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Протягом 2022 року взяла участь у 7 пленарних засіданнях обласної ради, 

працювала в постійній комісії обласної ради з питань бюджету і фінансів 

Член фракції  « Слугу народу » в обласній раді. 

Введення воєнного стану в Україні значно обмежило повноваження органів 

місцевого самоврядування, однак спілкування з виборцями відбувалось регулярно - 

через особисті прийоми, соціальні мережі, під час зустрічей .  

24 лютого повністю змінилося наше життя, змінилися плани і пріоритети. 

Наші мужні воїни тримають оборону, захищають нашу країну і кожного з нас, а 

ми зобов'язані їм допомагати. 

✅ З першого дня війни працюю над зміцненням обороноздатності  Рівненщини  

та  державного кордону з білоруссю 

✅Спільно із депутами всіх рівнів  та головами громад прикордонних районів н 

вдалося залучити на заходи територіальної оборони більше 38 млн. грн 

В кожній громаді прийняли програми «  Підтримки та підготовки 

територіальної оборони» 

✅Ми збудували сотні км. окопів і оборонних споруд у прикордонних районах 

та кругом м.Вараш; 

- залучили спеціалізовану техніку, закупили паливно-мастильні матеріали та 

викопали на кордоні  26 км. противотанкового рову; 

- допомагали  облаштувати місця для несення служби  воїнам ЗСУ, ТрО, НГУ 

та прикордонникам в наших районах; 

- закупили засоби захисту та військове обмундирування на 12 млн грн. 

✅З перших днів війни разом з  командою доєдналася до волонтерського руху. 

🟢Допомагаємо нашим захисникам на передовій:  



-  організували 22 машини гуманітарної допомоги (   домашні смаколики,  

тушонка, продукти харчування, консервація) 

- Закупили  і передали 37 комплектів  військової зимового одягу, 

-  Виготовили  і доставили до військових частин 14 буржуйок,  

-  Відправили  2070 окопних свічок 

- Сплели  сотні м маскувальних сіток,   

- Донатили на військове обладнання  

-  Купували автомобілі для ЗСУ 

-  Проводили благодійні заходи та акції на підтримку та допомогу наших 

захисників 

 

 🟢Допомогали  людям,які змушені були втікти від війни і  шукати прихистку 

у нашому краї: 

- Надали благодійну допомогу 3768 внутрішньо переміщеним особам 

продуктами харчування та одягом 

- Підготували 263 місця для постійного проживання людей, які опинилися 

у складних життєвих обставинах та залишилисяя без житла 

- Організували команду підтримки та супроводу ВПО 

🟢Підтримуємо й наших українців на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині, 

Сумщині, Донечинні. Відправили сотні тон гуманітарної допомоги 

 

✅За моєї ініціативи: 

-   закупили і передали громадам 15 генераторів та 12 тон палива для  роботи 

обєктів критичної інфраструктури та  " Пунктів незламності" 

- з обласного бюджету виділили 1,5 млн.грн на ремонт школи в с В  Желудськ, 

в яку влучила ворожа ракета; 

- придбані матеріали та зроблений міст через р.Стир; 

- провели поточні  ремонти доріг  

- залучили іноземних інструкторів з боєвої підготовки та провели навчання у 

ДФТГ району та ТРО. 



«З початку повномасштабного вторгнення змінила цивільний статус на 

військовий, взула берці і йду однією дорогою з нашими воїнами, нашими 

захисниками.  Разом з ними тримаємо оборону нашого краю, укріплюємо 

кордон, копаємо противотанкові рови, будуємо фортифікаційні споруди і 

влаштовуємо засідки, проводимо навчання та вогневі тренування, підтримуємо і 

допомагаємо. Війна додала обов’язків і відповідальності, а ще – нових хороших 

друзів, справжніх українців, патріотів своєї країни. Війна  відкрила очі на багато 

речей, показала, хто є хто, і з ким можна йти в розвідку, а кого назавжди видалити 

із життя.  

Багато що зроблено та ще  багато потрібно зробити!  

Дякую нашим захисникам! 

Дякую кожному, хто допомагає наближати   Перемогу України! 

Разом ми зможем!  МИ ПЕРЕМОЖЕМО!» 

Звіт опубліковано 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0DWgjkyvK7vZLzenRoxEcs5H

MebQuZVmvMtcsmETdiYCt76vYeUhSbKcwomSsvo5Rl&id=100006586442110 

Депутат  

Рівненської обласної ради                                                      Людмила МАРИНІНА 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0DWgjkyvK7vZLzenRoxEcs5HMebQuZVmvMtcsmETdiYCt76vYeUhSbKcwomSsvo5Rl&id=100006586442110
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0DWgjkyvK7vZLzenRoxEcs5HMebQuZVmvMtcsmETdiYCt76vYeUhSbKcwomSsvo5Rl&id=100006586442110

