Звіт депутата Рожищенської міської ради VII скликання
Войтюка Леоніда Валентиновича
До складу депутатського корпусу Рожищенської міської ради мене було
обрано від Рожищенської районної організації
ВО «Батьківщина» від
виборчого округу № 7, до якого входять
вул. Коцюбинського, вул. Марка
Вовчка, вул. Чехова.
Протягом звітного періоду (з листопада 2015р. - по листопад 2016р.)
відбулося 13 сесійних засідань, на 11 з яких я був присутній та брав активну
участь у обговоренні та прийнятті рішень.
Член постійної комісії міської ради з питань депутатської діяльності та
етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку, земельної
реформи, екології та раціонального використання природних ресурсів. Був
присутній на 10 з 12 засідань постійної комісії.
Брав активну участь в обговоренні всіх питань як комісії, так і сесії,
особливо підтримував припинення договору оренди водного плеса з
орендарями, які не виконували умови договору та не утримували в належному
стані територію. Активно підтримував заборону щодо надання земельних
ділянок в рекреаційній зоні в районі річки Стир, біля вул.. Чехова.
Діяльність мене як депутата не обмежувалась і не закінчувалась участю у
сесійних засіданнях чи роботою в комісії. Намагаюся більше спілкуватися з
виборцями, проводити особистий прийом. Крім питань, які розглядалися на
сесіях та в комісії намагаюся по можливості вирішувати питання виборців.
Основні питання, які хвилюють людей – це соціально-побутові проблеми, а
саме: якість доріг, освітлення вулиць, вивіз сміття, проблеми з громадським
транспортом та інші. Для вирішення цих запитів звертався у відповідні служби.
Підтримав звернення депутатів міської ради щодо одноразової виплати
учасникам антитерористичної операції до Дня захисника України.
Активний учасник проведення Дня міста в 2016 році, а також багатьох
волонтерських заходів. Як член ГФ «Самооборона м. Рожище», допомагав
організовувати дні села по Рожищенському районі. Безпосередньо приймав
участь у чотирьох суботниках по очищенню території ставків біля
центрального парку міста Рожище. Проводив рейди по виявленню браконьєрів,
в результаті чого правопорушників було затримано працівниками поліції,
сплачено штрафи.
Спільно з ГФ «Самооборона м. Рожище» працюємо над проектом
пам’ятника «Борцям за волю та незалежність України».
Стараюсь вести роботу на своєму виборчому окрузі, вивчаю проблеми,
що виникають в жителів міста. Нажаль, за цей рік до мене як до депутата було
дуже мало звернень громадян. В наступному році планую періодично
проводити прийомні дні в приміщенні Рожищенської ради.
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