УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про
свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада визначає
орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.
Звіт депутата місцевої ради повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її
органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її
органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в
організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців виборчого округу.
( Із ст.16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»)

ЗВІТ
ДЕПУТАТА
ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
7 скликання Черняховича Олександра Мирославовича
Про виконану роботу за третій рік каденції 2018 року
Перед громадою міста виборчого округу №22

м. Житомир

08.04.2019
Дата народження:
Округ:

12.08.1969 р.
Виборчий округ №22

Партійна приналежність: Блок Петра Порошенка,
партійний
Фракція:
Блок Петра Порошенка, заступник голови фракції
Контактні телефони:
48-11-73
Комісія:
Член постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування.
Робоча група по виділенню землі для учасників АТО.
Робоча група по виділенню житла для учасників АТО та мало
захищених верств населення.
Комісія по земельним спорам.
Робоча група по реконструкції та будівництву дитячих і
спортивних майданчиків.
Робоча група з впровадження інфраструктурного проекту по
організації громадського простору майдану Соборного.
Група «За місто майбутнього».
Освіта:
Вища
Місце роботи:
ТОВ «Сталь-Сервіс 3000», директор
Посада:
Радник міського голови на громадських засадах

У звітному періоді, як депутат Житомирської міської ради по 22
виборчому округу, представляю інтереси територіальної громади, виборців
виборчого округу, виконуючи їх доручення в межах повноважень та беру
активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.
За звітний період було призначено та проведено 15 пленарних засідань,
жодного з яких не пропустив. На всіх призначених сесіях був присутній,
ознайомлений з матеріалами та готовий до розгляду питань порядку денного.
Протягом звітного періоду був присутній на 50-ми з 58-ти проведених
засідань постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування.
Важливою складовою у здійсненні депутатської діяльності вважаю
роботу з виборцями всіх вікових категорій та різних верств населення,
забезпечення своєчасного, обґрунтованого вирішення звернень та скарг
громадян, вивчення причин, які породжують скарги, і внесення своїх
пропозицій до відповідних органів влади щодо їх усунення.
В результаті отриманих звернень та вжитих заходів вирішено ряд
проблемних питань мешканців, в тому числі, за рахунок депутатських коштів
передбачених для забезпечення потреб виборчого округу.
Була виділена матеріальна допомога малозабезпеченим верствам
населення та важкохворим людям. Також були виділені кошти на придбання
матеріально-технічного забезпечення ЦДМЛ, встановлення пам’ятних знаків
на честь загиблих учасників АТО-десантників 95-ї аеромобільної бригади,
придбано м’який інвентар для НВК 38, облаштування кімнат для дітей з
особливими потребами, ПКД спортивних майданчиків по вул. Б.Тена, 100, 102.
Вхожу в робочу групу по виконанню робіт по об'єкту «Капітальний
ремонт тротуарів» по вул. Великій Бердичівській, по вул. Театральна та
Майдану Перемоги.
Забезпечений розгляд заяв та звернень виборців. Постійно проводилася
робота щодо вирішення проблемних у них питань.

Депутат місцевої ради

Черняхович О.М.

