ЗВІТ
депутата Херсонської обласної ради VII скликання
Черепахи Альберта Вікторовича
Шановні виборці!
Керуючись статтями 10, 16 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» та рішенням
сесії Херсонської обласної ради, депутат обласної ради повинен звітувати перед
виборцями про роботу обласної ради та про свою роботу в раді та окрузі.
Коротка довідка:
Посада: генеральний директор ТОВ «Агро-Співдружність»
Постійна комісія обласної ради:
постійна комісія з питань промисловості та
агропромислового комплексу
Партія: безпартійний
Суб’єкт висування (назва політичної партії):
Херсонська територіальна організація
партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».
В основу моєї депутатської роботи у звітному періоді було покладено вирішення
питань, закладених у передвиборчій програмі, з якою я йшов до обласної ради, а також
надання допомоги у вирішені питань соціально-економічного розвитку району,
покращення життєзабезпечення області, територіальних громад та кожного жителя
області.
Дієвою в роботі депутатів Херсонської обласної ради у звітному періоді була
конструктивна та виважена позиція депутатів обласної ради від різних політичних сил
щодо забезпечення стабільної роботи області.
Нам вдалося зосередити свої зусилля на вирішені невідкладних соціальноекономічних проблем регіону, залишивши позаду всі політичні пристрасті та
використання трибуни сесійної зали для піару.
Центр вирішення протиріч було зосереджено в роботі у профільних комісій,
засіданнях фракцій, депутатських груп.
Депутатський корпус обласної ради був одностайним у вирішені питань, які
виносились на розгляд обласною державною адміністрацією, щодо виділення коштів для
забезпечення обороноздатності області, матеріально – технічного забезпечення
військовослужбовців, потреб військового шпиталю, стосовно вирішення соціальних
питань щодо розташування на території області вимушених переселенців та членів їх
родин у відповідності до вимог Уряду, вирішення нагальних питань життєзабезпечення
області та її територіальних громад.
Моя депутатська робота складалась з двох основних напрямків-депутатська
діяльність в обласній раді та робота в окрузі.
Робота в обласній раді:
Протягом звітного періоду обласною радою скликано та проведено 10 сесій, на 6
сесіях я особисто прийняв участь, а на 4-х приймали участь мої помічники, оскільки я
перебував у відрядженні. Також, я особисто прийняв на 4-х засіданнях профільної комісії.
Як депутат та член комісії з питань промисловості та агропромислового комплексу
безпосередньо приймав участь у підготовці до розгляду питань, які виносились на розгляд
сесій.
Профільна комісія з питань промисловості та агропромислового комплексу провела
засідання з запрошенням керівників департаментів Херсонської обласної державної
адміністрації, керівників комунальних установ обласної ради, керівників районних гілок

влади під час розгляду питань наповнення дохідної частини місцевих бюджетів,
ефективного використання бюджетних коштів та пошуку резервів оптимізації витрат
обласного бюджету, ефективності управління об’єктами спільної власності
територіальних громад області.
Я безпосередньо сприяв тому, щоб Генічеський район отримав дотацію
яка вкрай необхідна для розвитку району, що дозволило у повному обсязі виплатити
заробітну плату бюджетній сфері та не допустити заборгованості.
Пріоритетним напрямком в роботі депутатів обласної ради обрано поліпшення умов
для реалізації регіональних програм у сфері розвитку промисловості та агропромислового
комплексу, відновлення зрошувальних систем. Моє завдання - це максимальне
використання можливостей програм для виборців Генічеського району.
Так, у 2016 році за допомогою інвестиційної програми «Вода для агросектору»,
вдалося відновити зрощення на полях протяжністю 1480 м., які розташовані на території
Павлівської сільради Генічеського району.
З етичних міркувань я не називаю прізвища мешканців району, які звертались до
мене щодо вирішення особистих питань. Але всі звернення мають документальне
підтвердження.
Враховуючи ситуацію, яка склалася на окупованій території України та в районах
проведення антитерористичної операції, протягом року обласною радою і мною як
депутатом, підтримувалася відповідна робота щодо фінансування заходів, необхідних для
обороноздатності Херсонської області, розвитку матеріально-технічної бази органів і
підрозділів внутрішніх справ, спеціальних підрозділів міліції, внутрішніх військ МВС
України.
Будучи депутатом обласної ради та відданим своїй Державі громадянином, я
неодноразово займався та продовжу займатися організацією гарячого харчування
черговим на блокпосту с. Чонгар. Підприємством, яке я очолюю, надано безліч
безкоштовних послуг на суму понад 126.0 тис. грн. На суму більше 32.0 тис. грн. відправлено продукти харчування для блокпосту (Веснянський та Новодмитрівський
блокпост та Чонгарська прикордонна застава). Кошти в сумі 5,9 тис. грн. надано
постраждалому в теракті.
Загалом за звітній період мною надано фінансову допомогу мешканцям та
комунальним підприємствам по Павлівській сільській раді на суму майже 134.0 тис. грн.,
по Червонопрапорній сільській раді – 33.5 тис. грн., по Новодмитрівській сільській раді –
22.0 тис. грн., Чонгарська сільська рада – 80.5 тис. грн., Петрівська сільська рада – 23.7
грн. Рівненська сільська рада – 3.0 тис. грн., Стрільківська сільська рада – 6.1 тис. грн.,
місцева громада Генічеська та району – 336.0 тис. грн., громада м. Херсон – 63.0 тис. грн.,
кошти було витрачено на розвиток інфраструктури рад та покращення життєдіяльності
мешканців району.
Окремої уваги заслуговує, колосальна робота проведене мною, яка спрямована на
заохочення, оздоровлення дітей, допомога в організації та проведенні святкувань Нового
року, 8 Березня та інше. Забезпечення матеріально-технічною базою Павлівської,
Червонопрапорної, Новодмитрівської, Чонгарської, Миколаївської загально освітніх шкіл,
Генічеської школи естетичного виховання, та дитячих будинків таких як: Павлівський д/с,
д/с «Капітошка» с. Семихатки, д/с «Червона шапочка» с. Чонгар. На все це було, виділено
майже 256.0 тис. грн. і це не межа. Діти – це наше майбутнє і я докладу більше зусиль,
щоб наші діти пишались своєю Державою.
Я також, співпрацюю з районною організацією товариства «Червоно хреста» в м.
Херсон, щодо надання гуманітарної допомоги вимушеним переселенцям, мешканцям
району, які знаходяться в важких життєвих обставинах.
Загалом за звітній період мною надано чималу фінансову допомогу регіону. Розмір
цієї допомоги становить 1 121 700 грн. (один мільйон сто двадцять одна тисяча сімсот
грн.)
З урахуванням моїх депутатських звернень до ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»
вирішується питання щодо передачі на баланс безхазяйних ліній електромереж, що

знаходяться на території Чонгарської сільської ради Генічеського району, протяжністю
понад 25 км та 18 КТП. З метою, недопущення ситуації та забезпечення жителів села
Чонгар безперебійною напругою.
Вирішувати будь-які питання, пов’язані з коштами, з кожним днем стає важче і
важче. Тому намагаюся володіти усією інформацією для прийняття своєчасних рішень.
Приймаю участь у нарадах і сесіях районної ради, виходжу на прямий контакт з
директорами департаментів Херсонська ОДА, головами постійних комісій для вирішення
нагальних питань територіальної громади району.
З грудня 2015 року по грудень 2016 року перебував у складі постійної комісії з
питань промисловості та агропромислового комплексу, але прийняв важливе для себе
рішення і перейшов працювати у постійну комісію з питань земельних відносин та
екологію, оскільки стан навколишнього середовища потребує більшої уваги і вирішення з
боку влади. А це, добрива, отрутні речовини, хімікати, сміття і т.д. Вважаю, та запевняю
Вас мої виборці, що з переходом в іншу постійну діючу комісію, я жодним чином не
зменшу турботу про Вас та регіон, а навпаки буду намагатися досягти тієї мети яку
поставили ви мені, жити в вільній, сильній, незалежній, економічно розвинутій та
екологічно чистій Україні.
Друга частина моєї депутатської роботи пов’язана на пряму з виборцями,
територіальними громадами, органами самоврядування.
Форму роботи - прийом громадян, вважаю для себе пріоритетною.
Його я проводжу щовівторка та щочетверга в с. Павлівка, Чонгар, та згідно з
графіком на території сільських рад свого округу.
Під час виїзних прийомів обов’язково зустрічаюся з керівниками соціальної сфери,
первинними ветеранськими організаціями, головами сільських та селищних рад,
депутатським корпусом. До дня Перемоги та дня інвалідів особисто спілкувалася адресно
з даною категорією виборців.
За звітний рік до мене на особистих прийомах звернулося 27 виборців. За
результатами прийомів мною направлено депутатські запити та депутатські звернення до
керівників органів влади різного рівня щодо вирішення особистих питань мешканців
району.
Основні пріоритетні питання на 2017 рік:
1. Вирішення питання водозабезпечення району чистою водою.
2. Співпраця з районною владою щодо вирішення питань максимального
освоєння коштів соціально значимих об’єктів, які внесені рішенням сорок першої
позачергової сесії до переліку об’єктів, що фінансуються з державного бюджету, і в першу
чергу, об’єктів водопостачання.
3. Вирішення питання повної сплати кредиторської заборгованості по ремонту доріг
комунальної власності з обласного бюджету. Для більш ефективної роботи з виборцями в
окрузі, я співпрацюю з органами районної влади, органами самоврядування на місцях,
громадськими організаціями, керівниками бюджетних установ і організацій. Особливо
плідною вважаю роботу з головами Павлівської, Червонопрапорної, Новодмитрівської
Чонгарської, Петрівської, Рівненської сільських рад, громадою м. Генічеськ та м. Херсон.
Велика їм подяка за співпрацю у вирішенні нагальних питань територіальних громад в
цілому та окремих її мешканців. Сподіваюся на порозуміння і в подальшому.
Цей нелегкий для всієї України час можливо подолати, об’єднавши бажання і зусилля
кожного громадянина району на вирішення питань миру, єдності нації, радикальних змін,
а саме - від ненависті і пошуку ворогів, пошуку помилок, до пошуку злагоди, друзів,
толерантності між людьми, розуміння один одного задля збереження району і покращення
життя його громади.
СЛАВА УКРАЇНІ !!!

