Звіт
депутата Чернігівської районної ради VII скликання
П о т о к а Василя Михайловича
про проведену роботу за 2018 рік
З моменту набуття повноважень депутата районної ради працюю над
виконанням своїх депутатських обов'язків, реалізацією передвиборчої
програми, виконую доручення виборців у спосіб, визначений Законом
України «Про статус депутатів місцевих рад», відповідно до Конституції
України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», а також
регламенту роботи Чернігівської районної ради. Моя діяльність як депутата
Чернігівської районної ради, спрямована на захист інтересів громадян
нашого району у межах депутатських повноважень.
Я є головою постійної комісії районної ради з фінансових, соціально економічних питань і бюджету, а тому на особистому та постійному контролі
тримаю рішення ради з питань, що належать до повноважень комісії.
Одним із основних обов'язків своєї діяльності в районній раді вважаю
участь у пленарних засіданнях ради та роботі постійних комісій. Так, у
періоді, за який звітую, я прийняв участь у 8 сесіях районної ради VII
скликання, на яких розглянули 74 актуальних питань життєдіяльності
району, з яких • прийнято важливі рішення щодо забезпечення стабільного
функціонування бюджетно-фінансової сфери, поступального розвитку
сільськогосподарського комплексу району, розширення податкової бази
місцевих бюджетів, покращення стану соціального забезпечення наших
жителів, збереження та розвитку мережі освітніх, медичних та соціальних
установ, закладів культури тощо.
Актуальні проблеми життєдіяльності Чернігівського району у різних
його сферах за моєї участі розглядалися на спільних засіданнях постійних
комісій районної ради.
Протягом звітного періоду постійно підтримував зв'язок із виборцями,
трудовими колективами, громадськими організаціями.
Згідно графіку проводжу прийом виборців - третя середа кожного
місяця.
За звітний рік провів 22 прийоми громадян. За зверненнями громадян
підготовлено 9 письмових звернень до керівників підприємств, установ,
організацій, посадових осіб місцевого самоврядування.
Більшість звернень громадян, які отримав та які стосувалися
компетенції
районного
депутата
були
вирішені
з
допомогою
райдержадміністрації та громадських організацій. Найбільше звернень
стосувалися питань соціального захисту, земельних відносин, комунального
та шляхового господарств, проблем дотримання законності та правопорядку,
діяльності органів місцевого самоврядування тощо.
Прикладами такої діяльності є: виїзні зустрічі з жителями с. Ільїного з
вирішення
питання
розпаювання
земель
сільськогосподарського
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призначення бувшого КСП «Панфіловський», методична та консультативна
допомога ініціативним групам по розпаюванню пасовищ колишніх КСП
ім. Ворошилова та КСП ім. Б.Хмельницького.
Проблемні питання
вирішувались оперативно та в строки, встановлені законодавством про
звернення громадян.
Підтримав
звернення Чернігівської селищної ради Чернігівського
району Запорізької області сьомого скликання до депутатів Запорізької
обласної ради та голови Запорізької обласної державної адміністрації щодо
необхідності термінового розгляду та затвердження
на черговій сесії
Запорізької обласної ради питання щодо внесення змін та доповнень до
рішення Запорізької обласної ради від 30.11.2017 р. № 63 «Про обласний
бюджет на 2018 рік» в частині розподілу додаткової дотації з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я.
З депутатами районної ради брали участь в заходах, які відбуваються в
районі та області. Це відзначення загальнодержавних та професійних свят,
дат, пов'язаних з історичними подіями: до Дня Соборності, Дня Перемоги,
Дня Конституції України, Дня Незалежності, Дня людей похилого віку, Дня
захисника України та інші. Разом з керівництвом районної ради приймав
безпосередню участь у організації та проведенні Покровської ярмарки - 2018
та проведенні Дня працівників сільського господарства району.
В ході своєї депутатської діяльності особливу увагу приділяю
вирішенню проблемних питань, з якими звертаються ветерани війни, діти
війни, пенсіонери, учасники АТО, воїни - афганці, учасники ліквідації аварії
наЧАЕС.
При виконанні своїх функцій як депутата районної ради, постійно
підтримую зв'язок з виконкомом Чернігівської селищної ради, беру участь у
роботі сесій селищної ради.
Моя робота, як депутата на цьому не обмежувалась. За можливістю,
беру участь в культурно-просвітницьких та благодійних заходах району.
Загалом, підбиваючи підсумки звітного періоду, можу стверджувати,
що моя діяльність була насиченою та охоплювала різні напрямки життя
виборців.
Пріоритетним
і
надалі
залишатиметься
вирішення
питань
життєзабезпечення Чернігівського району та зокрема, виборчого округу,
вирішення земельних питань, питань ремонту доріг, впровадження
енергозберігаючих технологій, виконання бюджету та раціональне його
використання тощо.
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