
Інформація
Про звіт депутата районної ради Левчук О. В. 

про свою діяльність перед виборцями
На виконання листа Рівненської районної ради від 17 січня 2017 року № 

03/01-10/42, згідно із статтею 16 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад», інформую про свій звіт перед виборцями, як депутата районної 
ради за минулий рік.

За період депутатської діяльності я відвідала усі пленарні засідання 
Рівненської районної ради сьомого скликання та засідання постійної комісії 
районної ради з правових питань, регламенту, законності та антикорупційної 
політики членом якої являюсь. За час роботи, комісією було розглянуто більше 
111 питань та надано пропозиції та зауваження. Окрім того, я провела 6 
прийомів громадян, де було прийнято 15 жителів громади з особистих питань. 
Як наслідок, мною було ініційовано депутатське звернення до районної ради 
про надання коштів на утримання місцевої пожежної команди у с. Верхівськ, 
яке було вирішено позитивно; депутатське звернення щодо реконструкції 
вуличного освітлення у с. Верхівськ по вул. Шевченка та у с. Шостаків, яке 
знаходиться на етапі розгляду.

Взявши до уваги звернення жителів громади, я ініціювала низку 
письмових та усних звернень до голови сільської ради с. Верхівськ з питань 
покращення незадовільного стану водойми (джерела) у с. Ясениничі; ремонту 
моста, який знаходиться на території Верхівської сільської ради; земельних 
питань.

До депутата обласної ради від фракції Рівненської обласної організації 
Радикальної Партії Олега Ляшка, Сергія Свисталюка мною було ініційоване 
звернення щодо встановлення паркану біля Верхівського НВК "школа-сад". 
Дане питання вирішено позитивно.

Разом з тим, з метою популяризації здорового способу життя та 
патріотичного виховання, 11 вересня на стадіоні села Верхівськ мною було 
організовано спортивно-розважальне дійство для місцевих дітлахів "Козацькі 
забави" за участю волонтерів Самооборони Рівненщини та козаків "Рівненської 
Січі Війська Запорозького".

Від депутатської фракції Рівненської районної організації Радикальної 
Партії Олега Ляшка, до якої я входжу, було ініційоване звернення до Верховної 
Ради України з вимогою припинення зради національних інтересів через 
прийняття змін до Конституції України, що стосуються надання Донбасу 
«особливого статусу» та звернення до Верховної Ради України і Кабінету 
міністрів України щодо врегулювання проблеми підвищення тарифів, які були 
ухвалені на сесії районної ради.

За період депутатської діяльності я здійснювала інформування виборців 
про рішення ради, соціально-економічний розвиток громади, району, бюджет та 
інші питання через інтериет-ресурси та окремих громадян особисто.

За результатами обговорення звіту депутата, зауважень та пропозицій 
щодо моєї діяльності, робс ~  ̂ о.

Депутат районної ради О. Левчук


