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Звіт
Депутата Чернігівської районної ради
Щипенко Ілони Сергіївни за 2016 рік
Щипенко Ілона Сергіївна - депутат Чернігівської районної ради VII
скликання від політичної партії «НАШ КРАЙ».
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.
За звітний період мною проводилися зустрічі з виборцями, під час яких
я вивчала громадську думку щодо того чи іншого питання життя району.
Дуже часто, громадяни звертаються просто за порадою чи юридичною
консультацією щодо вирішення своїх особистих проблем, а також
здебільшого про надання матеріальної допомоги.
Особисті прийоми громадян проводжу за адресою смт. Чернігівка, вул.
Соборна, 418 з 10.00 до 12.00 кожного третього вівторка місяця в приміщенні
громадської приймальні політичної партії «Наш край». За звітній період 2016
року, до мене звернулося 56 громадян. То ж, виходячи з можливостей, надаю
матеріальну допомогу для сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих
обставинах. А також допомогу координаційно-консультаційного характеру.
Постійно співпрацювала з обласними депутатами від ПП «НАШ КРАЙ» С.Ф.
Кальцевим та О.О. Бабаніним з допомогою яких мала можливість вирішувати
ті чи інші проблеми виборців нашого району.

Являюся заступником постійної комісії з питань законності при
Чернігівській районній раді.
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.

Існує ряд і інших питань, які постійно хвилюють виборців контроль за
водопостачанням та якістю питної води для населення. Тому вони є для мене,
як депутата міської ради, першочерговими та перебувають на постійному
контролі. Адже вирішення цих питань сприятиме підвищенню рівня життя
людей.
З метою підвищення власної кваліфікації та набуття знань щодо
соціально-політичного життя держави, брала 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»;
- курс «Школа молодого політика», проведений ПП «Наш край» за підтримки
міжнародного республіканського інституту.

У своїй роботі керуюся Конституцією України, Законами України і що
не менш важливо людською взаємоповагою. Тому для мене найважливіше
знайти порозуміння з людьми, які до мене звертаються.

