ЗВІТ
депутата Софіївської селищної ради VII скликання Василика
Сергія Михайловича про проведену роботу по 26 виборчому
округу у 2020р.
Пройшов уже четвертий рік, як виборці округу №26, довірили мені
представляти свої інтереси в Софіївській селищній раді. Пізвітний рік…
Багато за цей час було зроблено. Однак, дивлячись уперед, бачу, що ще більше
потрібно зробити. У людей з’явилися нові проблеми, і моє завдання – їм
допомогти. За 2020 рік, як депутат, взяв участь у 7 пленарних засіданнях сесії
із 15. Я - член постійної депутатської комісії комісія з питань земельних
відносин, будівництва та архітектури. На засіданнях якої вирішувались
питання надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою, передачу у власність земельних ділянок та інш. Існує ряд і інших
питань, які постійно хвилюють виборців - контроль за водопостачанням та
якістю питної води для населення. Тому вони є для мене, як депутата селищної
ради, першочерговими та перебувають на постійному контролі. Адже
вирішення цих питань сприятиме підвищенню рівня життя людей у даній
територіальній громаді.
У силу своїх можливостей намагався вирішувати проблеми жителів
округу, а саме:
1. Вирішення межових спорів між сусідами.
2. Видано більше 10 довідок громадянам, які тримають у власному
підсобному господарстві худобу, бджолосім”ї.
3. Обстежено умови проживання 5 сімей та підготовлено акти обстежень.
4. Видано характеристики на 12 мешканців по 26 виборчому округу.
5. Допомагаю сім’ям в організації поховань та тим, які опинилися в
складних життєвих обставинах.
6. Всіх жителів округу повідомлено про проведення акції щодо благоустрою
власних садиб та прилеглих територій.
7. На моє депутатське звернення до селищної ради:
- постійно проводиться заміна електричних ламп, які перегоріли;
- прибрано стихійні сміттєзвалища.
- ремонт водогінних мереж.
8. Виділяв власні кошти для проведення святкових заходів, які проводилися в
Запорізькому та Братському сільських клубах та на придбання лінолеуму для
Запорізької ЗОШ.
9. Вітав вчителів Запорізької ЗОШ з Днем учителя та Міжнародним жіночим
днем.
10. Допомагав в організації свята та придбання подарунків для односельців,
які працюють та працювали в сільському господарстві.

