Голові постійної комісії обласної ради з питань
законності, депутатської діяльності,
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків
з органами місцевого самоврядування та засобами
масової інформації Талпі М.В.
ІНФОРМАЦІЯ
про звіт депутата Миколаївської обласної ради сьомого скликання
про свою роботу за 2017 рік
Прізвище, ім’я, по батькові депутата – Чіпак Іван Іванович.
Дата проведення звіту 16-20 квітня 2018 року.
Місце проведення звіту - смт Каазанка, зал у СТОВ "Відродження".

Кількість виборців, присутніх на зборах під час звітування депутата 400 осіб.
Отримано звернення громадян - 35.
З метою забезпечення виконання обов`язків депутатів обласної ради
щодо звітування про свою роботу перед виборцями, на підставі частини
другої статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
статті 16 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", з метою
виконання рішення обласної ради від 12 квітня 2018 року № 27 "Про
організацію звітів депутатів Миколаївської обласної ради сьомого скликання",
я – депутат обласної ради Чіпак Іван Іванович повідомляю таке.
Основною формою звіту перед виборцями обрав особисті зустрічі та
зустрічі у трудових колективах підприємств та організацій.
Мною надано матеріальну допомогу:
- на придбання автомобілю для Казанківської районної лікарні;
- 18 тис. грн – для реконструкції та ремонту санітарного вузлу у
районній лікарні;
- 16 тис. грн. – для облаштування Центру учасників АТО;
- 2,5 тис. грн. - ремонт криши церкви у селі Новоданилівка;
- придбання спортивного інвентарю для Аграрного ліцею.
Вийшов з ініціативою
3,5 тис.грн за гектар.

- збільшити плату за оренду землі – не менше

Брав активну участь в роботі постійної комісії обласної ради з питань
законності, депутатської діяльності, антикорупційної і регуляторної політики,
зв’язків з органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації.
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Спектр питань, якими опікується постійна комісія, є багатогранним.
Так за звітний період комісія займалася питаннями:
функціонування аварійно-рятувальних підрозділів, відповідно до
Регіональної цільової програми захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
профілактики,
попередження
та
захисту
населення
та
навколишнього природного середовища від пожеж відповідно до заходів
Регіональної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки
Миколаївської області;
оптимізації системи захисту прав дітей відповідно до заходів
Комплексної програми захисту прав дітей Миколаївської області
"ДИТИНСТВО";
упорядкування адміністративно-територіального устрою Миколаївської
області в рамках чинного законодавства;
підвищення загальної правової культури населення області в рамках
Програми правової освіти населення у Миколаївській області;
Протягом звітного періоду за ініціативи членів постійної комісії було
підготовлено та внесено на розгляд сесій обласної ради низку звернень до
керівництва держави, центральних органів виконавчої влади, правоохоронних
органів, народних депутатів України, зокрема, про внесення змін до Закону
України "Про національну поліцію"; про визнання статусу бійців-добровольців
АТО та про надання статусу особам, які проживають в зоні проведення
антитерористичної операції на сході України; про ситуацію, яка склалася на
державному підприємстві Суднобудівний завод імені 61 комунара, нині - ДП
"Миколаївський суднобудівний завод"; про підтримку законопроекту № 3112-1
Брав участь у більшості масових заходів та свят, які проводились на
території Казанківського району.
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