Звіт
про роботу депутата сьомого скликання Володимир-Волинської районної
ради Ковальчука Романа Ігоровича за 2015-2016 рік 07.09.1985 р. н.,
майстра виробничого навчання, Володимир-Волинського навчального
пункту Волинського державного обласного навчально-курсового комбінату
УДП УКРІНТЕРАВТОСЕРВІС, члена партії «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ
ПАТРІОТІВ - УКРОП», члена фракції ”УКРОП” у Володимир-Волинській
районній раді.
Контактні дані депутата: 0977338591
Адреса приймальні: м. Володимир-Волинський вул. Устилузька, 19,
с. Володимирівка, приміщення бібліотеки.
Прийом громадян здійснюється: кожного 2-ї і 4-ї середи щомісяця з 16.00 по
17.30 годину.
Партія від якої було обрано: ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ
ПАТРІОТІВ – УКРОП»
Дата вступу в партію: жовтень 2015 року
В інших політичних партіях не перебував.
Дата обрання депутата до Володимир-Волинської районної ради: жовтень
2015 року.
Членство у фракціях (групах): фракція «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ
– УКРОП»
Назва комісії, до якої був обраний депутат: постійна комісія з питань
промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку і житлово-комунального
господарства та підприємництва.
За звітний період відбулося сім сесій районної ради, сім комісій з питань
промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку і житлово-комунального
господарства та підприємництва. За звітний період пропустив одне пленарне
засідання з поважної причини.
З метою захисту інтересів виборців, зі свого бачення проблематики району,
пропозицій по їх усуненні, мною було ініційовано шість депутатських
звернень, провів чотири зустрічі з виборцями.
- піднімав питання щодо облаштування зупинки громадського транспорту в
с. Володимирівка;

- звертався з депутатським зверненням в Зимнівську ОТГ щодо облаштування
тротуару по вул. Монастирській с. Зимне;
- займався облаштуванням дороги в с. Поничів (заплановано на 2017 рік) ;
- піднімав питання поточного ремонту і заміни вікон у ФАП-і с. Когильне і
заміни вікна у ФАП-і с. Володимирівка;
- піднімав питання заміни вікон в приміщенні школи с. Володимирівки;
- займався облаштуванням комп’ютерного робочого місця в бібліотеці-філії с.
Володимирівки;
- піднімав питання будівництва водогону по вулицях Шевченка і
Першотравневій в с. Володимирівка;
- ініціював побудову огорожі на кладовищі в с. Поничів, матеріали на яку
допоміг купити Фонд Ігоря Палиці «Тільки Разом», особисто брав участь у
встановленні;
- приймав участь у Дні Депутата що проводились на території Оваднівської і
Ласківської сільрад;
- займаюсь питанням щодо облаштування вуличного освітлення в селах
Володимирівка та Поничів;
- продовжую працювати над соціальним захистом і покращенням рівня життя
жителів виборчого округу та району.

