ЗВІТ
У відповідності до статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»
представляю свій звіт як депутат Дергачівської районної ради Харківської області за 2017
рік.
«Один в полі - не воїн» - так гласить народна мудрість. Тому, в 2017 році мені,
спільно з активними мешканцями Дергачівщіни, депутатським корпусом Дергачівської
районної ради та райдержадміністрацією Дергачівського району вдалося вирішити значну
частину проблем, що хвилювали громадян.
Для мене бути депутатом районної ради - це водночас і почесно, і відповідальне, бо
мені довірились люди, повірили, обрали, чекають від мене дієвих рішень. Мій звіт - це
привід для об'єктивного і конструктивного аналізу своєї депутатської діяльності та
визначення подальших конкретних напрямків роботи в органах ради та у виборчому
окрузі.
Моя депутатська діяльність впродовж минулого, 2017 року, була спрямована на
захист інтересів громади Дергачівського району, виконання доручень громадян у межах
депутатських повноважень.
Місцеве самоврядування бере активну участь у втіленні у життя основних напрямів
поліпшення соціально-економічного становища краю та усіх сфер життя наших земляків.
Питання розвитку громади та покращення життя і добробуту жителів Дегачівщіни,
боротьба с проявами корупції набули для мене особливого значення, так як кожен із Вас
за ці роки став для мене щирим близьким другом.
1.
За зверненням мешканців с. М. Данилівка про не законний захват землі біля
Лозівського водосховища.
За депутатським зверненням було відкрито кримінальну справу за контролем
Прокуратури Харківської області
2.
За зверненням громадян про асфальтування вулиць Горького, Зелена,
Семафорна, Кооперативна, Перемоги, Трудова, пров. Робочий в м. Дергачі.
Повідомляю, що мною подане звернення до міської ради. Рішенням міської ради м.
Дергачі фінансування ремонту вищезазначених вулиць заплановано бюджетом на 2018
рік.
По вул. Кооперативна проектна документація, щодо капітального ремонту, була вже
готова 28.04.2017 року. Але 05.10.2017 р. міська рада звернулася чомусь до мене з
пропозицією профінансувати районною радою 50% запланованих робот? На мою думку
це зроблено навмисно, щоб дискредитувати мене. Я не є розпорядником коштів району. Я
не член бюджетного комітету. То того ж є питання – чому міська рада чекала 4 місяця?
Чому пропущені сприятливі погодні умови для ремонту?
Але, питання про часткове фінансування робот буде обговорено на сесії районної
ради.
3.
Що до звернення мешканців вул. Харківська що до ремонту дорожнього
покриття, який начебто вже зробленого по вул. Харківській. Питання відкрите. Тому що
дорогу з 1 по 10 номер чомусь не зроблено. Ремонт буде продовжено разом з ремонтом по
вул. Кооперативна.
4.
Мною не одноразово надано допомогу учасникам АТО в отримані,
належної за Законом України, ділянок землі.

5.
До мене звернулися Дергачівці про те, що вночі сміттєвози через м. Дергачі
по вулицях Центральній та Залізничній возили сміття на звалище. Вони розбивали
дорожнє покриття та заважали своїм гуркотом населенню відпочивати.
Разом з місцевою самообороною ми перекрили та зупинили рух сміттєвозів через м.
Дергачі.
6.
За зверненням мешканців вул. Леонова та вул. Центральна, які потерпають
від смороду шкідливих речовин ООО «Мастер-Пак».
Мною було проведено зустріч з керівником підприємства де він в усній формі
пообіцяв вирішити питання. Але проблема залишалась не вирішеною. Тому мені довелося
робити депутатський запит на підприємство в звʼязку ігноруванням керівництвом
підприємства проблеми.
Не отримав результативної відповіді, довелося винести питання на обговорення
районною Радою. Керівника підприємства запрошено на засідання районної ради на
19.12.2017 р.
Також зроблено депутатський запит до Державної екологічної інспекції Харківської
області та з ініціюванням перевірки виробництва на предмет викиду шкідливих речовин.
7.
До мене звернулися мешканці прилеглих населених пунктів дороги Дергачі
– К.Лопань (313 осіб) про жахливий стан «відремонтованої дороги). Стан дороги такий,
що перевізники відмовляються возити людей. Швидка допомога не може вчасно
добратися до хворого. Встало відомо, що на ремонт дороги Дергачі – К.Лопань було
витрачено 19 млн.грн. бюджетних коштів, а якість дороги не поліпшилася.
Мною разом з депутатами районної ради було ініційовано звернення до голови
обласної державної адміністрації Харківської області з приводу проведеного не належного
ремонту дороги в серпні-вересні 2017 року. З проханням розібратися з проблемою та це
вирішити питання.
8.
До мене звернулися мешканці району «Ізраіль» про проблеми з станом
житлових будинків, які потребують ремонту.
Було ініційовано проведення ремонтів дахів, підвалів, водопроводів, вентиляцій.
Як відомо, громада живе повноцінним життям лише тоді, коли в ній
функціонують всі необхідні заклади соціальної сфери.
По перше – це освіта, школи та садочки.
9.
До мене, як депутата, звернулося багато батьків, які потерпали від «поборів»
в учбових та дошкільних закладах.
Мною було зроблено звернення до Дергачівської державної адміністрації.
Завдяки активної позиції батьків, про цю проблему було повідомлено також
державну адміністрацію Харківської області. Проблема набула розголосу по Україні.
Спільними зусилями, в боротьбі з цім ганебним проявом корупції, «народився» Наказ Відділу освіти Дергачівської районної Державної адміністрації № 154 від 03.07.2017
року «Про заборону збору та обігу коштів у навчальних закладах Дергачівського району».
10.
Членами гуманітарної комісії Дергачівської районної ради було ініційовано
створення депутатської комісії по контролю за використанням фінансів відділом освіти
Дергачівського району. Мене запросили до складу комісії, як секретаря регламентної
комісії.
По перше перевірили те, як використані кошти у розмірі 16 млн. 560 тис грн, на
реконструкцію школи-інтернату «З любовʼю до дітей», які надані Європейським
інвестиційним банком.

Результатом перевірки стало звернення до прокуратури та відкриття кримінального
провадження по факту розкрадання коштів, десь 9 млн.грн., відділом освіти. Слідство
ведеться.
На мої численні депутатські запити(17 запитів) про цільове використання коштів на
утримання шкільних та до-шкільних закладів, відділом освіти не надано жодної відповіді.
Як слідство мною було зроблено подання до прокуратури та ініційовано відкриття
кримінального провадження проти голови відділу освіти про перешкоджання депутатської
діяльності. Але національною поліцією саботується розслідування справи по
перешкоджанню депутатської діяльності.
11.
За зверненням батьків 2-А класу Дергачівської гімназії № 2 про необхідність
ремонту класу було зроблено депутатський запит та районною радою було розглянуто та
задоволено клопотання про фінансування ремонту приміщення 2-А класу гімназії №2 та
виділено кошти у розмірі 246 тис. грн.
12.
До мене багато разів зверталися батьки дітей які навчаються у гімназії № 3
та батьки дітей прилеглих територій з прохання допомогти встановити дитячий
майданчик на території гімназії № 3. Також батьки 2-В класу звернулися з проханням
встановити нові шафи для учнів.
Ці питання буде розглянуто на сесії районної ради 05.12.2017 р.

13.
За численними скаргами громадян про корупцію у сфері медичного
обслуговування не одноразово було проведено перевірку фактів вимагання грошей та
зустрічі з керівниками медичних закладів про не припустимість та припинення проявів
корупції у медичної галузі.
Сподіваюсь, що результати цієї праці відчули не тільки громадяни, які зверталися до
мене, але усі мешканці Дергачівщіни. На жаль прояви корупції зʼявляються знову та
знову. Боротьба з корупцією це тривалий у часі процес. І тільки разом з громадою
можливо щось змінити.
14.
Не одноразово в цьому році до мене зверталися мешканц м. Дергачі, котрі
замінили старі газові котли опалення на нові, більш економічні. Проблема в тому, що
газова служба навʼязувала робити проектну документацію на новий котел, яка коштувала
від 7 000 грн.
Після мого втручання ціна зменшилася до 612 грн.
Але повідомляю. Це питання стоїть на контролі в Дергачівської районної раді.
15.
Не одноразово до мене зверталися мешканці провулків Семенський,
Гетьманський, Футлярний, вулиць Абрикосова, Вишнева, Польова, Трудова, Степова,
Перемоги, Залізничної, Центральної, біля кладовища та лісу. Проблема зі сміттям, яке
вивозять до лісу громадяни у звʼязку з відсутністю сміттєвих баків на районі.
Проблему можливо вирішити встановленням сміттєвих баків на перехресті вулиць
Семенської, Футлярного, вул. Гетьманський, біля кладовища, біля лісу.
Вирішити питання може тільки міська рада. На жаль, моїх повноважень депутата
районної ради не достатньо для того, що би міська рада звернула увагу та вирішила це
болюче питання.
16.
Зверталися до мене мешканці Дергачів про аварійний стан дерев по вулиці
Центральної та біля стадіону.
Питання кронування дерев було вирішено.

17.
Також повідомляю Дергачівців про боротьбу з проблемою корупції в
МОРЗі. Не одноразово мені приходилося виїжджати та припиняти вимагання коштів у
родичів померлих, коли вони намагалися забрати тіло померлого для захоронення.
18. В серпні-вересні до мене звернулися виборці з питанням недостатності
транспорту для перевезення пасажирів.
Питання було винесено та обговорено на сесії районної ради та вирішено.
За інформацією громадян проблем з транспортом не має.
Як патріота Дергачівщини, активного учасника Дергачівської територіальної
оборони, за активну життєву позицію, проявлений патріотизм та особистий внесок у
розвиток територіальної оборони Дергачів мене було нагороджено подякою від
Дергачівського РВК.
Та мабуть головне. Шановні Дергачівці. Прояви корупції численні. Але більшість
проблем з проявами корупції виникає за «мовчазною згодою» самих громадян.
ПРОКИНЬТЕСЯ!
НЕ МОВЧИТЬ!
ОБʼЄДНУЙТЕСЯ!
БОРІТЬСЯ!
ЗВЕРТАЙТЕСЯ!
Разом ми зробимо наше життя краще!

