Звіт депутата Бершадської районної ради Козоріза Анатолія Миколайовича
Звітний період: з 20.11.2016 р. по 30.12.2017 р.
Обраний від Всеукраїнського об'єднання «СВОБОДА».
Член депутатської групи Бершадської районної ради «Громадська ініціатива».
Обраний до постійної комісії Бершадської районної ради з питань промисловості, регулювання
комунальної власності, та приватизації.
За звітний період прийняв участь у роботі шести пленарних засідань сесій районної ради з семи,
пропустив одне засідання по поважній причині. Приймав участь у всіх засіданнях та робочих поїздках
постійної комісії.
к

1. По всіх питаннях, які виносилися на пленарні засідання, намагався розібратися, вивчити і
вникнути в їх суть. Тому в мене виникало чимало зауважень, запитань до винесених на розгляд
проектів рішень. Іншої позиції для себе не бачу.
2. ' Мені так і не вдалося домогтися прозорого висвітлення на сайті районної ради реєстру
земельних ділянок та водойм розташованих в межах Бершадського району, які тепер знаходяться у
власності чи оренді юридичних та фізичних осіб, та який податок чи орендна плата сплачується за
них. На жаль, наше законодавство дволике: як отримати суспільну земельну ділянку в користування
то дані про особу, включно з іменем і прізвищем, проходять по всіх документальних рішеннях і
затвердженнях, а як відзвітувати про сплату податків чи орендної плати - це вже конфеденційна
інформація, опублікування якої заборонено. Та все ж і надалі я буду домагатися опублікування такої
інформації, щоб громада знала своїх орендарів і власників, та як вони виконують свої фінансові
зобов'язання.
3. Відповідно до профілю комісії районної ради, в якій я працюю, намагаюся постійно пропагувати
серед керівників закладів та установ району впровадження енергозаощадних технологій, обліку та
аналізу кількості витрачених енергоносіїв. Тому що грамотний економічний аналіз

і зменшення

використання кількості енергоносіїв на основі передових технологій, це відповідно зменшення
використання районного бюджету в майбутньому, а також це збереження довкілля. Це інвестиції не
в проїдання, а в майбутнє.
4. Одним з практичних напрямків роботи в районній раді, який я обрав для себе, це практичні
консультації керівників закладів,

відповідальних за енергогосподарство спеціалістів стосовно

організації та практичного ведення енергетичного господарства при їх зверненні. Повинен сказати,
добре що такі звернення є. Інше питання, що не всі дослухаються потім в практичних своїх діях до
порад. Не претендую на виключну мою думку, головне кінцевий результат. А він один: при
збереженні нормативних температурних показників в приміщеннях, вимог охорони праці
зменшення витрат енергоносіїв в кількісному виразі.
5. Вважаю що бюджетні кошти, це найдорожчі кошти з точки зору моралі. Тому що це кошти
сплачені у вигляді податків не тільки великими промисловими підприємствами, а це й податки
сплачені багатодітною мамою з її заробітної плати, чи запозичені закордоном кошти, які прийдеться
повертати прийдешнім поколінням. Тому використання бюджетних коштів має бути бережливим і
справедливим.
Враховуючи вищенаведене, мною була внесене пропозиція про включення в план роботи
районною

ради для

комісії питань

промисловості,

регулювання

комунальної власності, та

приватизації на 2018 рік наступний пункт: Перевірка ефективного та раціонального використання

бюджетних коштів у закладах та установах Бершадського району, що фінансуються з районного
бюджету за 2016-2017 роки на відповідність:
•

Виконаних проектів щодо енергозаощадних технологій та монтажу нової техніки споживання
енергоносіїв нормативним документам;

•

Закупленого обладнання та матеріалів відповідним проектам;

•

Стану ефективності використання встановленого обладнання і використаних матеріалів
відповідно до їх цільового призначення.

Дана пропозиція була прийнята. Я розумію, що я сам поставив перед собою це завдання і маю його
виконати.
5. На звернення громадян намагався оперативно реагувати, та надавати консультаційну та практичну
інформацію на підставі відповідей від організацій на мої звернення.

Відповідно до своєї громадської роботи в ГО «Бершадь - майдан» стояло завдання будівництва в
місті Бершаді пам'ятного знаку «Героям боротьби за волю України» на площі «Героїв України». На
жаль поки що це завдання не виконане. В результаті постійних бюрократичних затягувань в міській
раді, яка виступає офіційним замовником пам'ятного знаку, практична робота дійшла тільки до
укладання угоди з проектантом та початковою стадією проектування. Тому це питання і надалі
залишається в пріоритеті нашої громадської організації та в мене особисто.
Цього року вдруге в районі було проведено благодійний еко-культурний фестиваль «Обрій». Мав
честь знову долучитися до організації його проведення. При нагоді хочу подякувати всім учасникам,
благодійникам і гостям фестивалю.
Волонтерство буде залишатись моїм пріоритетом громадської роботи до перемоги України в війні

