Звіт депутата Рожищенської міської ради VII скликання
Шварцкоп Віри Василівни
До складу депутатського корпусу Рожищенської міської ради мене було
обрано від політичної партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка . Я є
членом постійної комісії з питань депутатської діяльності та етики дотримання
прав людини, законності та правопорядку, земельної реформи, екології та
раціонального використання природних ресурсів. За період з листопада 2015 по
листопад 2016 року я відвідала та брала активну участь у 9-ти засіданнях
постійної комісії з 12 проведених, та 9 засіданнях сесій міської ради з 13
проведених.
Мною було підготовлено такі запити:
 Про освітлення перехрестя вулиць Гагаріна, 1го Травня, Квітнева
 Про встановлення знаків пішохідного переходу на перехресті вулиць
Гагаріна, 1го Травня, Квітнева.
 Про освітлення містка біля автостанції по вулиці Героїв УПА.
 Про встановлення « лежачого поліцейського» по вулиці Незалежності
біля магазину «Люкс».
 Про штатні розписи працівників дитячих садочків міста Рожище.
 Про кошти, витрачені Рожищенською міською радою, на день місцевого
самоврядування.
 Про можливість продовження перил понад схилом на вулиці Мостовій.
Займаюся громадською і волонтерською роботою. Є співорганізатором
акцій, організованих ГО « Самооборона» Рожище, таких як : автопробіг за
маршрутом Рожище-Луцьк- Ківерці-Рожище під назвою «Разом до миру» ,вело
фото квест «сторінками історії містечка Рожище», турнір по міні футболу між
волонтерськими організаціями області, присвячений памяті загиблих
волонтерів «Благородне серце вічно живе» , мітинг-реквієм « Ілловайськ»,
велопробіг « Ми за мир» з нагоди міжнародного дня спорту заради миру,
змагання з настільного тенісу, присвячені 151-й річниці публічного виконання
гімну України, акція на підтримку Надії Савченко, автопробіг околицями міста
Рожище, присвячений Дню пам’яті героїв Небесної сотні та інше.
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.
Постійно проводжу прийом громадян за адресою: місто Рожище, вулиця
Шевченка, 4д, з різних питань, надаючи консультативну допомогу. За цей час я
стала досвідченішою в депутатській діяльності, а надалі планую ще більше
набувати досвіду, продовжувати активно працювати для своїх виборців.
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.
Депутат міської ради
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