані фондом «Єдність за майбутнє»;
- семінар для депутатів місцевих рівнів, проведений головою ЗММГО «СТЕП»,
членом коаліції «Прозорі ради»;
- курс «Школа молодого політика», проведений ПП «Наш край» за підтримки
міжнародного республіканського інституту.
В своїй роботі керуюся принципами відкритості, чесності, взаємоповаги та
людяності. Намагаюся ввійти в положення кожної людини та відповідно
відреагувати.
Надалі буду набувати досвід щодо депутатської діяльності, вивчати
потреби громади та активно працювати над вирішенням проблем села.
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