ЗВІТ
депутата Кременчуцької міської ради VII скликання
від політичної партії «Українське об’єднання патріотів - УКРОП»
Коркішка Олександра Леонідовича
перед виборцями
про виконану роботу за 2018 рік
(виборчий округ №26)
Я, Коркішко Олександр Леонідович, депутат Кременчуцької міської
ради, член депутатської фракції політичної партії» Українське об’єднання
патріотів –УКРОП» та постійної депутатської комісії з питань освіти, молоді,
культури, спорту, соціального захисту населення, розгляду питань,
пов’язаних з АТО, охорони здоров’я, материнства та дитинства
Кременчуцької міської ради протягом своєї депутатської діяльності брав
активну участь у роботі міської ради та життєдіяльності міста.
Приймав участь у роботі пленарних засідань Кременчуцької міської ради,
а також засіданнях депутатської комісії.
За звітний період проведено особистих прийомів громадян - 15, прийнято
65 осіб; підготовлено та направлено до відповідних інстанцій 12
депутатських звернень та депутатських запитів.
На сесії Кременчуцької міської ради підтримано депутатський запит «
Про створення відділення спеціалізованої травматології для надання
медичної допомоги пацієнтам – особам без певного місця проживання, та
тим, які потрапили у тяжкі життєві обставини».
Під час роботи депутатської комісії приймав участь у обговоренні та
надавав пропозиції щодо покращення матеріально-технічної бази закладів
освіти та охорони здоров’я, виділення бюджетних коштів для забезпечення
ліками дітей при госпіталізації в стаціонар, а також міської програми «
Доступна аптека» для малозабезпеченого населення.
Надавав пропозиції з питань реформування охорони здоров’я,
перетворення закладів охорони здоров’я міста в комунальні неприбуткові
підприємства, надання первинної медичної допомоги сімейними лікарями,
проведення профілактичних щеплень дорослому та дитячому населенню.

Приймав участь та надавав пропозиції в роботі виїзної депутатської
комісії з питань організації харчування в медичних закладах м. Кременчука.
Проведено аналіз переводу закладів охорони здоров’я на систему
централізованого харчування. На 2019 рік в міському бюджеті збільшено
фінансування для харчування хворих в стаціонарах міста, заплановано
перегляд умов договору оренди, поліпшення санітарно- гігієнічних умов для
приготування їжі.
Приймав участь в обговоренні та надавав пропозиції щодо « Програми
економічного та соціального розвитку м. Кременчука на 2019 рік з питань
охорони здоров’я, освіти фізичної культури та спорту, соціального захисту
населення».
На особистому прийомі громадян розглядалися наступні питання:
- нарахування та відмови в нарахуванні житлових субсидій;
- утримання будинків та прибудинкових територій;
- стан внутрішньо квартальних доріг та тротуарів;
- надання матеріальної допомоги та придбання ліків;
- вибір сімейного лікаря та педіатра; проведення профілактичних
щеплень дитячому населенню;
- ремонт дитячих майданчиків;
- працевлаштування;
- надання місць для дітей в дитячих садочках;
- кронування дерев та інше.
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