ЗВІТ
депутата Рівненської районної ради 7-го скликання
Сайка Сергія Леонтійовича
35331, Рівненська область, Рівненський район, с.Городок, вул.Нова, 2-А
5ауко@ехреП-гіупе.сот, тел..+380972588884
Депутатський прийом: Перший понеділок місяця з 9-00 до 12-00год
в приміщенні сільської ради с.Городок,
35331, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Городок, вул. Т.Шевченка, 6
Відповідно до ст.. 16 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад"
За період з листопада 2015 року по грудень 2016 року
Я, Сайко Сергій Леонтійович, з листопада 2015 року є депутатом Рівненської районної ради
сьомого скликання. В межах депутатських повноважень одночасно являюсь головою фракції Радикальна
партія Олега Ляшка, секретарем постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, розвитку
села та використання природних ресурсів та членом президії.
Районна рада працювала згідно з планом роботи, у межах Конституції України, чітко
дотримуючись повноважень та норм, що передбачені діючим законодавством та Регламентом районної
ради.
Сесійна діяльність ради відбувалась у межах повноважень та відповідно до Регламенту районної
ради. За звітний період відбулося 10 пленарних засідань восьми сесій районної ради, 3 з яких позачергові. Загалом, за звітний період ухвалено 252 рішення районної ради.
З них:
затвердження нових районних програм - 23;
про хід виконання та внесення змін до діючих програм - 62;
земельні питання - 49;
з питань бюджету - 10;
з питань затвердження тарифів - 6;
з питань діяльності районної ради - 27;
депутатські запити —22;
депутатські звернення - 15.
Постійною комісією районної ради з питань земельних відносин, розвитку села та використання
природних ресурсів, секретарем якої являюсь, за звітний період проведено 6 засідань, на яких
розглянуто 96 питань.
Впродовж звітного періоду відбулося 6 засідань президії районної ради, які забезпечували
ефективність роботи депутатського корпусу на пленарних засіданнях, прийняття узгоджених
пропозицій, особливо щодо питань, які викликали зауваження та дискусії депутатів районної ради.
Практично всі питання були попередньо розглянуті президією районної ради та постійними комісіями.
За звітний період я особисто провів 8 прийомів громадян, направив 2 депутатські запити та 4
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звернення.
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до органів влади, приймав особисту участь у заходах з питань важливих для громади.
Серед питань, важливих для громади, ініційованих мною або фракцією можна виділити:
- Звернення до Верховної Ради України з вимогою припинення зради національних інтересів
через прийняття змін до Конституції України, що стосуються надання Донбасу "особливого статусу"ухвалено на сесії,
- Звернення до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо врегулювання
проблеми підвищення тарифів - ухвалено на сесії,
- Звернення щодо надання матеріальної допомоги громадянам на лікування - прийнято на сесії,
щодо надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок пожежі - прийнято на сесії.
В позасесійний період брав участь у профільних заходах, круглих столах, конференціях,
програмах обміну досвіду, зокрема семінарі про доступ до публічної інформації, семінарі про конфлікт
інтересів, тощо.
Про свою діяльність регулярно інформую виборців через соціальні мережі та при особистих
зустрічах. З будь-яких запитань з приводу моєї депутатської діяльності можна звернутись за контактами,
що зазначені на початку звіту.

