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 До складу депутатського корпусу Рожищенської міської ради мене було 

обрано від політичної партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка на 

виборчому окрузі №11, до складу якого входять вул. Мазепи, вул. Кар’єрна, 

вул. Рильського. 

 Протягом звітного періоду (з листопада 2015р. - по листопад 2016р.) 

відбулося 13 сесійних засідань, з них на 2 була відсутня з поважних причин. 

Брала активну участь у обговоренні та прийняті рішень сесії, а також 

неодноразово обиралася секретарем засідання сесій. 

 За рішенням сесії була обрана членом постійної депутатської комісії 

міської ради з питань соціального захисту, здоров’я, освіти, культури, спорту  у  

справах сім’ї та молоді, торгівлі та побуту. Жодного засідання комісії не 

пропустила та приймала активну участь у її роботі.  

Так, в рамках роботи комісії, проголосувала за рішення щодо створення 

Програми підтримки книговидання місцевих авторів на 2016-2017 роки, 

зокрема підтримала кандидатуру місцевого автора, історика Леоніда Козярчука 

та видання його книги «Сторінки історії містечка Рожище». Була членом 

робочої групи щодо питання роботи Рожищенського дошкільного навчального 

закладу №1 «Малятко», вивчала ситуацію по питанню відтермінування там 

початку опалювального періоду та питання щодо оплати праці в даному 

закладі. З робочою групою відвідувала Рожищенський дошкільний навчальний 

заклад №4 з метою вивчення аварійної ситуації в приміщенні закладу. 

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 зверталась у відповідні 

служби. 

Також сприяла у наданні громадянам інформації з пенсійних питань, 

отримання допомоги на дітей, інших соціальних виплат та компенсацій. На 

зустрічах з виборцями інформую їх про роботу міської ради, про прийняття 

рішень на сесіях. Звичайно, я як депутат не можу усунути всі проблеми своїх 

виборців, але намагаюся докладати максимум зусиль для їх вирішення. 

Протягом звітного періоду я також брала активну участь у організації 

мистецьких заходів при Рожищенській районній бібліотеці для дітей, 

спрямованих на культурний розвиток жителів міста і молоді зокрема.  Наше 

місто відвідало чимало відомих людей, це і Василь Шкляр, Андрій Курков, 

Євген Положій, брати Капранови та багато інших відомих людей. Завдячуючи 

цьому до умовного рейтингу «Золотих міст України-2016», складеному братами 

Капрановими, потрапило 3 волинських міста, серед них наше місто Рожище. 



Брала також активну участь у проведенні Дня міста Рожище, в організації 

благодійного ярмарку, в організації волонтерського руху при дитячій бібліотеці 

міста та інших акціях, які висвітлюю в соціальних мережах. 

Безумовно, ще далеко до вирішення всіх проблем, які турбують наших 

виборців, але я і надалі буду намагатися  активно працювати на благо громади 

міста, прислухатися до побажань виборців та намагатися їх вирішити. 
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