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 У своїй діяльності керуюсь Конституцією України, Законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про 

звернення громадян», Регламентом Рожищенської міської ради та іншими 

нормативно-правовими актами, що визначають діяльність депутатів та ради. 

Головним завданням  вбачаю, проведення робіт, спрямованих на розвиток 

інфраструктури м. Рожище, благоустрою території; вирішення питань, які 

пов’язані з безпекою руху та транспортними сполученнями; організацію 

допомоги навчальним закладам та учасникам АТО та їх сім’ям. 

Я, депутат    виборчого округу №13, що включає в себе вулиці: 24 Серпня, 

Заньковецької, Селянська, Привокзальна. За звітний період мною 

проводилися зустрічі з виборцями в окрузі, під час яких я вивчала громадську 

думку щодо того чи іншого питання життя мікрорайону.  

Протягом звітного року відбулося  15 сесійних засідань міської ради, 

пропустила одне з поважних причин. У засіданнях сесій міської ради завжди 

намагаюсь приймати активну участь  при розгляді та голосуванні питань, які 

виносяться на сесію, підхожу з позиції захисту інтересів громади. 

Обрана  секретарем постійної депутатської комісії з питань 

 соціального захисту, здоров’я, освіти, культури, спорту, у справах сім’ї та 

молоді,  торгівлі та побуту. Відбулися 3 засідання комісії, де висловлювалось 

багато різних думок та зауважень і, як правило, знаходився оптимальний шлях їх 

розв’язання.  

За підзвітний період, мною було подано:  

3 письмові депутатські звернення: 

- про можливість відновлення освітлення вулиці 24 Серпня – 01.02.2016 р. 
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Станом на 30.12.2016 р. питання вирішено позитивно. 

- про виділення коштів для проведення  Турніру з настільного тенісу – 

11.2016 р. 

Кошти були виділені в сумі –  1000 грн. 

- про проблему з водопостачанням по вулиці Селянській – 11.12.2016 р. 

Згідно письмової відповіді від 23.12.2016 р.: На даний час  спеціалістами 

підприємства ЖКГ вивчаються технічні умови та можливості щодо 

прокладання нового водопроводу. 

Всі ці звернення були підтримані депутатами міської ради. Також 

неодноразово зверталася з усними запитаннями до посадових осіб державної 

виконавчої влади, поліції, органів фіскальної служби з метою вирішення 

проблем   громадян. Докладаю максимум зусиль для позитивного вирішення 

запитів та звернень. 

Беру участь у різного роду заходах, завжди пам`ятаю та приділяю увагу 

учасникам війни, підтримую усі програми, які націлені на покращення 

добробуту та соціальний захист учасників АТО. 

Протягом 2016 року підвищувала рівень своєї кваліфікації шляхом участі у 

семінарах та тренінгах, які ініціювала Рожищенська міська рада.  

Завжди намагаюсь виправдати довіру та підтримку виборців для 

відновлення  та розбудови історично-культурних, економічних,  соціальних 

цінностей та надбань на території міської ради. У планах є багато ідей та 

натхнення, яке дарують мені мої виборці. 

 

Депутат Рожищенської міської ради                        В. Котовська 

 

 

 

 


