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Рівненська обласна рада

На виконання рішення обласної ради від 04.11.2016 №318 «Про 

орієнтовні строки проведення звітів депутатів Рівненської обласної ради 

сьомого скликання» надаю звіт про депутатську діяльність та прошу 

оприлюднити його на сайті обласної ради.

Додаток: на 3 арк.

Депутат обласної ради М.М.Кириллов
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Кириллов Михайло Михайлович
Депутат Рівненської обласної ради сьомого скликання 
Позафракційний
Голова постійної комісії з економічних питань та комунальної власності 
Дні особистого прийому депутатом: перший понеділок кожного місяця з
9.00 - 14.00

Це був непростий рік. Рівненська обласна рада впродовж першого року 
діяльності здебільшого була паралізована і недієздатна. Два політичні табори 
ділили між собою посаду голови облради. Все це супроводжувалося бійками 
та скандалами, і в таких умовах розраховувати на ефективність не виходило. 
Крім того, новий склад облради виявився не таким вже й народним. Постійні 
інтриги та «підкилимні» ігри, результат яких не добробут громадян, а чиїсь 
наповнені кишені, змусив мене вийти зі складу фракції Блоку Петра 
Порошенка «Солідарність» в Рівненській обласній раді.

За час діяльності обласної ради сьомого скликання я не пропустив жодного 
засідання сесії. Своїм голосуванням підтримав низку важливих рішень, що 
підуть на користь жителів Рівненщини і які цей склад ради все ж спромігся 
проголосувати.

Я підтримав рішення:
• № 372 Про звернення Рівненської обласної ради до Президента 

України П.Порошенка, Голови Верховної Ради України А.Парубія та 
Прем'єр-міністра України В.Гройсмана щодо необхідності термінового 
законодавчого врегулювання питання видобутку та обігу бурштину

• № 369 Про звернення Рівненської обласної ради до Верховної Ради 
України щодо недопущення скорочення видатків на виплату стипендій 
для студентів вищих навчальних закладів у Державному бюджеті 
України на 2017 рік

• № 306 Про звернення Рівненської обласної ради до Кабінету Міністрів 
України щодо реструктуризації (списання) боргу обласного 
комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне»

• № 304 Про звернення Рівненської обласної ради до Президента 
України щодо неприпустимості закупівлі шкільних автобусів 
виробництва країни-агресора Росії для потреб шкіл Рівненської області

• № 300 Про встановлення мораторію (заборони) на введення з 01 липня 
2016 року в дію підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні 
послуги для населення Рівненської області

• № 299 Про звернення до суду щодо скасування необгрунтовано 
завищених тарифів на житлово-комунальні послуги для населення

• № 298 Про звернення Рівненської обласної ради до Верховної Ради 
України та Кабінету Міністрів України щодо недопустимості 
підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення



№237 Про звернення Рівненської обласної ради до Міністерства 
охорони здоров'я України щодо запровадження на законодавчому рівні 
встановлення і функціонування «вікон життя» при закладах охорони
здоров я

• №233 Про звернення Рівненської обласної ради до Президента 
України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 
відміни акцизного збору на вживані вантажні, легкові автомобілі та 
автобуси, а також їх сертифікації

• № 151 Про звернення Рівненської обласної ради до Президента 
України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 
визначення справедливого підходу до встановлення мінімальної 
заробітної плати та пенсії

Окрім того, ініціював виділення коштів для проведення ремонтних робіт та 
заміни шин на спецтехніці аеродрому, а також вирішення питань, пов’язаних 
з підтвердженням відповідності сертифікаційним вимогам ОКП 
«Міжнародний аеропорт Рівне».

Робота на користь округу
Складна економічна ситуація і той факт, що я покинув фракцію провладної 
партії, призвів до зменшення фінансування округу, від якого я обирався. Мої 
політичні опоненти, які очолювали й очолюють Рівненську обласну раду, 
зробили все можливе, щоб на мій округ з бюджету не було виділено жодної 
копійки. Вони керувалися не моральними принципами, а бажанням помсти. 
Попри це, мені все ж вдалося провести кілька питань, які в підсумку 
покращать життя моїм виборцям.

1. Було виділено 600 тис. грн на вуличне освітлення в с. Забороль. Роботи 
по освітленню виконано!

2. Виділено 450 тис. грн й утеплено фасад та замінено вікна в 
Шубківській ЗОШ.

3. Зроблено ямковий ремонт дороги в селі Рисвянка.
4. Близько трьох десятків громадян отримали матеріальну допомогу на 

лікування.
5. Кращі учні Великожитинської, Заборольської, Кустинської, 

Козлинської, Шубківської, Гориньградської, Рисвянської, Котівської 
Хотинської, Ходоської шкіл та ліцею Н. Любомирки за підсумками 
навчального року отримали від мене заохочення (за власні кошти) до 
більш успішного навчання в майбутньому у вигляді цінних подарунків 
(книги, розвиваючі ігри, гаджети). Мова йде про близько 250 дітей.

6. Відреаговано на звернення громадян і зрізано аварійні дерева біля 
магазину та школи в селі Рисвянка.

7. Фінансово та спортінвентарем впродовж року підтримувалися 
футбольні команди сіл Шубків, Кустин та Забороль. Здійснено 
сприяння в облаштуванні трибун на Заборольському стадіоні, (за 
власні кошти)



8. Виділено кошти в сумі 100 тис. грн. на виготовлення проектно- 
кошторисної документації для подальшої реконструкції Козлинського 
клубу в дитсадок.

9. Сприяв виділенню коштів на виготовлення проектно-кошторисної 
документації на будівництво очисних споруд в с. Шубків.

10. Сприяв виділенню коштів на виготовлення проектно-кошторисної 
документації на реконструкцію вуличного освітлення в с. Гориньград 
Перший.

11. Сприяв виділенню коштів на виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт даху в Шубківському ДНЗ.

12. Зроблено вуличне освітлення в селі Котів.
13.3 села Забороль були вигнані люди, які незаконно випалювали деревне 

вугілля й цим самим надокучали місцевим жителям!
14.Упродовж року до мене звернулося близько сотні виборців. Залежно 

від їхніх проблем, мною було надано матеріальну, юридичну допомогу, 
роз’яснення та сприяння у вирішенні різноманітних питань.

Моя депутатська діяльність і надалі буде спрямована на вирішення болючих 
соціально-економічних проблем округу та Рівненщини загалом.

З повагою, депутат Рівненської обласної ради від округу №37 Михайло 
Кириллов


