Звіт
про проведену роботу депутата Бершадської районної ради
обраного у територіальному виборчому окрузі №24
від політичної партії Блок Петра Порошенка «Солідарність»
Кавуна Олександра Федоровича
У своїй депутатській діяльності керуюся Конституцією України,
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України
«Про статус депутатів місцевих рад», Регламентом Бершадської районної
ради та іншими нормативними актами, що визначають порядок діяльності
депутатів районної ради.
Обраний і працюю головою постійної комісії районної ради з питань
агропромислового комплексу, реформування земельних відносин, охорони
навколишнього середовища та благоустрою населених пунктів. У
відповідності до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» організовую її роботу. Так, за звітній період проведено дев’ять
засідань, на яких обговорено 27 питань. На засіданнях постійної комісії
розглянуто 2 звіти про виконання районних програм (програма будівництва
(придбання) доступного житла на 2013-2017 роки; про виконання програми
соціально-економічного та культурного розвитку району за 2016 рік), 3
проекти рішень щодо затвердження нових районних цільових програм.
Також постійна комісія розглянула та прийняла відповідні рекомендації
щодо затвердження нормативно-грошової оцінки 46 земельних ділянок, які
розміщені за межами населених пунктів.
За звітний період брав участь у роботі семи сесій, в підготовці яких
опрацьовані проекти рішень, які відносяться до компетенції постійної комісії.
А саме:
- звіт постійної комісії районної ради з питань агропромислового
комплексу, реформування земельних відносин, охорони навколишнього
середовища та благоустрою населених пунктів;
- рішення «Про звернення депутатів Бершадської районної ради з
приводу необхідності продовження мораторію на продаж земель
сільськогосподарського
призначення»,
«Про
програму
соціальноекономічного та культурного розвитку Бершадського району на 2017 рік»,
«Про програму забезпечення епізоотичного благополуччя в Бершадському
районі на 2017-2020 роки».
З грудня 2016 року по листопад 2017 року із усними заявами до мене
звернулося 49 чоловік, яким приділив увагу та допоміг у вирішенні їхніх
проблем. Надавав адресну матеріальну допомогу мешканцям округу в
основному особистими коштами та коштами із депутатського фонду. У

першу чергу, допомагав коштами людям, які опинились у важких життєвих
обставинах.
Неодноразово надавав фінансово-продуктову допомогу волонтерам для
формування вантажів у зону АТО.
З власної ініціативи, разом із своїми колегами-депутатами, постійно
беру участь у всіх заходах які проводяться в районній раді.
Щодо перспективних планів на майбутнє, то планую продовжувати
виконання обов’язків депутата районної ради. Найближчим часом планую
провести зустріч з жителями Серединки та обмінятися ідеями, пропозиціями
щодо перспективного плану розвитку громади та майбутнього села. Ставлю
собі за мету на згаданій зустрічі виявити проблему, котра найбільше турбує
односельчан, та посприяти в її вирішенні, адже разом – ми сила!
Я хочу бачити Бершадський район взірцем для наслідування і
готовий робити все залежне від мене, при вашій підтримці!
Дякую всім виборцям за підтримку та довіру!
З повагою
Депутат Бершадської
районної ради

О.Кавун

