ЗВІТ
депутата Рівненської обласної ради
Вервеги Михайла Степановича
про депутатську діяльність за 2016 рік
Обраний депутатом Рівненської обласної ради VII скликання по
виборчому округу № 34 (Рівненський район), від Всеукраїнського обєднання
«Батьківщина», голова постійної комісії обласної ради з питань охорони
здоровая, материнства та дитинства.
Пріоритетним в роботі вважаю надання необхідної допомоги у
вирішенні проблем виборців, покращення надання медичної допомоги
населенню області, забезпечення медичних закладів сучасним медичним
устаткуванням.
Свою діяльність прагнув звіряти із тими зобовязаннями, з якими йшов
на вибори, усвідомлюючи відповідальність перед земляками, які делегували
представляти їхні інтереси до найвищого представницького органу області.
Своїм голосуванням підтримав низку важливих рішень:
- Звернення Рівненської Обласної ради до Президента України, Голови
Верховної Ради України та Премєр-Міністра щодо необхідності
термінового законодавчого врегулювання питання видобутку та обігу
бурштину;
- Звернення до суду щодо скасування необгрунтованого завищених
тарифів на житлово-комунальні послуги;
- Звернення щодо недопущення скорочення працівників галузі охорони
здоровя;
- Рішення про визнання добровольців у зоні АТО учасників Бойових
дій з відповідними виплатами з обласного бюджету;
- Надання шефської допомоги військовим частинам Збройних сил
України, Національної гвардії та Державної Прикордонної служби
України;
- Створення Агенції регіонального розвитку Рівненської області;
- Рішення про відзначення 75 -річниці заснування УПА Поліська СІЧ,
Тараса Бульби-Боровця;
- Звернення щодо припинення засилля українського інформаційного
простору російськомовним контентом.
Підтримав обл.. бюджет на 2016р та зміни до нього, внаслідок чого
профінансовано низку соц.. об’єктів Рівненського району:
- реконструкція Корнинської ЗОНІ І-ІИст;
- реконструкція терапевтичного корпусу Рівн. Обл. госпіталю ін..війни;

- капітальний ремонт Шубківської ЗОШ І-ІІІст;
- реконструкція клубу під дитячий дошкільний заклад в с.Козлин;
- реконструкція
вуличного
освітлення
із
застосуванням
енергозберігаючих технологій в селах Забороль;
- реконструкція оглядового майданчика аеровокзалу та зони вильоту
пасажирів ОКП Міжнародний аеропорт в с. В.Омеляна.
Ініціював у програмі регіонального розвитку, реконструкцію
благоустрою під облаштування місця відпочинку туристів в смт. Клевань
«Тунель кохання», придбання гематологічного аналізатора для Рівненської
ЦРЛ.
За звітний період в обласній раді проведено вісім пленарних засідань
обласної ради сім сесій. Відбулось 6 засідань постійної комісії, на яких крім
питаннь, що стосуються всіх сфер життя територіальної громади області,
розглянуто 123 питання; 66 сесійних та 63 власних. Особисто взяв участь у
всіх пленарних засіданнях сесій та комісії.
Депутатами нашої постійної комісії, за моєю участю, була ініційована,
розроблена та затверджена обласною радою «Програма забезпечення
медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху» на 20162020 роки, програму «Діти Рівненщини» на 2016-2020 роки.
За вказаний церіод сприяв
якісному наданню медичних послуг
населенню, належному фінансуванню медичних.
Постійно брав
участь на пленарних засіданнях сесій Рівненської
районної ради, інших заходах, де розглядалися питання соціальноекономічного розвитку району, вносив конкретні пропозиції щодо їх
реалізації.
Згідно затвердженого графіку, в останній четвер місяця, проводжу
прийом громадян виборчого округу в Рівненській ЦРЛ за адресою
смт. Клевань, вул. Центральна,! Рівненського району. За період з січня року
по грудень 2016 року проведено 12 таких прийомів громадян з особистих
питань, на яких до мене про допомогу звернулось 156 мешканців округу.
Більшість звернень стосувалась надання матеріальної допомоги на лікування,
соціального забезпечення та житлово-комунальних проблем. З інших питань
надано роз'яснення згідно вимог чинного законодавства. На вирішення
порушених у зверненнях питаннях мною підготовлено низку депутатських
звернень.
За звітний період надано матеріальної допомоги малозабезпеченим
громадянам виборчому округу на суму понад 10000 грн. за рахунок коштів

обласної програми матеріальної підтримки найбільш незахищених верств
населення, спонсорської допомоги.
Інформація в районному тижневику „Слово і час”.
Як депутат беру активну участь у заходах, що відбуваються на
території області. Не залишаюсь осторонь проблем і питань, що належать до
компетенції комісії і депутата, намагаючись вирішити їх позитивно.

