Звіт
депутата Чернігівської районної ради VII скликання, обраного у
багатомандатному виборчому окрузі від «Організації Народної партії
Чернігівського району» Лебедя Владислава Анатолійовича
про проведену роботу за 2019 рік
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.
Обраний заступником голови Чернігівської районної ради 12 листопада
2015 року.
Протягом звітного періоду постійно підтримував зв'язок із виборцями,
трудовими колективами, громадськими організаціями.
Протягом 2019 року приймав участь у 6 пленарних засіданнях сесій
Чернігівської районної ради, на яких було прийнято 56 рішень.
Протягом 2018 року відбулося 6 спільних засідань постійних комісій
Чернігівської районної ради.
З депутатами районної ради намагаємось брати активну участь в заходах,
які відбуваються в районі та області. Це, в першу чергу, 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. Осо
Районна рада приймала безпосередню участь у роботі оргкомітету та
проведенні Дня працівників сільського господарства району.
У січні - лютому цього року районною радою прийняті рішення про
безоплатну передачу окремого індивідуально визначеного майна із спільної до
комунальної власності Чернігівської селищної ради. На виконання рішень сесій
ради була створена комісія з прийому - передачі зазначеного майна, яку
очолював як заступник голови ради. Відповідно до актів прийому передачі було
передано майновий комплекс за адресою: смтЛернігівка, вул..Соборна, 6.399.
Депутати районної ради не стоять осторонь проблем району: підтримали
звернення Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької
області сьомого скликання до Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, керівників депутатських фракцій та груп
Верховної Ради України дев'ятого скликання, народного депутата України
Олександра Пономарьова щодо незгоди зі спробами запровадження в Україні
так званого «ринку землі»
Не залишились осторонь проблеми щодо подальшої роботи Чернігівського
районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Звернення
було направлено до Міністерства юстиції України, Головного територіального
управління юстиції у Запорізькій області, Запорізької обласної державної

адміністрації. Нажаль районний відділ ДРАЦС ліквідовано. На сьогодні
ведеться надання послуг по реєстрації актів цивільного стану Чернігівською
селищною радою в межах чинного законодавства.
Згідно графіку проводжу прийом виборців - кожного понеділка з 10 до 12
години. За звітний рік провів 14 прийомів громадян, прийнято 23 громадянина
району.
Більшість звернень громадян, які отримав та які стосувалися компетенції
районного депутата були вирішені з допомогою місцевого керівництва.
Найбільше звернень стосувалися питань земельних відносин, соціального
захисту, комунального та шляхового господарств, проблем дотримання
законності та правопорядку, діяльності органів місцевого самоврядування
тощо.
Брав участь в робочій групі, створеній розпорядженням голови
Чернігівської районної державної адміністрації «Про організацію проведення
операції УРОЖАЙ-2019».
Проведено ремонт сесійної зали Чернігівської районної ради: утеплено та
пофарбовано стіни, замінено освітлення, настелено нову підлогу. Також
зроблено ремонт коридору 1 поверху: утеплено та пофарбовано стіни,
облаштовано підвисний потолок, замінено освітлення, замінено двері кабінетів
1 поверху. На економію коштів від першого кошторису додатково встановлено
двоє метало пластикових дверей.
Постійно беру участь в апаратних нарадах районної державної
адміністрації. Все це дозволяє мені бути інформованим в поточних питаннях
життя нашого району, брати участь в координації спільної діяльності районної
ради та райдержадміністрації, Чернігівської селищної ради при вирішенні
проблемних питань громади.
Вся моя робота організована в одному руслі з діяльністю голови районної
ради, з яким ми постійно плануємо, розробляємо та обговорюємо всі питання,
які заслуховуємо на засіданнях постійних комісій районної ради та пленарних
засіданнях, апаратних нарадах, розробляємо плани підготовки та проведення
заходів різного спрямування, святкування та відзначення державних та
професійних свят.
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