Звіт
депутата Славутицької міської ради
VII скликання
Корнійчика Юрія Миколайовича
за період з 01.11.2015 року по 01.03.2017 року
Я, Корнійчик Юрій Миколайович, депутат
Славутицької міської ради VII скликання, згідно
плану роботи Славутицької міської ради на 2016
рік та у відповідності до ст. 16 Закону України
«Про статус депутатів місцевих рад» надаю звіт
про свою роботу.
Депутатом Славутицької міської ради мене було
обрано від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», членом якої я є.
Моя діяльність, як депутата Славутицької міської ради, спрямована на захист
інтересів громади, виконання доручень виборців, у межах депутатських
повноважень, наданих Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».
В міській раді мене було обрано головою постійної комісії з питань
регіонального розвитку, економічної політики, підприємництва, земельних
відносин, реалізації «Стратегічного плану розвитку міста до 2020 року»,
диверсифікації економіки міста, програми розвитку технологічного парку і
спеціальної економічної зони «Славутич», виконання програми щодо зняття з
експлуатації ЧАЕС та приведення об’єкту «Укриття» до екологічно безпечного
стану, реалізації «Плану дій» (скорочена назва - комісія ради з питань соціальноекономічного розвитку та земельних відносин).
Одним із основних обов’язків своєї діяльності, як депутата міської ради,
вважаю участь у пленарних засіданнях міської ради та роботу в постійних
депутатських комісіях. За звітний період (з часу обрання до 01.03.2017 року) я
прийняв участь у всіх 25 пленарних засіданнях 23 сесій Славутицької міської
ради. Як голова комісії ради з питань соціально-економічного розвитку та
земельних відносин приймав участь у 22 засіданнях Президії ради.
За звітній період мною було організовано и проведено 23 засідань постійної
комісії на яких розглянуто та опрацьовано 229 проектів рішень Славутицької
міської ради. За результатами роботи підготовлено 234 відповідні висновки
комісії та відповіді. Приймав участь в 6 засіданнях інших постійних комісій ради.
Для вирішення проблем міста, контролю дотримання прав громадян та
виконання рішень міської ради, приймаю активну участь у роботі таких комісій
як:
 конкурсної комісії з оренди майна комунальної власності м. Славутич – 12
засідань;

 погоджувальна комісія з питань затвердження детального планування
Добринінського кварталу – 3 засідання;
 архітектурна містобудівна рада м. Славутич – 3 засідання;
 наглядова рада Славутицького міського Фонду підтримки підприємництва
– 5 засідань;
 робоча група по виконанню «Програми розвитку початкового, малого та
середнього підприємництва в м. Славутичі на 2016 рік» - 2 засідання.
За звітній період спільно з виконавцями приймав участь у розробці 2
загальноміських програм. Працював у 2 робочих групах:
 щодо перевірки здійснення пасажирських перевезень;
 з подальшого розвитку та реорганізації системи охорони здоров’я у місті
Славутичі.
Також важливою складовою вважаю роботу з виборцями, людьми всіх
категорій незалежно від віку і зайнятості. Так за звітній період мною
неодноразово проводилися зустрічі з виборцями, та опрацьовано 14 звернень
громадян, яким я приділив увагу та допоміг у вирішенні їхніх проблем.
Всі кошти депутата мною були використані на матеріальну допомогу для
придбання ліків для тяжко хворої мешканки міста.
За моєї ініціативи, при сприянні депутатів міської ради ініційовано
звернення міської ради до Комітету з питань податкової та митної політики
Верховної Ради України щодо внесення змін до Податкового кодексу стосовно
зменшення розміру орендної оплати за земельні ділянки, які надані для
розміщення гаражів гаражних товариств міста.
Як депутат міської ради брав активну участь у громадському житті міста.
Приймав участь у різноманітних міських заходах та у відзначенні професійних
свят.
Підсумовуючи вище сказане, хочу звернутися до всіх мешканців міста та
наголосити, що лише спільними зусиллями ми зможемо вирішити поставлені
перед собою завдання та побороти всі труднощі задля покращення життя громади.
Упевнений, що разом, прикладаючи всі свої знання, уміння та сили, ми виведемо
місто на новий рівень розвитку і процвітання.
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