ЗВІТ
ДЕПУТАТІВ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Фракція «Батьківщини» в Рівненській обласній раді звітує перед
громадою Володимиреччини та міста Варані.
Закріплені депутати від «Батьківщини» за Володимирецьким районом
та містом Вараш: Петро Мартинюк, Іван Караїмчук, Степан Бузян.
Громадська приймальня «Батьківщини»: смт Володимирець, вул. Шкільна, 5.
Порядок діяльності депутата в обласній раді та ЇЇ органах визначається
Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», регламентом обласної ради
та іншими законодавчими актами.
Минуло трохи більше року від часу проведення виборів до місцевих
органів влади, коли виборці довірили представникам «Батьківщини»
представляти їхні інтереси в обласні раді.
Депутати - Караїмчук І.В., Мартинюк П.С. є членами постійної
депутатської комісії з економічних питань та комунальної власності, а
Бузян С.С. є заступником голови постійної комісії з питань соціальної
політики І соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей.
Працюючи в постійних комісіях за дорученням обласної ради, першого
заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради та за
власною ініціативою ми розглядали проекти програм соціально-економічного
розвитку, обласного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету,
вивчали і готували питання про стан та розвиток відповідних галузей
господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які
виносились на розгляд ради.
Упродовж року свою діяльність ми, депутати обласної ради від
Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», прагнули звіряти з тими
зобов’язаннями, з якими йшли на вибори. Голосуючи в сесійній залі, ми
постійно усвідомлювали ту відповідальність перед земляками, які делегували
представляти їхні інтереси до найвищого представницького органу області.
Щорічні звіти - спосіб не тільки для виборця переконатися, що депутат
справді працює, а й депутата «звірити годинники» з мешканцями
Рівненщини, коригувати свої плани для їхнього втілення у майбутньому.
За час діяльності обласної ради сьомого скликання своїм голосуванням
«батьківщинівці» підтримали низку важливих рішень.
Зокрема:
звернення Рівненської обласної ради до Президента України,
Голови Верховної Ради та Прем’єр-міністра щодо необхідності
термінового законодавчого врегулювання питання видобутку та
обігу бурштину - за умови реалізації законодавчих змін,
запропонованих у цьому зверненні, припиниться ситуація з
нищенням природних багатств, а бюджети нарешті отримають
значні надходження від видобутку «сонячного каменю»;

звернення до суду щодо скасування необгрунтовано завищених
тарифів на житлово-комунальні послуги для населення - цим
голосуванням обласна рада звернулася до суду, щоб скасувати
непрозорі та грабіжницькі тарифи;
звернення щодо недопущення скорочення працівників галузі
охорони здоров’я;
рішення про визнання добровольців у зоні АТО учасниками
бойових дій з відповідними виплатами з обласного бюджету;
надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил
України, Національної гвардії України та Державної
прикордонної служби України;
створення Агенції регіонального розвитку Рівненської області дасть можливість системно залучати в область інвестиції,
допомагати територіальним громадам у процесі децентралізації;
рішення про відзначення 75-ї річниці заснування Української
Повстанської Армії «Поліська Січ» Тараса Бульби-Боровця;
звернення
щодо
припинення
засилля
українського
інформаційного простору російськомовним контентом.
Подання депутатських запитів є важливим Інструментом, за допомогою
якого депутати вирішують проблеми своїх виборців. Упродовж звітного року
батьківщинівці стали авторами та співавторами 23 депутатських запитів, які
безпосередньо пов’язані з проблемами області та округів депутатів.
Варто зазначити, що на контролі членів фракції ВО «Батьківщина»,
особисто її керівника, голови постійної комісії з питань будівництва та
розвитку інфраструктури Миколи Кучерука перебуває будівництво шкіл,
дитсадків, лікарень та інших соціальних об’єктів. Наприклад, завдяки
залученим коштам з бюджетів різних рівнів, в тому числі - обласного нещодавно була здана в експлуатацію найбільша сільська школа в Україні - у
Тинному Сарненського району - на 1100 місць. Також «Батьківщина»
ініціювала звернення Рівненської обласної ради до центральних органів
влади щодо збільшення фінансування з Державного бюджету будівництва та
реконструкції навчальних закладів Рівненської області, адже наша область лідер в Україні за народжуваністю.
Крім того, депутати від «Батьківщини» підтримали обласний бюджет
на 2016 рік та зміни до нього, внаслідок чого профінансовано низку
соціальних об’єктів Володимирецького району та міста Вараш:
реконструкція котельні Володимирецької центральної районної
лікарні;
реконструкція Степангород ської школи;
будівництво школи в селі Озерці;
капітальний ремонт покрівлі Кузнецовської загальноосвітньої
школи І-ІИ ступенів № 5 у мікрорайоні Вараш, 36.
Крім того, в рамках спільного проекту «Поліпшення охорони здоров’я
на службі у людей» з Міжнародним банком реконструкції та розвитку
виділено кошти на реконструкцію будівель під амбулаторії загальної

практики сімейної медицини в селах Воронки, Хиночі, Заболоття, Жовкині,
Нільська Воля, селищі Володимирець, капітальний ремонт амбулаторій у
Великих Телковичах, Великих Цепцевичах та Рафалівці.
Проблеми Володимиреччини та міста Вараш і в подальшому будуть
залишатися в полі особливої уваги депутатів з фракції «Батьківщина» в
Рівненській обласній раді.
Нам, депутатам-«батьківщинівцям» обласної ради сьомого скликання,
дуже приємно, що за нашої каденції, а також за активної участі голови ради,
представника «Батьківщини» Миколи Драганчука, відновив свою повноцінну
роботу Міжнародний аеропорт «Рівне» - стратегічне підприємство області.
Окрім того, Миколою Драганчуком ініційовано розробку проекту в рамках
транскордонного співробітництва, внаслідок якого Рівненський аеропорт
зможе отримати з фондів Європейського Союзу мільйони євро.
Одним з основних завдань діяльності депутата обласної ради є
особистий прийом громадян, робота з листами, заявами, скаргами та
пропозиціями громадян.
Особистий прийом громадян депутатами обласної ради проводиться в
приміщенні громадської приймальні депутатської фракції Всеукраїнського
об ’єднання
«Батьківщина»,
офіс якої розміщений а
адресою:
смт Володимирець, вул. Шкільна, 5. Прийом громадян проводиться згідно з
графіком, який на початку минулого року був опублікований в районній
газеті «Володимирецький вісник».
Упродовж року до громадської приймальні «Батьківщина» звернулося
382 виборці. За результатами звернень громадян - 352 вирішено позитивно,
по 30-ти з них - дано роз’яснення.
В розрізі категорій авторів слід відзначити, що найбільше звернень, а
точніше 68 - надійшло від осіб, що потерпіли від Чорнобильської
катастрофи, 52 - від ліквідаторів ЧАЕС, 149 - від учасників бойових дій,
учасників, Інвалідів та дітей війни, 33 - від ветеранів праці, 33 - від
багатодітних сімей та одиноких матерів.
Рівненська обласна організація разом із районною організацією ВО
«Батьківщина» ініціювали проведення у Володимирці форуму, присвяченого
проблемам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. До гострої дискусії з
мешканцями селища долучилися - голова районної ради Василь Ковенько,
депутати обласної ради Петро Мартинюк та Степан Бузян, голова районної
парторганізації Арсен Котович, члени бюро районної парторганІзації
Костянтин Кедич та Світлана Жданюк, керівник прес-центру обласної
парторганізації ВО «Батьківщина» - Володимир Попик.
За соціальним станом авторів звернень, що надійшли у 2016 році до
громадської приймальні найбільше, а це 104 звернення - від пенсіонерів, 33 від учасників АТО та військовослужбовців, 22 - від підприємців та 67 - від
безробітних.
Серед основних наболілих питань, що порушувалися в усних і
письмових зверненнях громадян, слід відмітити питання, що стосуються:

соціального захисту - 65, обороноздатності та суверенітету - 43, економічної
та цінової політики - 24, екології та природних ресурсів - 15, освіти - 12,
охорони здоров’я - 41 та 22 - аграрної політики та земельних відносин.
Всім авторам звернень, залежно від їхніх проблем, депутатами від
«Батьківщини» було надано юридичну допомогу, роз’яснення та сприяння з
різноманітних питань.
Тільки за минулий рік депутатами обласної ради від Володимиреччини
надано матеріальну допомогу виборцям більше як на 50 тис. гривень, в
основному кошти розподілено між онкохворими.
Батьківський комітет, адміністрація, вчительський та учнівський
колективи Більськовільського НВК щиро дякують Степану Бузяну за
подарунок - музичну апаратуру, таку необхідну для шкільної родини.
На футбольному турнірі 28 серпня 2016 року у Володимирці депутат
Іван Караїмчук подарував юнацькій футбольній команді новеньку форму.
Депутат обласної ради Петро Мартинюк відвідав с. Городець з
приємною місією: вручив, оплачену власним коштом, форму для місцевої
футбольної команди, за яку й сам виступав у шкільні роки.
Перелік добрих справ депутатів обласної ради фракції ВО
«Батьківщина» від Володимиреччини можна було б продовжувати.
Крім звернень громадян, які розглядалися безпосередньо в громадській
приймальні, депутати обласної ради проводили прийом громадян по місцю
проживання, по місцю основної роботи, крім цього проводились виїзні
прийоми громадян в територіальних громадах. В усіх випадках відчувалась
тісна співпраця депутатів з органами місцевого самоврядування в цілому та з
сільськими, селищними головами зокрема.
За підсумками діяльності обласної ради сьомого скликання 2016 року
можна зробити головний висновок: ми повинні продовжити роботу над
нашими вдалими практиками та ініціативами, позитивні досягнення
посилити новими результатами.
В подальшому наша депутатська діяльність знову буде спрямована на
вирішення болючих соціально-економічних проблем району та Рівненщини
загалом. Усвідомлюємо, що попереду - чимало роботи. У 2017-му зробимо
все залежне, щоб наші земляки ніколи не пошкодували, що зробили
правильний вибір, віддавши свій голос саме за «Батьківщину».

З повагою, команда «Батьківщини»
І.Караїмчук

С.Бузян

