Звіт депутата Рівненської обласної ради від Березнівського виборчого
округу №2, про діяльність в окрузі за 2017 рік
Шановні виборці!
Обраний всьоме депутатом, докладав всі зусилля аби конкретними справами
поліпшувати економіку нашої області, забезпечувати порозуміння та неухильне
дотримання законів.
На виборах до обласної ради, основним завданням у своїй передвиборчій
програмі визначив вирішення соціальних проблем населення виборчого округу, в
якому балотувався, а також усвідомлення відповідальності перед людьми, котрі
виявили мені довіру, обираючи своїм депутатом.
У звітному періоді ставив перед собою завдання, відповідаючи за кожен пункт
своєї передвиборчої програми.
Відповідно до статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»
інформую своїх виборців про проведену роботу.
Цього року зобов’язання перед вами, шановні виборці, вирішував і вирішую
пліч-о-пліч з депутатами обласної ради Олександром Данильчуком, Миколою
Мельником, Тетяною Воронко, головами Березнівської районної ради Віктором
Федасом та райдержадміністрації Віталієм Люшиним, депутатами районної ради,
селищним та сільськими головами. Регулярно брав участь в пленарних засіданнях
сесій Березнівської районної ради.
Спільно ми відстоюємо проблемні питання, які стосуються життєдіяльності
громади району в різних інстанціях.
Така взаємодія і порозуміння на всіх рівнях органів місцевого самоврядування
та виконавчої влади є актуальними складовими, які сприяють соціальноекономічному розвитку регіону.
За звітний період в обласній раді було проведено п’ять сесій обласної ради. На
кожному пленарному засіданні виступав, вносив конкретні пропозиції щодо
проектів рішень. Брав участь у всіх засіданнях президій обласної ради, подавав свої
рекомендації щодо порушених питань. Зокрема, вніс пропозицію до звернення
Рівненської обласної ради до Міністерства культури України та Рівненської
обласної державної адміністрації щодо заборони реєстрації статутів та змін до
статутів релігійних громад УПІ і та інших конфесій, положення яких суперечать
законодавству України.
7 грудня 2017 року брав участь у виїзному Дні депутата в Дубенському районі.
Як голова постійної комісії обласної ради з питань місцевого самоврядування,
розвитку територій та європейської інтеграції провів 5 засідань, на яких розглянуто
понад 300 питань та прийнято відповідні рекомендації.
Рекомендації постійної комісії щодо змін до проектів рішень були підтримані
депутатами на сесії обласної ради і відображені у відповідних рішеннях. За

рекомендаціями комісії внесено доповнення до наступних звернень Рівненської
обласної ради:
- до Президента України, обласних рад, Верховної Ради Автономної Республіки Крим
та Київської, Севастопольської міських рад щодо виведення коштів з рахунків у
банках з російським капіталом;
- до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Держрибагентства
України щодо запровадження обмежень на здійснення підводного полювання;
-до Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України щодо повернення
у державну власність пам’ятки архітектури місцевого значення - церкви Покрови
Богородиці в с.Мнишин Гощанського району Рівненської області.
Крім того, відповідно до рекомендацій комісії, структурним підрозділам
обласної державної адміністрації запропоновано внести окремі зміни та доповнення
до рішень обласної ради.
Зокрема, департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації
рекомендовано підготувати звернення до Кабінету Міністрів України щодо
встановлення розміру орендної плати для сільськогосподарських підприємств
Рівненської області, що здійснюють діяльність на землях державної власності
сільськогосподарського призначення.
Управлінню освіти і науки облдержадміністрації доручено доопрацювати
техніко-економічні обґрунтування передачі з державної власності у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області нерухомого
майна окремих професійно-технічних навчальних закладів.
Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації
запропоновано доповнити Обласну програму охорони навколишнього природного
середовища на 2017-2021 роки окремим розділом «Охорона і раціональне
використання земельних ресурсів».
Департаменту соціального
захисту
населення
облдержадміністрації
рекомендовано внести доповнення до Заходів щодо реалізації Обласної програми
створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю на 20172021 роки, визначивши з числа персоналу залізничних та автобусних вокзалів особу
для допомоги (супроводу) осіб з інвалідністю в межах штатної чисельності
працівників.
Департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної
адміністрації запропоновано доопрацювати зміни до Стратегії розвитку Рівненської
області на період до 2020 року.
Також комісія рекомендувала передбачити комунальному закладу «Рівненська
обласна дитяча лікарня» Рівненської обласної ради» додаткові кошти в сумі 200
тисяч гривень на закупівлю ліків хворим з діагнозом ювенальний ревматоїдний
артрит.
За ініціативою депутатів комісії впродовж звітного періоду були винесені на
розгляд сесії обласної ради ряд важливих та актуальних питань для територіальних
громад області.

Зокрема, «Про Обласну програму розвитку транскордонного співробітництва
на 2016-2020 роки», «Про внесення змін до Програми реалізації проекту технічної
допомоги Європейського Союзу «Центр надання адміністративних послуг як
інноваційний інструмент взаємодії влади та громади» на 2016-2017 роки», «Про
внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у Рівненській
області на 2013-2017 роки», «Про внесення змін до перспективного плану
формування територій громад Рівненської області», «Про внесення змін до
Програми реалізації проекту «Покращення системи підготовки кадрів для потреб
економіки Волинського субрегіону» в рамках програми Європейського Союзу
«Підтримка політики регіонального розвитку в Україні».
Особливу увагу приділяв розгляду питання затвердження та подальшого
внесення змін до перспективного плану формування територій громад Рівненської
області. На засіданнях регіональної робочої групи з підготовки перспективного
плану формування територій громад Рівненської області всі пропозиції комісії
розглянуті та відображені у відповідних рішеннях обласної ради.
25.05.2017 брав участь в урочистому відкритті офісу Рівненського
відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», а
21.07.2017 — у засіданні Конкурсної ради з проведення щорічного обласного
конкурсу проектів розвитку територіальних громад.
Неодноразово, в статусі голови постійної комісії обласної ради з питань
місцевого самоврядування, розвитку територій та європейської інтеграції брав
участь у зустрічах із делегацією Вармінсько-Мазурського воєводства Республіки
Польща з питань довгострокового співробітництва між регіонами.
Відстоюючи інтереси як березнівчан, так і всіх жителів Рівненщини брав
участь 24.10.2017 в м. Києві в засіданні Ради регіонального розвитку під
головуванням Президента України Петра Порошенка.
Був присутнім у виїзному засіданні Комітету з питань бюджету Верховної
Ради України 08.12.2017, у відкритті Корнинської ЗОШ та презентації проекту
реконструкції стадіону «Авангард» у м. Рівному.
Брав участь в урочистостях з нагоди 100 - річчя Рівненської «Просвіти».
Кожного року беру участь в заходах для дітей до Дня Святого Миколая у
Рівненському обласному навчально-реабілітаційному центрі.
У звітному періоді пріоритетними напрямками моєї діяльності, як депутата
обласної ради було вирішення злободенних проблем, які так чи інакше стосуються
як кожного виборця Березнівщини так і цілої громади. Сприяв у будівництві ПетроПавлівської церкви УКПЦ КП, названої в честь «Небесної сотні» в
с. Городище та Святомиколаївської церкви УКПЦ КП в с. Сівки.
Мав нагоду до Дня Святого Миколая привітати та вручити подарунки дітям
недільної школи в с. Городище.
Надав допомогу у придбанні принтера, ксерокса та сканера для Михалинської
ЗОШ І-ІІ ступенів та подарував футбольні м’ячі футбольному клубу «Балашівка».

Завжди підтримую зв’язки із засобами масової інформації району, зокрема з
газетою «Надслучанський вісник» та телерадіокомпанією «Березне».
Загалом у 2017 році до мене звернулись зі зверненнями та побували на
прийомах понад чотириста громадян області. Прикро, але не всі порушені питання
вдалось вирішити. Адже звернення щодо збільшення розміру пенсій, надання
матеріальної допомоги на оплату складного оперативного лікування в науководослідних інститутах та медичних установах столиці, інші питання соціального
захисту потребують державного втручання.
Впродовж року постійно приймав людей в обласній раді та неодноразово
проводив прийом громадян за місцем проживання. Провів виїзні прийоми громадян
в селах Балашівка, Городище, Михалин, Лінчин та в місті Березне.
Найчастіше звернення громадян стосувалися надання матеріальної допомоги на
лікування, придбання ліків. Також надходять колективні звернення про проблеми з
газифікацією, електрифікацією нових вулиць. Порушувались питання будівництва
храмів та ремонту доріг, приватизації землі, індивідуального житлового
будівництва.
Крім цього розглядалися звернення громадян та позитивно вирішувалися
питання щодо заборгованості із заробітних плат, порушень в екологічному
середовищі, інше.
Неодноразово зазначав, завжди готовий до діалогу з виборцями і можу заявити,
що жодне зі звернень не залишилося поза увагою. Багатьом надана практична
допомога, всі заявники отримали обґрунтовані відповіді та роз’яснення. Однак не
завжди вдавалося задовольнити прохання виборців в тих чи інших питаннях, адже
не мав змоги вирішити їх самостійно.
Звернувся
з
депутатським
зверненням
до
голови
Рівненської
облдержадміністрації Муляренка О.В. щодо будівництва, ремонту окремих закладів
соціальної сфери в окрузі в 2018 році.
Однак, виходячи з сьогоднішніх реалій, можу сказати відверто, що намагався
співпрацювати з усіма депутатами різних політичних партій і керівниками
громадських організацій заради позитивних результатів у подоланні економічних і
соціальних негараздів, виконуючи християнські заповіді, турбуючись про людей.
Вкотре наголошую, що оцінювати мою діяльність вам, шановні виборці, та з
усією відповідальністю можу запевнити, що і надалі робитиму все можливе, аби
виправдати вашу довіру.

З повагою до Вас
Депутат обласної ради

В.Крока

