
Звіт
 депутата Зарічненської селищної ради від

 політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» Валентини АВДЕЙЧИК
 
       Я,  Валентина АВДЕЙЧИК ,  за результатами виборів,  які  відбулися 25
жовтня  2020  року,  обрана  депутатом  до  Зарічненської  селищної  ради
 Рівненської області  VІІІ скликання від політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» У
своїй діяльності, як депутат, керуюсь Конституцією України, Законом України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Законом  України  «Про  звернення
громадян», Законом України  «Про  статус  депутатів  місцевих  рад»,  де
прописано,  що  депутат  періодично,  але  не  рідше  одного  разу  на  рік,
зобов'язаний  звітувати  про  свою  роботу  перед  виборцями, та  Регламентом
Зарічненської селищної ради  VІІІ скликання.
       Депутат селищної ради  –  це,  перш  за  все,  представник  інтересів
територіальної  громади,  який  бере  активну  участь  у  здійсненні  місцевого
самоврядування, робить все можливе аби покращити життя соціальних верств
населення і  конкретних  громадян.  Тому,  виявлену  у  2020 році  мені довіру,
постійно підкріплюю реалізацією делегованих мені прав відстоювати інтереси
громади та  розцінюю  як  свідомо  взяті  на  себе  обов’язки,  які  намагаюся
виконувати сумлінно і відповідально.
        Сьогодні  ми  підводимо  підсумки  першого року  спільної  роботи,
спрямованої  на  покращення  життя громади.  Місцеве  самоврядування  бере
активну участь у втіленні у життя основних напрямів поліпшення соціально-
економічного  становища  краю  та  усіх  сфер  життя  наших  земляків.  Тому,  в
звітному році мені, спільно з депутатським корпусом  селищної   ради вдалося
вирішити значну частину проблем, що хвилювали мешканців нашої громади.
        Протягом звідного періоду з 17 листопада 2020 року по листопад 2021 року
було проведено 11 сесій Зарічненської селищної ради (15 пленарних засідань)
була присутня на 14 пленарних засіданнях, що становить 93% відвідуваності.
На першій постійній комісії з питань містобудування, будівництва,  земельних
відносин та охорони природи, торгівлі та сфери послуг було обрано секретарем
даної  комісії  та  проведено  5  засідань,  з  них  присутня  на  4   засіданнях,  що
становить  80%  відвідуваності.  Комісією  була  проведена  зустріч  з
представниками  громади  села  Бродниця,  де  в  свою  чергу  були  вислухані
пропозиції та прийняті на користь громади.
      Ініціювала пропозиції щодо включення до Перспективного плану розвитку
Зарічненської селищної територіального громади на 2021 – 2023 роки :

- Придбання  в  дошкільний  навчальний  заклад  «Ромашка  «  село  Борове
котла з твердим опаленням.

- Капітальний ремонт сільського клубу село Млинок.
- Вуличне  освітлення  вулиць  Кусинська,  Глинише,  Дараповщина  село

Борове.
- Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  по  вулиці  Мостова  село

Борове.
- Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  по  вулиці  Колгоспна  село

Борове.
- Будівництво дошкільного навчального закладу село Борове



- Будівництво дозвіллєво – спортивного комплексу село Борове        
- Реконструкція  (будівництво)  станції  біологічного  очистки  води  село

Борове та виділені кошти з обласного бюджету в сумі більше мільйона
гривень.

    Моя діяльність,  як депутата не обмежувалась і  не закінчувалась участю в
сесійних засіданнях чи роботою в комісіях. Важливою складовою у здійсненні
депутатської  діяльності  вважаю роботу  з  виборцями,  людьми всіх  категорій,
незалежно від віку і зайнятості на тій чи іншій роботі, належності до тої чи
іншої партії, забезпечення своєчасного обґрунтованого вирішення звернень та
скарг громадян, вивчення причин, які породжують ці скарги.
    Всього  за  звітний  період  до  мене  звернулося  з  усними  зверненнями  26
громадян.  Були  розглянуті  індивідуальні  звернення,  що  стосувалися
матеріальної  допомоги  на  лікування  та  надано  допомогу  з  власних  коштів,
покращення житлових умов,  соціального захисту, вирішення земельних питань.
На  жаль  не  все  залежить  від  депутата  селищної  ради.  Одне  коло  питань
вдається  вирішувати  відразу,  інші  потребують  вивчення  і  залучення  до  їх
виконання інших посадових осіб. Отримую велике задоволення, якщо вдається
допомогти жителям громади.
     Моя робота — це  повсякденна допомога людям та забезпечення чіткого і
прозорого виконання законів.
     Є ще багато невирішених проблем, але я сподіваюсь на подальшу плідну
роботу всіх депутатів нашої ради, щодо реалізації проблемних питань.
     

Громадо,  я  відкрита  для  спілкування  з  кожним  із  Вас,  тому  рада  буду  Вас
вислухати та при можливості допомогти.

Інформація для контакту: 
мобільний телефон  0660554991
електронна адреса avdejchuk801@gmail.com


