ЗВІТ
депутата районної ради
VII скликання
Патраша Василя Радуловича.
Обраний 24 жовтня 2016 року по багатомандатному виборчому округу від
політичної партії «Блок Петра Порошенко» «Солідарність» .
Є членом постійної комісії районної ради з питань економіки та бюджету.
Являюсь головою осередку політичної партії «Блок Петра Порошенко»
«Солідарність» в Глибоцькому районі Чернівецької області.
Моя діяльність, як депутата Глибоцької районної ради, спрямована на
захист інтересів членів громади, виконання їх доручень у межах
депутатських повноважень, наданих Законом України «Про статус депутатів
місцевих рад».
У своїй діяльності керувався та керуюсь Конституцією України, Законами
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів
місцевих рад», «Про звернення громадян».
Протягом звітного періоду постійно підтримував зв'язок із виборцями,
територіальною і церковною громадою, трудовими колективами,
громадськими організаціями, розташовані як на території виборчого округу
так і на території Глибоцького району.
Неодноразово проводив зустрічі з виборцями району.
Всі звернення громадян, які отримав та які стосувалися компетенції
районного депутата були вирішені за допомогою місцевої влади та керівників
підприємств і установ.
За звітний період мною було подано 12 депутатських запитів та звернень
стосовно проблем виборчого округу і Глибоцького району в цілому.
Переважну більшість яких було вирішено позитивно.
Провів зустріч з громадою села Багринівка, яка відбулась 21 грудня 2016
року.
Брав участь в роботі сесій Багрінівської сільської рад, у всіх сесіях
Глибоцької районної ради та в роботі бюджетної комісії.
Вирішив питання по виділенню приміщення для обладнання громадської
приймальні виборців в с.м.т. Глибока. Залученні спонсорські кошти для
проведення відповідного ремонту в приміщенні громадської приймальні
депутата.
Крім того за моїм сприянням було організовано роботу по ремонту
електротрансформаторів в с.Багринівска.
Спільно з Управлінням освіти Глибоцького району було організовано і
проведено роботи по викопування нового колодязя для потреб Багринівської

зош.
Залучено спонсорської допомоги для місцевого будинку культури в сумі
5 000 грн., за які придбано відповідний інвентар.

Залученні спонсорські кошти в сумі
10 000 грн., для потреб
Багринівської ЗОШ, за які були куплені відповідні стенди в кабінет історії.
В листопаді 2016 року з метою освітлення вулиці Корнії в с.Багринівка
було залучено до співпраці мецената який виділив 20 000 грн. та здійснено
освітлення.
Крім того спільно з районним РЕМ було організовано та проведено
роботи по заміні аварійних електроопорів в с.Багринівка.
Також мною безпосередньо було підготовлено відповідні документи та
проведено зустрічі з директором Чернівецького управління автомобільних
доріг в результаті чого в с.Багринівка було проведено ремонтні роботи доріг
на суму 200 000 грн.
Спільно з головою сільської ради проводив роботи по залученню грейдера
Глибоцького райавтодору для відповідної роботи по ремонту доріг.
В результаті тісної співпраці з Управлінням освіти, Багрінівській ЗОШ
було виділено плазміний телевізор для проведення навчального процесу.
Приймав активну участь на першому та останньому дзвонику в
Багринівській ЗОШ.
Систематично відвідую оселі учасників війни, громадян з важкими
умовами проживання, по можливості надаю допомогу особисто або
допомагаю в оформленні документів для отримання їх в соціальних
службах.
Поряд з цім за моїм сприянням більше як 20 мешканців с.Багринівка
отримали матеріальну допомогу на медичне лікування.
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