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Звіт
за перший рік роботи депутата Рівненської районної ради VII скликання 

депутатської фракції Рівненської районної партійної організації Аграрної 
партії України Супрунюка Юрія Павловича.

м. Рівне 07 лютого 2017 р.

Я, Супрунюк Юрій Павлович є депутатом VII скликання Рівненської 
районної ради від Аграрної партії України. Очолюю постійну комісію з питань 
економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, 
будівництва та розвитку інфраструктури.

Моя діяльність, як депутата Рівненської районної ради спрямована на 
захист інтересів громади, виконання доручень виборців, у межах депутатських 
повноважень, наданих Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

І. Вирішення проблемних питань виборців.
Активно сприяю вирішенню проблемних питань своїх виборців:
1. Медичних -  з цією метою мною ініційовано та активно втілюється у 

життя проект «Медичне обстеження жителів села». Вказаний проект 
проводиться у селах Рівненського району -  Малий Шпаків, Кустин, Бармаки, 
Забороль, Білів, Решуцьк та інших, де жителі мають змогу пройти безкоштовні 
обстеження (кардіограма серця, ультразвукові обстеження) та отримати 
кваліфіковані консультації лікарів. Крім того, надзвичайно важливим на 
сьогодні є питання повноцінного функціонування сільських ФАПів. Зокрема, 
Рівненською районною радою було підтримано та направлено на розгляд 
Рівненській державній адміністрації депутатський запит Супрунюка Ю.П. 
щодо ремонту ФАПу у с. Мартинівка. За інформацією фінансового управління 
райдержадміністрації питання було розглянуто при внесенні змін до
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районного бюджету. Однак, у зв’язку з обмеженістю коштів районного 
бюджету в даний час профінансувати зазначені видатки немає можливості.

2. Екологічних -  з цією метою організовано та проведено толоку -  
поблизу лісу у с. Колоденка, Рівненського району; ініційований проект по 
здачі використаних батарейок в селах Рівненського району -  Білів, Малий 
Шпаків, Голишів, Бармаки, Зоря; в роботі проект з приводу несанкціонованого 
виробництва деревного вугілля у Рівненському районі. З цього приводу 
розіслано ряд запитів до органів державної влади та в роботі проект листа з 
метою звернення до правоохоронних органів.

3. Соціальних -  з цією метою було відремонтовану шкільну їдальню у 
с. Милостів, сходи у клубі с. Дядьковичі, пожежний автомобіль для місцевої 
пожежної бригади у с. Грушвиця, облаштовано меморіал героїв Небесної сотні 
у с. Дядьковичі.

Постійно здійснюю благодійну діяльність: подаровано нові меблі для 
шкільної їдальні та комп’ютерну техніку для будинку культури у с. Грушвиця, 
звукопідсилювальну апаратуру школі у с. Верхівськ, музичний центр на 
відкриття дитячого садка у с. Бармаки, для школи у с. Малий Шпаків -  костюм 
Святого Миколая, долучився до організації конкурсу «Міс Клеванського 
ліцею 2016» та нагородив переможницю подарунком, до новорічних та 
Різдвяних свят організовано роздачу солодких подарунків для дітей в 
с. Бармаки, с. Малий Шпаків, с. Великий Житин та для багатодітних сімей в 
селах Рисвянка та Білів. Надано безповоротну фінансову допомогу для церкви 
у с. Малий Шпаків, бібліотеці у с. Дядьковичі подаровано дитячі збірки.

Крім того, є постійним учасником зборів товарів та продуктів для 
українських солдат, що перебувають у зоні АТО.

II. Звернення громадян. Взаємодія з громадами.
Протягом усього періоду часу постійно проводжу зустрічі із жителями 

різних сіл, та очільниками громад, зокрема: с. Грушвиця Друга, с. Малий 
Шпаків, с. Дядьковичі, с. Малий Шпаків, с. Зоря та інші.

Крім того, при проведенні зустрічей проводжу роз’яснювальну роботу 
серед населення з приводу переваг у разі об’єднання територіальних громад. 
Зокрема, на сьогоднішній день в Рівненському районі не було проведено 
жодного об’єднання територіальної громади, що як наслідок слугує втратам у 
надходженнях до бюджету.

Також, при Рівненській обласній партійній організації Аграрної партії 
України діє громадська приймальня, в яку жителі району та області можуть 
звертатися за отриманням консультацій, в тому числі юридичних.

Загальна кількість звернень, що надійшла на адресу громадської 
приймальні складає - 117. Всі порушені у зверненнях питання розглянуті
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вчасно на місцевому рівні. Основна проблематика: надання матеріальної 
допомоги, допомога на лікування дітям-сиротам, інвалідам, допомога у 
складанні документів для їх звернення до органів державної влади, питання 
щодо не участі Рівненського району в об’єднанні територіальних громад, з 
приводу несанкціонованого виробництва деревного вугілля у Рівненському 
районі.

Постійно проводжу особистий прийом за адресою: м. Рівне, вул. Тиха, 7 
офіс 11.

Мною, була розроблена та озвучена на сесії Рівненської районної ради 
позиція депутатської фракції Рівненської районної партійної організації 
Аграрної партії України та Рівненської обласної партійної організації з 
приводу реалізації Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад»; заява з приводу ініціювання створення тимчасової 
депутатської комісії із питань реалізації Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад».

III. Робота у постійній комісії.
Є очільником постійної комісії з питань економічного розвитку, 

інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку 
інфраструктури За період свого створення Комісія розглянула близько 145 
питань. За результати засідань Комісії було дано рекомендації щодо внесення 
на розгляд сесії районної ради ряду питань, зокрема щодо:

—  Про виконання рішення районної ради від 20 листопада 2009 р. №918 
«Про програму розвитку інфраструктури аграрного ринку в районні на 2009- 
2015 р.»

—  Про виконання рішення районної ради від 27 липня 2011 р. №255 
«Про районну програму розвитку тваринництва на 2011-2015 р.»

—  Про прийняття у спільну власність територіальних громад району 
приміщення Шубківської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, 
що знаходиться за адресою: с. Шубків, вул. Молодіжна, 15.

—  Про районну Програму «Дитяче харчування» на 2016-2019 р.
—  Про затвердження Статуту Котівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Рівненської районної ради Рівненської області в новій редакції.
—  Про внесення змін до Переліку об’єктів спільної власності 

територіальних громад району, затвердженої^ ріпрнням районної ради від 15 
липня 2016 р. №194.

—  Та інші.

Ю.П. Супрунюк
Депутат районної 
ради VII скликання
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