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Звіт
про виконання депутатських повноважень депутата
Рівненської районної ради
VII скликання
(фракція Рівненської районної організації політичної партії
«Об’єднання САМОПОМІЧ»)
Ваколюка Віталія Вікторовича
листопад 2015 - грудень 2016
Відповідно до листа Рівненської районної ради № 03/01-10/42р від 17.01.2017
та ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», з метою
інформування виборців територіального округу №32 (смт. Клевань) про свою
діяльність, отримання зворотної інформації щодо розв'язання проблем місцевого
значення подаю звіт про свою роботу. Додатково за мною були закріплені округи
№№ 30,31 (смт. Клевань) у зв'язку з тим, що за даними округами не було
закріплено жодного депутата Рівненської районної ради.
Одним з основних обов'язків своєї діяльності, як депутата районної ради,
вважаю обов’язкову участь в пленарних засіданнях та свою роботу в постійній
комісії з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної
власності, будівництва та розвитку інфраструктури. За період своєї депутатської
діяльності 2015-2016 на комісії було розглянуто понад 120 питань та внесено ряд
пропозицій,
інвестиційної
підприємств,

що

стосувались

діяльності,

економічно-соціального

фінансово-господарської

управління^ майновим

розвитку

діяльності

комплексом, затвердження

району,

комунальних
економічно

обґрунтованих тарифів на теплопостачання тощо.
Здійснення своїх депутатських повноважень проводив через депутатські
звернення та запити, в тому числі питання стосувались проведенню капітального
ремонту дороги по вул. Госпітальна та частини вул. Слов'янська; поточного

ремонту в частині влаштування огородження Клеванського ДНЗ№2 (аналогічне
звернення було зроблено в Клеванську селищну раду) - обидва на контролі;
проведення поточного ремонту (заміна вікон та дверей) Клеванського НВК
«школа-ліцей» - дане питання розглянуто позитивно. Окрім цього, звертався з
питанням щодо облаштування на території селища Клевань на автошляху Н22
(Устилуг-Луцьк-Рівне) світлофорів та шляхових смуг, проте отримана відповідь від
Служби автомобільних доріг в Рівненській області не задовольнила дане
звернення і була, на жаль, обмежена відпискою через відсутність інтенсивності
руху транспортних засобів та недостатньою кількістю ДТП на даному відрізку
автошляху.
Важливою ділянкою депутатської діяльності вважаю розгляд звернення
громадян - були направлені клопотання в районну раду щодо можливості надання
матеріальної допомоги для постраждалих громадян.
Як член фракції політичної партії «Об'єднання САМОПОМІЧ», здійснював
колективне звернення із колегами по фракції щодо перевірки фінансовогосподарської діяльності, законності та ефективності використання майна спільної
власності територіальних громад району комунального підприємства «Управління
майновим комплексом» Рівненської районної ради.
Діяльність кожного депутата можна оцінювати за виконані обіцянки, за
втілені в дію пропозиції та ідеї, проте реалізація їх завжди впирається в
недофінансування або в різні відписки від певних служб.
В свою чергу, відкритий до діалогу та тверезої критики - спробуємо разом
зробити все можливе для втілення ініціатив громади.

З повагою,
депутат Рівненської районної ради
VII скликання

