ЗВІТ Фракції ВО «БАТЬКІВЩІНА»
Запорізької міської ради за 2017 рік

Склад фракції ВО «Батьківщіна»:
Ірина Костенко - голова фракції, член комісії з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму;
Володимир Максимов - заступник голови фракції, член комісії з питань соціального і економічного розвитку, бюджету та фінансів;
Володимир Москаленко - секретар фракції, член комісії з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку і запобігання корупції;
Геннадій Фукс - голова комісії з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі, послуг та захисту прав споживачів;
Віталій Рябцев - член комісії з питань екології;
Олег Афанасьєв - член комісії з питань життєзабезпечення міста.

З 31.05 в складі фракції відбулися зміни. Замість Геннадія Фукса, який перейшов до Запорізької обласної ради, депутатом міської ради став Олександр Вєдєнєєв. Він представляє фракцію в комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення.
Олег Афанасьєв очолив постійну депутатську комісію міської ради з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі, послуг та захисту прав споживачів
Віталій Рябцев перейшов до комісії з питань життєзабезпечення міста.
2017-й рік для депутатів фракції ВО «Батьківщина» Запорізької міської ради, як і для більшості запорожців, був роком боротьби за дотримання законних прав жителів міста.
На тлі все більшого погіршення економічного становища в країні, необґрунтованих грабіжницьких тарифів, процвітання корупції, депутати відстоювали інтереси городян на кожній сесії, на кожній комісії.
З початку року фракція ВО «Батьківщина» продовжила розпочату ще в 2016-му році боротьбу за право жителів Запоріжжя на справедливий і чесний облік споживаного газу.
У лютому 2017 р нами було підготовлено звернення до Президента, Прем'єр міністру, і голові Верховної Ради України щодо усунення правових колізій в Законі України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», нашу правоту засвідчила підтримка цього звернення усіма депутатами міськради.
На початку квітня 2017 року ми вимагали проведення позачергової сесії від мера для прийняття звернення до Президента України щодо недопущення введення абонплати за користування газовими мережами.
Завдяки і нашим зусиллям в тому числі, були внесені необхідні зміни в законодавство.
Усвідомлюючи особливу гостроту земельного питання для України депутати фракції ВО «Батьківщина» у травні 2017 року виступили з ініціативою про підтримку проведення Всеукраїнського референдуму щодо заборони продажу землі сільськогосподарського призначення і самі брали участь у зборі підписів.
Виходячи з демократичних принципів відкритості і підзвітності влади, депутатами фракції ВО «Батьківщина» був ініційований проект рішення про звіт голів постійних комісій міської ради. Незважаючи на відсутність підтримки даного проекту більшістю в міській раді, протягом минулого року глави комісій нехай формально, але виступали зі звітами про виконану роботу на пленарних засіданнях сесій міської ради.
З метою виявлення та припинення можливих корупційних схем, депутатами фракції ВО «Батьківщина» було ініційовано створення тимчасових контрольних комісій для перевірки діяльності ряду комунальних підприємств: Управління капітального будівництва, "Водоканалу" і концерну «Міські теплові мережі», «Муніципальна телевізійна мережа" (телеканал "Z"). У складі цих комісій працювали всі депутати фракції і очолили ці комісії депутати - Фукс Г.Г., Афанасьєв О.В. і Рябцев В.В.
За результатами роботи комісій зі звітними доповідями та пропозиціями виступили голови комісій, але у 2017 році проекти рішень по УКБ, "Водоканалу" і Концерну "МТМ" не були підтримані депутатами більшості, де були виявлені численні порушення, як в роботі, так і у використанні бюджетних коштів .
За підсумками перевірки контенту передач міського телевізійного каналу «Z» комісією було зазначено на однобокість у висвітленні стану міського господарства, відсутності альтернативних думок, критики на адресу чинної влади.
Розуміючи значення малого та середнього бізнесу в Запоріжжі, депутати фракції ВО «Батьківщина» підтримали ініціативу підприємців міста та в жовтні 2017 р виступили зі зверненням до Президента України, депутатів Верховної Ради України щодо недоцільності прийняття змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів України, що підсилюють як тиск на бізнес, так і ускладнюють його ведення. Однак, дане рішення більшістю депутатів не було прийнято.
Ми неодноразово пропонували виконавчій владі план заходів щодо створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення його конкурентоспроможності та поліпшення бізнес-клімату в Запоріжжі.
Найважливішим і самим наболілим питанням в житті м.Запоріжжя безумовно було питання житлово-комунального господарства. У 2017 році нами було ініційовано 6 проектів рішень в даній області. Ще на початку року депутати фракції ВО «Батьківщина» виступили з пропозицією про прийняття «Програми сприяння розвитку ринку послуг в сфері управління та обслуговування житлового фонду міста Запоріжжя на 2017-18 рр.» Надалі фракція виступила зі зверненням з приводу організації самого конкурсу керуючих кампаній . Ми спільно з трьома фракціями міськради виступили з ініціативою про проведення позачергової сесії з пропозицією скасування рішення Запорізького виконкому «Про проведення конкурсу з призначенням управителя багатоквартирних будинків» і «Затвердження конкурсній документації».
Депутати ВО «Батьківщина» неодноразово виступали з критикою завищених тарифів нових кереруючих кампаній, заявляли про низьку якість послуг, що надаються. Були представлені проекти рішень «Про захист прав жителів міста на отримання послуг належної якості за обґрунтованими тарифами», «Про зниження тарифів на послуги з прибирання прибудинкової території багатоповерхових будинків м.Запоріжжя».
Жоден із запропонованих проектів не був підтриманий фракціями партій "Опозіційній блок", "Нова політика" та "Наш край".
Не залишали без уваги депутати і проблеми пов'язані з ОСББ. Зокрема, що стосуються взаємовідносин ОСББ і орендарів нежитлових приміщень комунальної власності в багатоквартирних будинках (фракцією зроблено відповідну заяву), підтримували виділення коштів на капітальні ремонти ОСББ. Неодноразово надавали їм допомогу з депутатських фондів. Загальна сума склала 201 331 грн.
 Всього ж в сферу ЖКГ з депутатських фондів членів фракції ВО «Батьківщина» виділено 518 484 грн.
В цілому розмір депутатського фонду фракції ВО "Батьківщина" склав в 2017 року 4 200 000 грн.
З них було направлено:
Департаменту освіти і науки в т.ч. навчальним закладам - 842 634 грн.
Департаменту охорони здоров'я - 257 420грн., В тому числі для Центру реабілітації учасників бойових дій - 50 000 грн.
для установ Департаменту спорту сім'ї та молоді - 112 200 грн.
для установ Департаменту культури і туризму - 60 700 грн.
В основному ці суми були спрямовані на придбання техніки, обладнання, будматеріали, меблі.
Активними були депутати фракції ВО «Батьківщина» і в роботі з городянами.
 Протягом 2017 року депутатами фракції було проведено 191 прийом громадян, на яких прийнято 1723 людини. Більшість звернень, а саме 1160, стосувалося матеріальної допомоги, виділено - 2 350 053 грн. З питань ЖКГ звернулися 283 людини, 113 осіб - за юридичною консультацією, і 167 з інших питань. За підсумками роботи з городянами депутатами ВО «Батьківщина» складено 2639 депутатських звернень.
Допомагають депутати ветеранським організаціям Запоріжжя в Заводському і Дніпровському районах. Спільно були організовані свята до 8 березня і до міжнародного дня людей похилого віку. З депутатських фондів надано матеріальну допомогу багатьом пенсіонерам, ветеранам війни та праці.
Депутати фракції ВО «Батьківщина», як і раніше, стоять на сторожі інтересів жителів Запоріжжя, відстоюючи права городян, як в міській раді, так і поза ним.

