Довідка
про звіт депутата Дергачівської районної ради VІІ скликання перед виборцями
1. Фісун В’ячеслав Олександрович
2. Дата та час проведення: 17 листопала 2017 року о 18.00
3. Місце проведення: м.Дергачі вул. Петровського, 163-Г оф. 309
4. Кількість присутніх виборців: 12
5. Присутні депутати Дергачівської міської ради: Доброскок В.О. , Ємець З.В.
6. Підсумки обговорення звіту : звіт депутата Фісуна В.О. визнано задовільним.

7. Зауваження, пропозиції, доручення виборців : при обговоренні звіту, виборці ставили
запитання і завдання щодо контролю стану доріг та освітлення вулиць і магістралей
населених пунктів району, функціонування дитячих садків та шкіл і їх фінансування (
капітальний ремонт не працюючого дитячого садка в м. Дергачі та введення його в
експлуатацію)

Депутат районної ради

“ 22 ” листопада 2017 року

Фісун В.О.

ЗВІТ
депутата Дергачівської районної ради VІІ скликання
Фісуна В’ячеслава Олександровича
Відповідно до статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» пропоную
звіт про свою роботу перед виборцями.
Я входжу до складу депутатів Дергачівської районної ради від Радикальної Партії , є
заступником голови постійної комісії Дергачівської районної ради VІІ скликання з питань
спільної власності територіальних громад, будівництва, житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу . За звітній період я відвідав усі
пленарні засідання сесії ,а також був присутній на 22 засіданнях комісії, на яких було
розглянуто 198 питань і винесенні висновки та рекомендації. Найбільш вагомими та
значущими з них були:
1) Про затвердження Програми стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків, житлово-будівельних кооперативі Дергачівського району до впровадження
енергоефективних технологій на 2017-2020 роки.
2) Про затвердження Плану роботи Дергачівської районної ради на 2017 рік.
3) Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку Дергачівського
району на 2017 рік.
4) Про затвердження районної Програми забезпечення безпеки дорожнього руху в
Дергачівському районі на 2017 рік.
Та моя діяльність, як депутата не обмежувалась і не закінчувалась участю в
сесійних засіданнях чи роботою в комісії. Важливою складовою у здійсненні депутатської
діяльності вважаю роботу з виборцями, людьми всіх категорій, незалежно від віку і
зайнятості на тій чи іншій роботі, належності до тої чи іншої партії, забезпечення
своєчасного обґрунтованого вирішення звернень та скарг громадян, вивчення причин, які
породжують ці скарги.
За звітний період більшість звернень було в усній формі , які вирішувались одразу. Були
розглянуті індивідуальні та колективні звернення.
Як депутат районної ради брав активну участь у громадському житті району.
Всіляко сприяв реалізації і втілення в життя Програми профілактики правопорушень у
Дергачівському районі,а саме її частини із встановлення відеоспостереження .
Приймав участь у різноманітних заходах та у відзначенні професійних свят.
Неодноразово надавав допомогу дітям та учасникам АТО.
Підбиваючи підсумки звітного періоду, можу стверджувати, що моя діяльність
була насиченою та охоплювала різні напрями життя виборців району, а також складалась
із справ, які були виконані для вирішення конкретних проблем.
Хочу акцентувати увагу на тому, що я завжди відкритий для усіх пропозицій вирішення
питань, які належать до моєї компетенції, готовий до співпраці. Не знаю, що принесуть
очікувані реформи у державній системі, але чітко усвідомлюю: я готовий і надалі робити
все для того, щоб рідний Дергачівський край процвітав,адже я тут народився і живу.

