Звіт
про проведену роботу депутата Бершадської районної ради
обраного у територіальному виборчому окрузі №17
від політичної партії Аграрна партія України
Савченка Сергія Павловича
Моя діяльність, як депутата Бершадської районної ради, зосереджена на
відстоюванні законних прав громадян та вирішенні соціально важливих
питань, пов’язаних з життям району.
Протягом звітного періоду (01.12.2016 – 01.12.2017) я взяв участь у роботі 7
сесій районної ради 7 скликання.
Провів 24 прийоми громадян та три зустрічі з виборцями (в тому числі, з
трудовими колективами). За цей же період до мене особисто звернулося 85
громадян, 22 особи звернулися за телефоном, надійшло 15 електронних
звернень. У переважній більшості звернення стосувалися надання
матеріальної допомоги.
Як член постійної комісії з питань агропромислового комплексу,
реформування земельних відносин, охорони навколишнього середовища та
благоустрою населених пунктів підготував звернення від депутатів районної
ради до Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради
України з приводу необхідності продовження мораторію на продаж земель
сільськогосподарського призначення.
Загалом моя депутатська діяльність була насиченою та охоплювала різні
напрями, а також конкретні справи, які були зроблені для вирішення проблем
та забезпечення гідних умов життя мешканців району. Але переважна частка
проведеної роботи припала на спілкування та співпрацю з мешканцями сіл
Маньківка, Крушинівка, Шумилів.
Я беру активну участь у житті територіальних громад. Постійно разом з
сільським головою, директорами загальноосвітніх закладів проводжу роботу
щодо патріотичного виховання молоді. Регулярно зустрічаюся з учасниками
АТО та волонтерами. Неодноразово організовував гуманітарні вантажі на
схід, у зону бойових дій.
Фінансово підтримую футбольні команди сіл Маньківка та Шумилів, які
беруть участь в чемпіонаті району, турнір зі стендової стрільби імені Бориса
Булки, а також спортивні заходи з греко-римської боротьби, боротьби сумо,
турнір з футболу памяті свого земляка, який героїчно загинув захищаючи
суверінітет та цілісність України – Юрія Барашенка,.
На звернення трудового колективу Бершадської окружної лікарні виділив
кошти на реконструкцію ліфта в сумі 25 тисяч гривень.

Як директор ТОВ «Лан» є партнером на умовах співфінансуваня по 50 тисяч
гривень
проектів-переможців
14
обласного
конкурсу
розвитку
територіальних громад «Здорова дитина – щаслива родина с.Крушинівка» та
«Енерго- та ресурсозбереження задля майбутнього: ефективне тепло –
запорука здоров’я, успішності дітей с.Шумилів».
На ремонт Маньківської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної
медицини та установлення паливного котла виділено 100 тисяч гривень, на
заміну вікон в адмінприміщенні Крушинівського ФАПу – 10 тисяч гривень,
придбання паливо-мастильних матеріалів для автомобіля швидкої допомоги
– 10 тисяч гривень, виготовлення проектно-кошторисної документації для
ремонту загальноосвітніх закладів – 40 тисяч гривень, перекриття даху
Маньківської ЗОШ І-ІІ ступенів – 150 тисяч гривень, придбання доріжок для
Маньківської та Крушинівської шкіл – 7 тисяч гривень, підведення
артезіанської води Шумилівському НВК – 7 тисяч гривень, придбання м’ячів
для навчальних закладів – 7 тисяч гривень, перекриття даху спортклубу
«Гетьман» - 200 тисяч гривень.
З метою здешевлення харчування учнів та дошкільнят надається посильна
допомога необхідними продуктами харчування, вирощеними на полях ТОВ
«Лан».
Підсумовуючи вище сказане, хочу наголосити на тому, що й надалі буду
приділяти увагу найскладнішим проблемам сьогодення в нашому районі.
Головне - не боятися брати на себе відповідальність і впевнено рухатися
вперед, допомагати людям і розвивати село, яке, абсолютно вірно,
вважають колискою української нації. Я – реаліст, тож переконаний:
держава одна ніколи не дійде до проблем кожного села чи міста, кожної
вулиці чи двору, тому тільки спільна робота та співробітництво
депутатів всіх рівнів, сільських голів, виконавчої влади, бізнесу,
соціальної та громадської сфери і подальше формування свідомих,
ініціативних, активних громад та їхніх громадян, коли ми будемо діяти
злагоджено, без сварок, допоможе всім нам разом подолати ті труднощі,
які сьогодні Україна проходить, які ще додатково ускладнюються
агресією зі Сходу. Нам потрібні реальні здобутки, як на рівні розвитку
країни, так і на рівні життя громад, їх простих мешканців, заради наших
дітей, які і є майбутнім України, заради кращого життя.
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Депутат Бершадської
районної ради

С.Савченко

