ЗВІТ
ДЕПУТАТА
РОЖИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
7 скликання Іщука Руслана Святославовича

м. Рожище

29.11.2016

Дата народження: 06.02.1980р.
Контактні телефони: 067-361-82-99.
Комісія: Постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів,
промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку.
Освіта: вища.
Місце роботи: Рожищенська філія ПАТ «Волиньобленерго».
Посада: головний інженер.
На момент подачі даного Звіту протягом 7 скликання було призначено і
проведено 13 сесій Рожищенської міської ради. На 9 призначених сесіях був
присутній, ознайомлений з матеріалами та готовий до розгляду питань
порядку денного. Протягом даного періоду проведено 10 засідань постійної
комісії, з яких був присутній на 7-ми.
У звітному періоді, як депутат Рожищенської міської ради, представляю
інтереси територіальної громади, виконуючи їх доручення в межах
повноважень та беру активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.
Одним із основних обов'язків своєї діяльності, як депутата міської ради,
вважаю участь у пленарних засіданнях міської ради та роботу в постійній
комісії.
Мною було підтримано більшість нагальних та важливих питань, що
виносилися на розгляд сесій міської ради, серед яких питання економічного і
соціального розвитку міста Рожище, розвитку його інфраструктури,
вирішення низки бюджетних питань, щодо благоустрою території міста.

Одним із основних обов’язків депутата місцевої ради є здійснення дій по
захисту інтересів громади, наповненню бюджету, збереження майна тощо.
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 тієї чи іншої партії, або об'єднання, забезпечення
своєчасного, обґрунтованого вирішення звернень та скарг громадян,
вивчення причин, які породжують скарги, і внесення своїх пропозицій до
відповідних органів влади щодо їх усунення.
В процесі роботи надавав роз’яснення мешканцям м.Рожище щодо
організації вуличного освітлення.
Вважаю, що при прийнятті рішень, які зачіпають інтереси всієї громади, є
необхідним більш широке використання форм прямої демократії, а саме:
громадські слухання, загальні збори, консультативні опитування та місцеві
референдуми – це той шлях, за допомогою якого можна не тільки зменшити
кількість скарг і звернень, але й підняти рівень самосвідомості і
відповідальності громадян за їх виконання.

Депутат міської ради

Іщук Р.С.

