
ЗВІТ
про виконання депутатських повноважень 

депутата Рівненської районної ради VII скликання 
(фракція Рівненської районної організації політичної партії “Об’єднання

“САМОПОМІЧ”)
ВІТКОВЕЦЬ ЛЮДМИЛИ АДАМІВНИ 

У своїй депутатській діяльності керувалась;

1. Конституцією України;
2. Законами України “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про місцеве 

самоврядування в Україні”;
3. Регламентом Рівненської районної ради;

1. Діяльність у Рівненській районній раді та її органах:

^  відвідала всі пленарні засідання;
V приймала і брала активну участь в роботі всіх засідань Комісії з питань 
бюджету, фінансів і податків, долучалась до обговорення і прийняття рішень;
^  доносила до депутатів Рівненської районної ради доручення від 
депутатського корпусу Дядьковицької сілсьької ради і сільського голови;
V вносила на розгляд ради пропозиції і зауваження до порядку денного 
засідань ради та її органів;
^  є головою фракції “Об’єднання “САМОПОМІЧ”, секретарем “Комісії з 
питань бюджет, фінансів та податків”.

2. Робота у виборчому окрузі:

V 14 прийомів громадян;
^  розгляд, 11 письмових звернень виборців;
V участь у загальних зборах громадян — 2;
^  порушення перед правоохоронними органами , органами виконавчої 
влади питань, що торкаються інтересів виборців — 12;
V депутатські запити та звернення , з метою вирішення проблем виборців- 
18;
V інформування виборців про діяльність ради, виконання програм 
економічного і соціального розвитку, місцевого бюджет.

3. Участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання 
рішень ради та її органів:

V участь у громадських слуханнях, що проводилися органами місцевого 
самоврядування;
V внесенйя на розгляд ради та її органів пропозицій з питань, що пов’язані з 
депутатською діяльністю.
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4. Про доручення виборців:

Згідно ст. 17 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” доносила до 
районної ради дані мені доручення виборців , які потребували прийняття 
районною радою відповідних рішень щодо їх фінансування і реалізації.

5. Основні напрямки депутатської діяльності:

У робота в складі постійної депутатської комісії;
^  волонтерська діяльність;
•/ співпраця з громадськими організаціями і благодійними фондами.

З повагою, Депутат Вітковець Л. А.


