
Звіт депутата Рівненської районної ради Романа Толчанова

У відповідності до статті 16 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад» представляю свій звіт, як депутат Рівненської районної ради 
по виборчому округу № 36 смт.Оржів з листопада 2015 року по грудень 
2016 року.

Протягом моєї депутатської діяльності в Рівненській районній раді 
відвідав вісім з дев’яти пленарних засідань районної ради. Одне засідання 
пропущено у зв’язку з моїм відрядженням.

Як депутат від депутатської фракції Рівненської районної організації 
політичної партії «Об'єднання «Самопоміч»» звітую про проведену роботу.

У Рівненській районній раді є членом Постійної комісії з гуманітарних 
питань, у справах сім’ї та молоді, культури та розвитку туризму. Відвідую всі 
засідання даної комісії та беру активну участь у її діяльності.

Є членом створення тимчасової комісії «Щодо діяльності 
свино комплексу ТОВ «Агрокор-М»». Беру активну участь в роботі даної 
комісії, неодноразово виїжджав на місце діяльності свинокомплексу для 
виконання депутатських повноважень. Був одним з організаторів мирного 
протесту стосовно роботи свинокомплексу ТОВ «Агрокор-М».

Стосовно діяльності ТОВ «Агрокор-М» мною було подано більше 
десяти депутатських звернень в органи місцевого самоврядування та різні 
контролюючі органи, відбулося більше двадцяти зустрічей з громадянами та 
колегами по фракції. Також відбулись особисті зустрічі з керівниками 
Рівненського району. Мною був підготовлений та поданий на розгляд ради 
проект рішення «Про звернення Рівненської районної ради до компетентних 
органів щодо проведення перевірки дотримання норм чинного законодавства 
ТОВ «АГРОКОР-М», який в результаті був підтриманий депутатами 
районної ради. По питанню свинокомплексу ТОВ «Агрокор-М», подавав 
запит і відвідав Постійну комісію з питань екології, природокористування, 
охорони навколишнього середовища та ліквідації наслідків Чорнобильської 
катастрофи в Рівненської обласної ради. Комісія рекомендувала винести дане 
питання на розгляд Рівненської обласної ради. Сподіваюсь, що проблему, яка 
склалася у зв’язку з роботою свинокомплексу вдасться вирішити та буде 
знайдено компромісне рішення, яке задовольнить як підприємство, так і 
громади навколишніх населених пунктів ( с. Грабів, смт. Оржів, с. Зоря).

Робив депутатське звернення у відділ освіти Рівненської районної 
адміністрації, стосовно надання копії проектно-кошторисної документації по 
Дядьковицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів.

До Оржівської селищної ради протягом звітного періоду були подані 
депутатські звернення:

Щодо безпеки руху транспорту та пішоходів центральною вулицею 
селища Оржів (питання було винесено та підтримано на сесії 
селищної ради);'
Щодо неконтрольованого розмноження собак на території селища 
Оржів (питання було винесено та не підтримано на сесії селищної 
ради).



Ініціював та брав активну участь разом з громадою в розчищенні від 
сміття земельної ділянки на території Оржівської селищної ради. 
Результатом цього є: очищена територія від сміття та створення на ній 
гаражного кооперативу.

Ініціював та брав активну участь разом з односельчанами у толоці в 
лісопарковій частині нашого селища. Результатом цього є: виховання 
правильної поведінки молоді на природі та очищення від сміття декількох 
гектарів лісу.

Ініціював та брав активну участь в організації святкового, благодійного 
концерту для учасників АТО та односельчан. Результатом цього є: 
вшанування бійців АТО та патріотичне виховання молоді. Крім того, зібрано 
близько 5000 грн. коштів, які витрачено на лікування пораненого бійця з 
Дубнівщини (Рівненська область).

Організував та брав активну участь у проведенні в Оржівському 
навчально-виховному комплексі «школа-колегіум» двох заходів, 
присвячених волонтерству та тактичній медицині. На мою думку, 
результатом цього є: просвітницька робота, патріотичне виховання молоді та 
підтримка обороноздатності країни.

Є членом та віцепрезидентом громадської організації «Оржівський 
клуб спортивного орієнтування «Равлики»». Разом із своєю сім’єю, колегами 
та друзями беру активну участь у розвитку спортивного орієнтування як в 
селищі Оржів, так і теренах усієї України. Результатом цього є: спортивне та 
культурне виховання молоді, популяризація спорту та ведення здорового 
способу життя.

Брав активну участь у різноманітних заходах, що проводились на 
території Оржівської селищної ради.

Є членом та волонтером Благодійної організації «Фонд Руєвит» - 
допомога військовим. По мірі своїх можливостей намагаюсь брати активну 
участь у заходах фонду та допомагати нашій армії.

Брав активну участь у роботі фракції політичної партії «Об'єднання 
«Самопоміч»» в Рівненському районі.

Прийом громадян здійснюється щоденно з 9.00 по 20.00 год. за 
номером телефону 0673620084 або в інший зручний для Вас спосіб. Шановні 
жителі селища Оржів, при виникненні питань, у вирішенні яких потрібна моя 
допомога, прошу звертатись до мене за вищевказаним номером телефону!

Звертаюся до всіх жителів селища Оржів та наголошую, що лише 
спільними зусиллями ми зможемо вирішити поставлені перед нами завдання 
та побороти всі труднощі за для покращання життя нашої громади. Як 
житель цієї громади та депутат Рівненської районної ради запевняю, що в 
подальшій своїй діяльності і надалі буду приділяти максимум уваги 
найважнішим питанням нашої Оржівської громади, втілювати в життя 
поставлені переді мною завдання та прикладу всіх зусиль для їх вирішення.

Дякую за увагу! Слава Україні!


