Звіт
про проведену роботу депутата Бершадської районної ради
обраного у територіальному виборчому окрузі №14
від політичної партії Блок Петра Порошенка «Солідарність»
Царюка Сергія Станіславовича
Шановні виборці та колеги! Згідно із законами України «Про статус
депутатів місцевих рад» та «Про місцеве самоврядування в Україні», як
депутат Бершадської районної ради надаю свій звіт щодо роботи у 2017 році.
Я є головою постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності і
етики, гласності, зміцнення законності й правопорядку та взаємодії з
органами місцевого самоврядування, а також вхожу до складу президії.
Протягом звітного періоду взяв участь в 7 пленарних засіданнях та провів 8
засідань комісії.
За цей рік мною було чимало реалізовано проектів, в переважній більшості,
фундаментальних. Це - конкретні справи, які я запланував на рік 2017-й.
Задоволений тим, що вони виконані, тому маю, що сказати своїм виборцям.
Отже, зупинюся на конкретних справах.
 Кошаринецький дитячий садочок «Ромашка» виділено 20 тисяч
гривень для заміни вікон і дверей;
 Кошаринецький ФАП і Коширинецька сільська бібліотека: заміна
вхідних дверей;
 Кошаринецька ЗОШ І-ІІ ступенів: (придбано 9 комп’ютерів, відповідні
меблі, підключено до мережі Інтернет, побудовано паркан);
 село Сумівка – пам’ятний знак односельчанам, загиблим у різні
періоди історії 100 тисяч гривень; естетичне облаштування пішохідних
доріжок, алей в загальноосвітній школі, біля шкільної їдальні, біля
духовного храму – 340 тисяч гривень;
 допомога в проведенні ремонтних робіт та в придбанні лікарських
засобів для Сумівської лікарської амбулаторії загальної практики
сімейної медицини;
 постійно
сприяю
технікою
для
облаштування
сільських
паспортизованих сміттєзвалищ, розчищенні доріг і вивезенні сміття.
Усі зазначені соціальні, благодійні заходи були здійснені виключно за
власний кошт.
Кошти з депутатського фонду мною були усі скеровані на матеріальну
допомогу мешканця району.
Звітуючи про результати своєї діяльності, намагався стисло окреслити
найвагоміші здобутки року, які, я певен, мої земляки бачать та знають.

Все, що вдалося зробити, – результат тісної комунікації з владою сіл
Кошаринці та Сумівка. Рішення, що приймалися, відповідали інтересам
наших жителів. Усі ми натхненно працювали, намагаючись зробити
наші села більш комфортнішими, яскравішими, унікальнішими та
розвиненими.
Це все - маленькі перемоги, які надихають на подальші більші
звершення. Вдячний всім, хто долучався, підтримував, допомагав.
Успіхів усім нам! Миру і стабільності Україні!
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