Звіт за 2019 рік депутата Чернігівської районної ради Запорізької області VII
скликання Завнеусової Ірини Анатоліївни
Я, Завнеусова Ірина Анатоліївна, обрана депутатом Чернігівської районної
ради Запорізької області сьомого скликання від Чернігівської районної організації
Радикальної партії Олега Ляшка в Запорізькій області в результаті заміщення
депутата, який достроково припинив повноваження (рішення сесії районної ради
від 21.11.2017 року № 5 ) .
Рішенням сесії районної ради від 22.12.2017 року № 12 закріплена за десятим
округом (смтЧернігівка - вул.Дружби, вул.Жовтнева, вул.Зарічна, вул.Перемоги,
вул.Східна, вул.Світла), член постійної комісії районної ради з питань депутатської
діяльності, етики, законності, захисту прав громадян.
Подаю звіт про свою діяльність з метою інформування виборців про
проведену мною роботу та отримання зворотньої інформації, залучення громадян
до спільного розв'язання проблем місцевого значення.
Моя діяльність, як депутата Чернігівської районної ради, спрямована на
розвиток громади та захист інтересів її мешканців. Одним із напрямків роботи, як
депутата районної ради, є прийняття участі у проведенні пленарних засідань
районної ради та інших заходах районної ради. За звітний період взяла участь в
роботі 6-ти пленарних засіданнях сесій та у розгляді 60 питань. Не брала участь у
роботі однієї сесії районної ради, причина - службове відрядження.
За звітний період звернень від виборців 10 округу до мене не надходило.
Мої службові обов'язки передбачають роботу з розвитку громадянського
суспільства, залученню мешканців громади до участі у прийнятті рішень, розвитку
громади в цілому. Безпосередньо взяла участь у роботі групи з розробки та
впровадженню Громадського бюджету у 2018-2019 роках, проводила робочі
зустрічі з мешканцями, тісно співпрацювала з авторами проектів з питань
формування проектних пропозицій, була присутня на зборах громад
старостинських округів при визначенні проєктів-переможців. У 2019 році на
території громади реалізовано 11 проектів, поданих мешканцями громади 10
старостинських округів у рамках Громадського бюджету 2018, з поданих на
конкурс у 2019 років проектів з 11 старостинських округів відібрано 12 проектів
для реалізації у 2020 році на суму 0,5 млн. грн.
З метою залучення додаткових коштів на розвиток інфраструктури громади
отримую додаткову освіту з питань проектної діяльності через дистанційні курси,
тренінги та семінари. На своїй сторінці у соцмережах надаю інформацію для
громадян, громадських організацій, комунальних закладів
щодо актуальних
грантових програм з питань культури, туризму, освіти, соціального захисту та
інших.
У наступному році маю намір продовжити роботу з розвитку громадянського
суспільства, залученню молоді до активного способу життя, підготовки проектів
для участі у грантових програмах для отримання додаткових коштів на
впровадження позитивних змін у громаді.
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