Звіт депутата Чернігівської районної ради VII скликання, обраного у
багатомандатному виборчому окрузі від територіальної організації
«Опозиційний блок» у Чернігівському районі Жолоба Олександра
Григоровича про проведену роботу за 2019 рік
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.
Моя діяльність, як депутата Чернігівської районної ради, спрямована на
захист інтересів громадян нашого району, виконання їх доручень у межах
депутатських повноважень згідно Закону 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.
Щодо роботи в районній раді, то намагався брати участь у сесійних
засіданнях ради, опрацьовував матеріали сесії, при ухваленні рішень завжди
враховував думку жителів громади і користь від цих колегіальних рішень для
життєдіяльності району. За звітний період брав участь у роботі чотирьох сесій
районної ради VII скликання, на яких було розглянуто сорок одне актуальне
питання життєдіяльності району. Актуальні проблеми життєдіяльності
Чернігівського району у різних його сферах послідовно розглядалися на
засіданнях постійних комісій районної ради. Обраний до складу комісії з
питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів і водних та земельних
відносин.
Роботу у виборчому окрузі тісно пов'язую зі своєю діяльністю, працюючи
в сільському господарстві, маю можливість постійно спілкуватися з жителями,
намагаюсь захищати їх інтереси, виконую їх доручення в межах своїх
повноважень, наданих законодавчими актами та в міру можливостей. Всі
звернення громадян, які отримав та які стосувалися компетенції районного
депутата, були вирішені. Найбільше звернень стосувалися питань Закону про
землю та внесення змін до Конституції України щодо адміністративно територіального устрою. Саме з цих питань підтримав спільне звернення
депутатів районної ради до Верховної Ради України, Президента України,
КМУ, народного депутата Пономарьова О. та інших органів влади.
Упевнений, що і в подальшому, як депутат, буду старатися вирішувати
проблемні питання моїх виборців.
Депутат Чернігівської районної ради
Запорізької області сьомого скликання
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