ЗВІТ
ДЕПУТАТА
РОЖИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
7 скликання Поліщук Михайло Петрович

24.11.2016

м. Рожище

Дата народження: 20.11.1979р.
Партійна приналежність: ПОЛІТИЧНА ПАРТІЇ «Українське об’єднання
патріотів – УКРОП».
Фракція: ПОЛІТИЧНА ПАРТІЇ «Українське об’єднання патріотів – УКРОП».
Контактні телефони: 097-649-06-89.
Комісія: Член постійної комісії з питань соціального захисту, здоров’я,
освіти, культури, спорту у справах сім’ї та молоді, торгівлі та побуту.
Член робочої групи щодо роботи ДНЗ №1 міста Рожище.
Освіта:

Вища.

Місце роботи: Державна пожежна частина № 3.
Посада: начальник караулу.
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, а тому на особистому та постійному контролі тримаю рішення
міської ради з питань, що належать до повноважень комісії.
На момент подачі даного Звіту протягом періоду 7 скликання було
призначено і проведено 13 сесій Рожищенської міської ради. На 10
призначених сесіях був присутній, ознайомлений з матеріалами та готовий до
розгляду питань порядку денного.

Протягом звітного періоду був присутній на 4-х проведених засіданнях
постійної 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.
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 тої 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 результаті підготовлено запити, звернення:







щодо вартості харчування в міських ДНЗ.
щодо відлову бродячих собак.
щодо облаштування прибережної зони річки Стир.
щодо наведення порядку в районі вулиці Шевченка.
щодо виділення коштів на благоустрій території ДНЗ яслі-садок №2.
щодо нерегулярного вивозу сміття з вулиць Шевченка, Курбаса,
Лугова.

Покладаю квіти на всі свята, які пов'язані з нашими захисниками.
Виступав у ЗОШ №2 м. Рожище з привітанням до 1 вересня.
Забезпечений розгляд заяв та звернень виборців. Постійно проводилася
робота щодо вирішення проблемних питань.
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

Поліщук М. П.

