Звіт
про виконання повноважень депутата Чернігівської районної ради Запорізької області
VII скликання
Єременка Миколи Миколайовича
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 роботу
за рік виконання повноважень депутата районної ради.
Свої депутатські повноваження здійснюю відповідно до Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад». Був обраний за списком «ВО «Батьківщина». Брав участь у 13
пленарних засіданнях ради, схвально проголосував за 190 рішень. Мною, як головою
постійної комісії районної ради з питань охорони здоров'я, освіти, культури, сім'ї, молоді та
спорту, було проведено

10 засідань, де було розглянуто

18 питань, що стосувалися

гуманітарних питань району.
Одним із головних досягнень у роботі комісії й мене особисто вважаю призначення
головного лікаря ЦРБ — члена нашої комісії — Тетяни Машировської та головного лікаря
Чернігівського центру первинної сімейної медицини — Тетяни Богдан.
Ці керівники провели значну роботу зі зміцнення матеріальної бази лікувальних
закладів,

підвищення

кваліфікації

працівників

та

покращення

рівня

обслуговування

пацієнтів.
У галузі освіти — це створення опорного навчального закладу та покращення
навчально-матеріальної бази закладів.
У царині культури відзначимо перші призначення керівників комунальних закладів
культури на конкурсній основі, патріотизація культурно-мистецьких заходів.
За звітний період мною проведено особисті прийоми громадян не тільки у своєму
окрузі, а й у селах Обіточне, Владівка, Довге, Широкий Яр, Хмельницьке та інших населених
пунктах.
За звітний період отримано 46 звернень як індивідуальних, так і колективних,
письмових, усних, телефоном. У більшості випадків звернення було вирішено позитивно.
Як депутат, редактор і науковець працював у 6 районних комісіях, діяльність яких була
направлена на розвиток, території. Як засновник і керівник ГО «Громадський контроль у
Чернігівському районі» також використовував потенціал організації для покращення ситуації
в районі.

Як науковець провів зустрічі з молоддю в ряді шкіл району, була проведена
презентація книги «Чернігівко моя...» та творчу зустріч із нагоди десятиріччя виходу книги
«Край шляху Муравського».
У газеті «Нива» та інших виданнях вийшло з друку більше ЗО власних статей, за цей
же період, як науковець, друкувався в трьох збірках.
Як власник і директор музею «Менонітська садиба» провів на волонтерських засадах
12 екскурсій, під час однієї з яких обговорив із мером канадського міста Стайнбак Крісом
Гьорценом можливості майбутньої співпраці та можливість допомоги в розвитку с. Владівка.
Уже вкотре брав участь у зборі допомоги та доставки її учасникам АТО. Проведено
зустріч та концерт для морських піхотинців, які базувалися в с. Обіточне.
Розумію, що зроблено не все, чого б хотілося. Дякую всім за співпрацю, особливо
членам

постійної

комісії: Тетяні Машировській,

Світлані

Дудинець, Ларисі

Ковпак,

Володимиру Крижку, Віктору Сапальову, сподіваюся на допомогу й підтримку. Разом ми
подолаємо всі проблеми.
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