Звіт депутата Черкаської обласної ради від ВО «ЧЕРКАЩАНИ» за сім місяців 2016 року

Полозов Віктор Олександрович
голова правління АТ «АЛВІГО», Золотоніський район
Член постійної комісії з питань екології, використання природних ресурсів та ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій

Напрямки діяльності
депутата

Характеристика
діяльності
Моя Громадська приймальня депутата обласної ради працює за адресою: м.Золотоноша, вул.Садовий проїзд, 7.
До нашої громадської приймальні за сім місяців звернулося понад 80 жителів Черкаської області.

Здійснення прийому
громадян (кількість
прийомів, дати, питання)

Підготовка депутатських
запитів і депутатських
звернень до обласної та
місцевих рад (кількість,
тематика, кому направлено)
Участь в засіданні фракції

Питання, за якими звертались жителі Черкаської області, стосувалися наступного: отримання матеріальної
допомоги,отримання коштів на лікування, надання допомоги воїнам АТО, прохання по працевлаштуванню,
встановлення дорожнього знаку "Пішохідний перехід" на перехресті траси Бориспіль-Запоріжжя на 113 км. з м.
Золотоноша до с. Бакаївка.
Мною та моїми помічниками було написано декілька депутатських звернень, зокрема:
1. "Щодо проблем реформування освітньої галузі в Золотоніському районі.
2. " Щодо вирішення проблеми встановлення дорожнього знаку "Пішохідний перехід" на перехресті трас
Золотоноша - Бакаївка"
За 7 місяців взяв участь у роботі 6 сесій обласної ради та у роботі 6 засідань фракції.

(кількість засідань, у яких
депутат брав участь)
Зустрічі з виборцями, участь
в громадських слуханнях
(кількість, тематика)
Організація роботи
помічників депутата
(кількість помічників, участь
помічників в депутатській
діяльності)
Висвітлення депутатської
діяльності в ЗМІ, виступи на
радіо та телебаченні,
публікації в газетах
(кількість, тематика, назва
ЗМІ)

Проведено 19 зустрічей з населенням міста та району.
В моїй команді працюють помічники: Жанна Нечипоренко, Олена Павлишина та Євгеній Дозорець. Вони ведуть
прийом громадян і працюють по різних напрямках життєдіяльності громади: надання юридичних консультацій,
сприяння у вирішенні соціальних - економічних, житлово-комунальних та екологічних питань, надання
фінансової та матеріальної допомоги, участь у заходах та зустрічах з виборцями, робота з інформаційними
ресурсами.
Регулярно висвітлюю свою депутатську діяльність в ЗМІ. Зокрема в онлайн-виданні “Прочерк” (53 публікації) та
у місцевій газеті "Златокрай". Неодноразово брав участь у телеефірах на телестудії "Рось". Тематика в основному
соціально-економічна.

Залучення коштів з різних
фінансових джерел
(депутатських коштів,
благодійної допомоги,
коштів з обласного та
місцевих бюджетів, коштів
ДФРР) на вирішення
проблем громади

Всі звернення виборців були мною ретельно вивчені та опрацьовані і, як результат, у межах моїх можливостей та
компетенції, були позитивно вирішені. Серед них:
- з різних джерел фінансування, здебільшого з особистих коштів, надано матеріальну допомогу 24 важкохворим
людям для придбання медикаментів та проходження курсу лікування на суму 94,700,00 тис.грн.
- надано фінансову допомогу ( 1,046,525,00 тис.грн.) на потреби міста та району а саме:
1. Виготовлення проектної документації на будівництво церкви в с. Антипівка.
2. Придбання холодильника та облицювальної плитки для Антипівського НВК.
3. Придбання мікрофонів для Золотоніського МБК.
4. Виготовлення проектної документації вул. Панаса Мирного у м. Золотоноша.
5 Придбання світлодіодного екрану для жителів міста.
6. Фінансування паломницьких поїздок вірян міста Золотоноша та освітян району.
7. На виготовлення іконостасу та придбання трьох аналоє в Золотоніський Свято-Успенський собор.
8. Фінансування потреб воїнів АТО.
9. Благодійні допомоги центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів м. Золотоноша.
10. Започаткування та фінансування проекту “Новорічне диво”.
11. Матеріальне сприяння Золотоніській дитячій команді з таеквон-до.
12. Неодноразова фінансова допомога ветеранським організаціям міста та району.
13 Організація та фінансування концертів для жителів району за участі народних артистів України.
14. Матеріальне сприяння у поїздці переможців та учасників гумористичного проекту “Ліга сміху” у Карпати та у
підкоренні Говерли.

Участь депутата у різних
заходах (свята, круглі столи,
спортивні заходи тощо)

Брав активну участь у різноманітних культурних заходах міста та району. Зокрема у гумористичному проекті
“Ліга сміху” та “ Зіркове шоу”.

