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☐ Підбиваючи підсумки

Олександр КОРНІЙЧУК:
«Жодне звернення
не залишаю поза увагою»

Ольга СОКОЛОВСЬКА

П

очаток року – це формування завдань на поточний рік та підбиття підсумків минулого періоду. Про зміни, які відбулися в Острозі впродовж 2018 р. та пріоритетні напрямки розвитку міста на 2019 рік розповів заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації та депутат обласної ради від фракції БПП
«Солідарність» Олександр КОРНІЙЧУК.
– Олександре Васильовичу,
підбиваючи
підсумки минулого року:
яким він був і які пріоритетні напрямки були у
Вашій роботі на окрузі?
– Минулий рік був доволі продуктивний для
нашого міста. Завдяки
спільній роботі місцевої,
обласної виконавчої влади, депутатського корпусу
обласної ради, а насамперед завдяки активним
острожанам сьогодні вдається реалізувати чимало
гарних проектів. Надалі
для мене основним пріоритетом
залишається
спілкування з людьми.
Щомісяця проводжу особистий прийом громадян,
як в Острозі, так і за місцем роботи. Упродовж
року було зареєстровано
118 звернень. Окрім того,
в Острозі працює моя приймальня громадян, куди
завжди можуть звернутися
мешканці міста, і що найголовніше – жодне звернення
не залишаю поза увагою.

Зустрічі з людьми: дуже важливо
чути і знаходити
можливість допомагати

– Ви член постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів
та податків. Скільки вдалося спрямувати коштів
з обласного бюджету для
міста Острога та на які
об’єкти їх було виділено?
– Майже 5,5 млн. грн. з
обласного бюджету було
спрямовано на об’єкти
в нашому місті, а це: 1,5
млн. грн. на капітальний
ремонт Острозького НВК
«Школа І – ІІІ ст.-гімназія»,
980 тис. грн. на ремонт
спортивної зали ЗОШ I – III
ступенів № 3, 600 тис. грн.
на ремонт фасаду та благоустрій управління праці
та соціального захисту населення, 1,5 млн. грн. на
реконструкцію каналізаційної насосної станції по вул.

Татарській та 900 тис. грн.
на капремонт житлового
фонду «Утеплення житлового корпусу № 1 КЗ «Острозький психоневрологічний інтернат» Рівненської
обласної ради.

– 2017 року Острог
потрапив до списку найкрасивіших
маленьких
міст України. Як торік
розвинулося місто в цьому напрямку?
– Острог має надзвичайний
туристичний
потенціал. Тому пріори100% участь у пле- тетне завданням – підтримувати
культурну
нарних засіданнях спадщину. Так, 2018
долучився до відобласної ради та ро- року
криття унікального пробота в постійній ко- екту «Культурний барбакан». Він став одним
місії обласної ради із переможців конкурсу
територіальних
з питань бюджету, розвитку
громад, який щороку
фінансів та податків. проводить Рівненська
обласна державна адміністрація. З обласного

– Справді, ніколи ще так
не розвивалася спортивна
інфраструктура
Рівненщини, як за останній рік.
В області будують і реконструюють велику кількість
спортивних об’єктів, і тут я
можу наводити багато прикладів.
Переконаний, що однією з мрій острожан є поява
в місті спортивного комплексу. І 2018 року нарешті
ми почали її реалізовувати.
З обласного бюджету виділили перші кошти – 1 млн.
грн. Проте, сьогодні дуже
важливо, щоб місто співфінансувало цей об’єкт.
Водночас ми й надалі будемо продовжувати шукати
підтримку в депутатського

– Уже третій рік поспіль стипендію Олександра
Корнійчука
отримали найкращі учні
Острога. Чи будете Ви
й надалі продовжувати відзначати кращих із
кращих?
– Я і люди, які зі мною
працюють, ми і надалі
вважаємо, що підтримка
молоді –має бути пріоритетом нашої роботи. Тому
однозначно продовжуватиму щорічно вручатиму
стипендії тим, хто своєю
працею здобуває перемоги для нашого міста
на учнівських олімпіадах,
спортивних
змаганнях,
мистецьких конкурсах.
Окрім того, уважаю,
що важливо розвивати
націон ально-патріотичне
виховання молоді. Тому
долучився до проведення триденного походу визначними й історичними
місцями Острозького та
Здолбунівського
районів – «Стежками Князів
Острозьких».

Розвиток туристичного потенціалу Острога.
Фінансування
культурно-мистецьких заходів.

бюджету на проект було
спрямовано 80 тис. грн.
Відновлена Татарська
вежа стала ще одним туристичним об’єктом області, де відпочивають не
тільки мешканці Острога,
але й усієї Рівненщини. Я й
надалі готовий підтримувати всі цікаві ініціативи міста
щодо туристичного розвитку Острога.

1 млн. грн. на будівництво спортивного комплексу в
Острозі.
– Один із пріоритетів
розвитку області – спортивна
інфраструктура.
Як вона розвивається в
Острозі?

корпусу Рівненської обласної ради, звертатимемося до народного депутата
України Юрія Вознюка, аби
віднайти джерела фінансування на цей об’єкт.
Спортивне
виховання
української молоді – здорова та сильна нація. Очевид-

но, що ми повинні робити
все для того, аби наші діти
мали гідні умови для занять
спортом. Тому придбання
спортивного
інвентарю,
підтримка
спортсменів,
участь у різних спортивних заходах, які проводить
місто: я це робив і буду
робити.

посада допомагає в роботі на окрузі?
– Очевидно, що це допомагає. Важко було б щось
робити та реалізовувати,
якби не постійна підтримка голови Рівненської ОДА
Олексія Муляренка, депутата Верховної Ради України Юрія Вознюка, а також
фракції Блоку Петра
Порошенка «СолідарБезпека населення ність» та всього депутатського корпусу обі території: придбання ласної ради.
– Нещодавно, за
нового пожежно-ряту- Вашої
участі в Острозькій
академії
вального автомобіля
відбулося перше засідання ради регіонального розвитку.
– Що ще вдалося зро- Які теми були основними
бити для міста з Вашої та який Ви очікуєте результат від цього заходу?
ініціативи?
– По всій Україні сьогод– Хотів би зауважити,
що безпека громадян за- ні відбуваються подібні залишається
пріоритетом ходи. Їх проводити доручив
номер один у державі, без- Президент України Петро
посередньо й на Рівнен- Порошенко для того, аби
щині. Мені дуже приємно, зосередити свою увагу на
що обласне управління з тих проблемах, які потрібнадзвичайних ситуацій, зо- но вирішити насамперед.
крема керівник управління,
Під час таких зустрічей
генерал Сергій Крук ура- ми підсумовуємо роботу
хував наші неодноразові за чотири роки: що нам
звернення і частина ДСНС вдалося зробити, що не
Острозького району отри- вдалося і чому? Водночас
мала новий пожежний ав- малюємо план розвитку
томобіль. Упевнений, що кожного окремого району
це дасть можливість ефек- на наступні три роки. Влативніше виконувати роботу да сільського чи районного
та боротися з надзвичай- рівня разом із громадою
ними ситуаціями.
повинна визначити першо-

– Ви заступник голови Рівненської обласної
державної адміністрації
(ОДА). Наскільки Ваша

чергові заходи, які ляжуть
у перспективний план розвитку Рівненщини.
Невипадково
рада
регіонального
розвитку
відбувалася в Острозькій
академії, адже саме тут
основою виховання нашого молодого покоління
є принципи християнської
моралі та етики.
Також на радах регіонального розвитку ми говоримо про успіхи в освіті
й, децентралізації, про переваги, які дала ця реформа. Проте, мені шкода, що
Острожчина не відчула цих
переваг, та дуже хотілося
б, щоб цьогоріч це питання
зрушило з місця.

