Звіт
депутата Чернігівської районної ради
Сапальова Віктора Віктровича за 2016 рік
Я, Сапальов Віктор Вікторович, обраний депутатом Чернігівської
районної ради VII скликання, виборчий округ № 1. Голова фракції ПГІ
«Опозиційний блок» у Чернігівській районній раді. Член постійної комісії з
питань охорони здоров'я, освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту.
Власну діяльність, як депутата Чернігівської ради, спрямовував на захист
інтересів громади, виконання доручень виборців у межах депутатських
повноважень, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих
рад».
Щомісячно, згідно з графіком, провожу два прийоми громадян: один
виїзний, на закріплену територію Обіточненської та Верхньотокмацької
сільської ради та один в приміщені громадської приймальні Опозиційного
блоку в смт.Чернігівка. Загалом протягом року проведено 24 прийоми,
розглянуто 25 звернень. За зверненнями громадян підготовлено 7 письмових
звернень до керівників підприємств, установ, організацій, посадових осіб
місцевого самоврядування. Надаю допомогу виборцям у вирішенні проблемних
питань соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, працевлаштування та ін.
Брав участь у привітанні ветеранів Великої Вітчизняної війни району з
90-річними ювілеями та до Дня Перемоги, Дня визволення району від німецькофашистських загарбників. Брав участь у привітанні вихованців ДНЗ району з
Новорічними та Різдвяними святами, а школярів - з днем Знань. У своїй
діяльності тісно співпрацюю із головами та депутатами сільських рад,
керівниками закладів освіти, інших підприємств, установ, організацій.
Брав участь у проведенні пленарних засідань ради та інших заходах
районної ради. У складі фракції ініціював збільшення видатків на статутні
потреби ветеранської організації, виділення коштів на проектування
спортивного майданчика зі штучним покриттям. Виступав за об'єктивне
висвітлення роботи Чернігівської районної ради та її органів у засобах масової
інформації. В процесі підготовки до роботи сесій опрацював усі проекти
рішень. За звітний період взяв участь в роботі 12 сесій та у розгляді 180 питань.
Брав участь у засіданнях постійної комісії з питань охорони здоров'я,
освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту. Вніс пропозицію про завчасне
інформування членів комісії про засідання та попереднього надання їм
матеріалів щодо розгляду питань порядку денного.
Брав активну участь у районних заходах з нагоди Дня захисту дітей,
ІІ районному фестивалі повітряних зміїв, присвяченому Дню Державного
Прапора України та Дню Незалежності У країни.
У складі фракції ПП «Опозиційний блок» у Чернігівській районній раді
11 лютого 2017 року звітував перед мешканцями Чернігівського району про
роботу за 2016 рік як депутата Чернігівської районної ради.
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Надалі продовжуватиму роботу, спрямовану на соціальний захист
найвразливіших верств населення Чернігівського району, реалізацію проектів,
які зроблять Чернігівський район кращим, поліпшать життя його мешканців.
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