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31 січня 2017 року

Звіт
депутата Рівненської обласної ради Руцького М.М.

На підставі виконання частини 2 ст.43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування України», ст.16 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад» враховуючи фракційну структуризацію політичних партій, представлених в 
обласній раді надаю звіт про свою роботу:

- приймав участь у громадських слуханнях в селі Новоукраїнське з питань 
ремонту дорожнього покриття сс.Дружба-Новоукраїнське і громадських 
слуханнях з приводу реформування закладів охорони здоров’я району;

- прийняв 118 виборців по питаннях надання медичної допомоги, виділення 
коштів на лікування, стаціонарного лікування і обстеження, забезпечення 
медикаментами, ремонт водопроводу в с.Дружба, підключення об’єктів 
громадського харчування до електричної мережі, консультування виборців з 
правових питань, реформування органів місцевого самоврядування і закладів 
охорони здоров’я району;

- брав участь у семи сесіях Радивилівської районної ради;

- порушував питання роботи комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 
перед головою Радивилівської територіальної громади, Рівненською 
обласною прокуратурою з приводу дій першого заступника керівника 
Дубенської місцевої прокуратури Бурми О.В.;

провів 15 зустрічів з виборцями округу;



З грудня 2016 року мною скерований депутатський запит голові Рівненської 
обласної ради «Про необхідність ремонту дороги від с.Дружба до 
с.Новоукраїнське»;

- скеровано 3 депутатських звернення, голові обласної ради щодо сприяння у 
додатковому виділенні коштів з обласного бюджету на 2016 рік на оплату 
праці працівникам Радивилівської районної лікарні, голові обласної ради і 
обласному прокурору з приводу дій першого заступника керівника 
Лубенської місцевої прокуратури Бурми О.В., голові Радивилівської 
держадміністрації з приводу звільнення з посади директрора Радивилівської 
НВК «Школи №2- ліцей» Сови М.М.;

- брав участь у всіх сесіях обласної ради і засіданнях постійної комісії 
обласної ради з питань Регламенту, діяльності правоохороних органів та 
боротьбі з корупцією;

- мною на засіданні обласної ради оголошено звернення голови Бугаївецької 
сільської ради про зняття з розгляду питання «Про погодження клопотання 
щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу 
лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок по 
постійних лісокористовачах Радивилівського району»;

- приймав участь у виїзному засіданні комісії Рівненської обласної ради, 
шести засіданнях Федерації футболу Радивилівського району і комісій 
Радивилівської районної ради щодо реформування закладів охорони 
здоров’я району і органів місцевого самоврядування

Депутат Рівненської обласної ради Руцький М.М.


