Звіт
про роботу депутата сьомого скликання Володимир-Волинської районної
ради Шостака Михайла Єфремовича за 2015-2016 рік 20.07.1948 р. н.,
пенсіонера, члена партії «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ - УКРОП»,
члена фракції ”УКРОП” у Володимир-Волинській районній раді.
Контактні дані депутата: 0334238010
Адреса приймальні: м. Володимир-Волинський вул. Устилузька, 19,
с. Новосілки приміщення сільського клубу.
Прийом громадян здійснюється: кожного 2-ї середи щомісяця з 11.00 по
12.00 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 міської 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
планування, бюджету, фінансів, залучення інвестицій та використання майна
спільної власності територіальних громад району. За звітний період не
пропустив жодного пленарного засідання та постійних комісій.
Мною було ініційовано сім депутатських звернень і два депутатських запити,
провів сім зустрічей з виборцями. Приймав активну участь в залученні
жителів виборчого округу в члени партії. Безпосередньо на окрузі виконано
наступне:
- ініціював будівництво спортивного майданчика, яке фінансує фонд Ігоря
Палиці “Тільки разом”;
- виділено кошти на облаштування туалету в ЗОШ I ст. с. Новосілки;

-працював над покращенням транспортного сполучення на маршруті
“Володимир-Волинський - Новосілки” і встановленням автобусних зупинок;
- за допомогою підприємців району і міста проведено ремонт підлоги і
вхідних дверей церкви в с. Новосілки;
- три рази організовував толоку по благоустрою і підготовці площі для
облаштування спортивного майданчика та його огорожею;
- заплановано виділення 500 тис. грн. у бюджеті на 2017 рік на капітальний
ремонт дороги “Володимир-Волинський - Новосілки”;
- направлено звернення до начальника поліції щодо наведення
правопорядку в с. Новосілки у відношенні до осіб ромської національності;
- продовжую працювати над соціальним захистом і покращенням рівня життя
жителів виборчого округу та району.

