ЗВІТ

про діяльність народного
депутата у 2017 році

ДЕМЧАК

Руслан Євгенійович
Виборчий округ №18
(Немирівський, Липовецький, Іллінецький, Погребищенський, Оратівський райони)
Член депутатської Фракції Партії «Блок Петра Порошенка» у Верховній Раді
Заступник голови Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності

Шановні земляки!
Уже традиційно звітую перед Вами за минулий рік своєї роботи в окрузі.
У 2017 році завдяки спільним зусиллям нам вдалося залучити
35 152 408 грн. на округ та реалізувати 121 проект у Оратівському, Немирівському, Погребищенському, Липовецькому та Іллінецькому районах Вінницької області.
Нагадаю, у 2016 році було залучено 24,5 млн. грн. із відповідною реалізацією 61 проекту.
Наші райони розвиваються: закуповується сучасне
медичне обладнання для ФАПів та лікарень; оновлюються
матеріально-технічні бази загальноосвітніх шкіл, садочків,
будинків
культури;
впроваджуються
енергозберігаючі
технології із реконструкцією будівель, ремонтом дахів та
заміною вікон; ремонтуються та будуються нові водогони;
освітлюються вулиці. Але попереду ще багато роботи! І
ми вже складаємо стратегічні плани по розвитку наших
об’єднаних територіальних громад, готуємо документи
для реалізації нових проектів. Нагадаю, сьогодні ми вже маємо
11 об’єднаних територіальних громад по нашому округу.
Радий, що у минулому році були утворені ще Брацлавська ОТГ

Законотворча робота
Загальна
кількість поданих
законопроектів
За 2017-й рік
законопроектів
Виступи з трибуни
Верховної Ради
Підготовлено
депутатських
запитів та звернень

97
32
48

238

Робота
із зверненнями
громадян

1%
5%
2%

(Немирівський р-н), Староприлуцька ОТГ (Липовецький р-н) та
Росошанська ОТГ (Липовецький та Оратівський р-ни).
Наприкінці січня було прийняте важливе рішення для об’єднаних територіальних громад – Кабінет Міністрів України погодив механізми передачі у власність ОТГ земель сільськогосподарського призначення поза межами населених пунктів. Це
означає, що відтепер громади будуть вільно розпоряджатися
землею. ОТГ зможуть розробляти генеральні плани всієї території громади, а не лише окремих населених пунктів. Крім того,
це вплине на економічний розвиток ОТГ.
Я вдячний всім небайдужим та активним керівникам ОТГ, головам міських, селищних та сільських рад. Ви закладаєте фундамент для процвітання не тільки Ваших громад, але й всієї країни.
Я вдячний і всім тим, хто приходить до мене на зустрічі та особисті прийоми. Під час таких заходів та обговорень я маю можливість почути не тільки про проблемні та болючі питання, але це
також дає мені можливість взяти до уваги Ваш досвід та зауваження, що я використовую під час законотворчої діяльності.
Дякую Вам за довіру!
З повагою,								
Народний депутат України Руслан Євгенійович Демчак

Заходи для округу

34%

l За ініціативи народного депутата у п’яти районах Вінницької
інше
області було проведено роз’яснюючі семінари щодо нового
допомога
Закону «Про освіту». Загальв організації
масових
на кількість учасників по всім
підтримка
заходів
учасників АТО Проблемні
районам – понад 1200 осіб.
l Проведено засідання
питання,
у форматі «круглого столу»
на тему «Децентралізація.
проблемні
з якими
Законодавчі
ініціативи.
питання району
звертались
Формування структур та
органів управління об’єдгромадяни:
наної територіальної громади».
матеріально-технічна
l Організовано поїздки до
допомога закладам
Києва для школярів округу. Із
матеріально-технічна
медицини
проведенням екскурсій по Вердопомога закладам
ховній Раді України та основних
освіти, культури
визначних місцях столиці. Зата спорту
гальна кількість груп – 12.
матеріальна допомога
на лікування

12%

17%

2683
Розглянуто
письмових звернень
560
Проведено групових
зустрічей з виборцями
58
Кількість днів особистого
66
прийому в окрузі

29%

Незалежний контроль діяльності депутата
За оцінкою відповідальності у рейтингу
по якості виконаних передвиборчих обіцянок, незалежного ресурсу «Слово і Діло»,
Руслан Демчак входить в ТОП-3 відповідальних політиків.

За 2017-й рік
звернулось осіб

Руслан Демчак
виконав
своїх обіцянок:

73%

Обіцянки
у стадії
реалізації:

27%

ІЛЛІНЕЦЬКИЙ РАЙОН
У 2017 році на Іллінецький район для здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій було ЗАЛУЧЕНО

Понад

1 млн. грн.

5 937 943 грн.
Реалізовано

21 проект

Будівництво спортивного майданчика
із штучним покриттям (Дашівська ОТГ)
Понад

724 000 грн
.

400 000 грн
.

Понад

Будівництво міні-футбольного поля
зі штучним покриттям на базі Іллінецького НВК
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №2»

60 000 грн.

Технічне переоснащення системи
теплопостачання Білківської ЗОШ I-III ст.

Придбання музичних інструментів
для Іллінецької дитячої музичної школи
Понад

160 000 грн
.

250 000 грн
.
Придбання меблів для загальноосвітніх навчальних
закладів Іллінецького району та Дашівської ОТГ

600 000 грн
.

Понад

330 000 грн
.

Капітальний ремонт дорожнього покриття
по пров. Інтернаціональний в смт Дашів

630 000 грн
.

Придбання інтерактивних комплексів (інтерактивна
дошка, проектор, ноутбук) для Центру дитячої та
юнацької творчості, Іллінецької загальноосвітньої
школи I-III ст. №1, Іллінецького НВК
“Загальноосвітня школа I-III ступенів-гімназія №2”,
Іллінецької загальноосвітньої школи I-III ступенів №3
Понад

Капітальний ремонт з утепленням даху
Центру дитячої та юнацької творчості (м. Іллінці)

380 000 грн
.
Капітальний ремонт (утеплення стін)
ДНЗ №1 “Сонечко” (м. Іллінці)

Понад

480 000 грн
.

340 000 грн
.
Придбання дитячих майданчиків для сіл Купчинці,
Білки, Жадани, Городок та для Дашівської
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату

Капітальний ремонт ДНЗ №4 “Малятко”
(заміна даху, водовідведення, утеплення
зовнішніх стін, облаштування підмостки) м. Іллінці

Придбання медичного обладнання
та інструментарію для Іллінецької центральної
районної лікарні (електрокардіограф, тонометри, лічильники
лейкоцитарної формули, ваги дитячі та дорослі, столи
інструментальні та маніпуляційні, електроніж, пульсоксиметр,
центрифуга, термостат, сушильні шафи, стерилізатори повітряні)

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ
l Придбання та встановлення вікон для Слободищенської
загальноосвітньої школи I-III ст.
l Придбання тренажерів для смт Дашів

Дотації – 48 тис. грн.
Дотації – 100 тис. грн.

l Придбання дитячого ігрового майданчика для Бабинського
дошкільного навчального закладу “Дубок”

Дотації – 64 тис. грн.

Представник депутата
Представник
народного депутата
у Іллінецькому районі

ШКОЛЬНИЙ
ІГОР СЕРГІЙОВИЧ
м. Іллінці, Іллінецька РДА,
вул. Соборна, 18, каб. 215,
2-й поверх

096 591 49 84
ilinci18@gmail.com

ЛИПОВЕЦЬКИЙ РАЙОН
У 2017 році на Липовецький район для здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій було ЗАЛУЧЕНО

260 000 грн
.

8 126 840 грн.
Реалізовано

22 проекти

700 000 грн
.

Придбання музичних інструментів
для музичних закладів Липовецького району
та Липовецького районного будинку культури

600 000 грн
.

Придбання меблів для загальноосвітніх навчальних закладів Липовецького району

500 000 грн
.

Понад

160 000 грн
.

Капітальний ремонт з облаштуванням вбиралень
у Липовецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №2

461 000 грн
.
Капітальний ремонт дороги
по вул. Шкільна с. Росоша

1,8 млн. грн
.

Технічне переоснащення зовнішніх
мереж водопостачання з впровадженням
енергозберігаючих технологій с. Ульянівка

В стадії закупівлі та встановлення дитячі
спортивно-ігрові майданчики для сіл Лукашівка,
Новоприлуки, Щаслива, Вахнівка та Нападівка

412 000 грн
.
Понад

Реконструкція сільського будинку культури с. Росоша

400 000 грн
.

1,6 млн. грн
.

400 000 грн
.

Капітальний ремонт котельні та системи опалення у
Зозівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст.

Реконструкція вуличної електромережі
з влаштуванням зовнішнього освітлення
вул. Шевченка, вул. Центральна, вул. Сонячна
та вул. Першотравнева (с. Нападівка)

Представник депутата
Облаштування спортивного майданчику (смт. Турбів)

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ
l Будівництво мереж водопостачання в с. Зозів

Дотації – 400 тис. грн.

l Придбання мультимедійних комплексів для загальноосвітніх шкіл
Липовецького району

Дотації – 520 тис. грн.

l Придбання спортивного обладнання та інвентаря, а також встановлення огорожі для спортивного
майданчика для Липовецької дитячо-юнацької спортивної школи Дотації – 310 тис. грн.

Представник
народного депутата
у Липовецькому районі

ЛАВРОВА
ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА
м. Липовець, приміщення
Липовецької РДА, вул. Героїв
Майдану, 4, 1-й поверх

096 588 52 81
li povets18@gmail.com

НЕМИРІВСЬКИЙ РАЙОН
У 2017 році на Немирівський район для здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій було ЗАЛУЧЕНО

8 154 323 грн.
Реалізовано

24 проекти

3 млн. грн.

Придбано два шкільні автобуси
для Мельниковецької та Райгородської ОТГ

69 000 грн.

Понад

245 000 грн
.
Капітальний ремонт покрівлі дошкільного
навчального закладу «Колобок» (с. Чуків)

435 000 грн
.

Придбання музичних інструментів для Немирівської
районної дитячої музичної школи

500 000 грн
.

Понад

450 000 грн
.

Проведено реконструкцію мережі зовнішнього
освітлення у с. Мельниківці

500 000 грн
.
Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон)
в Гуньківській загальноосвітній школі І-ІІ ст.

Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон)
в Ковалівському НВК
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – ліцей»

800 000 грн
.

Понад

290 000 грн
.

Капітальний ремонт по заміні вікон Брацлавського
НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 – гімназія»

Капітальний ремонт фасаду Сокілецької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.

100 000 грн
.

Реконструкція дитячого садочка (с. Марксово)

360 000 грн
.

600 000 грн
.

Заміна вікон та дверей в дошкільному навчальному
закладі “Калинонька” (с. Мухівці)

Придбання меблів для загальноосвітніх навчальних
закладів Немирівського району

Капітальний ремонт (заміна віконних блоків)
в дошкільному навчальному закладі
«Ромашка» (смт. Брацлав)

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ
Придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків для сіл Велика Бушинка, Рачки, Рубань,
Кудлаї, Бугаків, Остапківці, Вища Кропивна, Юрківці та у селі Озеро Зарудинецької сільської ради.

Дотації – 577 тис. грн.
Придбання музичних інструментів та апаратури для Брацлавського селищного будинку культури.

Дотації – 100 тис. грн.
Придбання обладнання та меблів для ДНЗ «Дзвіночок» (с. Велика Бушинка)

Дотації – 75 тис. грн.

Представник депутата
Представник
народного депутата
у Немирівському районі

МАРУХНО
ВІКТОР ПЕТРОВИЧ
м. Немирів, приміщення
Немирівської РДА,
вул. Горького, 84, 1й поверх

096 278-93-69
18nemirov@gmail.com

ОРАТІВСЬКИЙ РАЙОН
У 2017 році на Оратівський район для здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій було ЗАЛУЧЕНО

100 000 грн
.

8 377 361 грн.
Реалізовано

21 проект

Придбання та встановлення дитячих ігрових
майданчиків для ДНЗ «Сонечко» (с. Рожична)
та в селі Оратівка

350 000 грн
.

Придбання меблів длязагальноосвітньої школи І-ІІІ
ст. смт Оратів та шкіл району (села: Балабанівка,
Новоживотів, Скоморошки, Чагів і Якимівка)

145 000 грн
.

290 000 грн
.
Придбано та найближчим часом будуть
встановлені дитячі ігрові майданчики
для сіл Човновиця, Скала, Чернявка, Мервин
та для смт Оратів
Понад

88 000 грн.

Придбання музичних інструментів для Оратівської
музичної школи та для народного ансамблю
духових інструментів «Весільні музики»
Оратівського районного будинку культури

475 000 грн
.
Придбання меблів і інвентарю для філії Дитячого
навчального закладу «Сонечко» в с. Рожична

Понад

530 000 грн
.

Закуплено та встановлено вуличні тренажери
(Оратіська ОТГ)

70 000 грн.

Капітальний ремонт ФАПу в с. Оратівка

Понад

465 000 грн
.

Придбання та встановлення дитячого майданчику
для ДНЗ «Сонечко» (смт Оратів)

Понад

1,4 млн. грн
.
Будівництво міні-футбольного поля у смт Оратів

Реконструкція мереж вуличного освітлення
в с. Угарове (по вулицях Молодіжна та Миру),
с. Оратівка (по вул. Шевченка) та с. Рожична
(по вулицях Молодіжна та Лісова)

2 млн. грн.

Представник депутата
Представник
народного депутата
у Оратівському районі

2 млн. грн.
Капітальний ремонт дороги державного
значення Р-17 Біла Церква – Тетіїв – Липовець –
Гуменне по смт Оратів

Для Оратівської Центральної районної лікарні
придбано мобільну рентгенологічну систему

ФУРМАН
ЮЛІЯ ЮРІЇВНА
смт. Оратів, приміщення
Оратівської РДА, вул. Героїв
Майдану, 78, 1-й поверх

096 279 08 67
orativ18@gmail.com

ПОГРЕБИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН
У 2017 році на Погребищенський район
для здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій було ЗАЛУЧЕНО

354 000 гр
н.

5 875 441 грн.
Реалізовано

29 проектів

Придбання дитячих ігрових майданчиків
для сіл Новофастів, Морозівка, Дзюньків,
Кур’янці, Плисків, а також для Погребищенського
дошкільного навчального закладу №3 «Дивосвіт»

480 000 грн
.

Понад

1 млн. грн.

210 000 грн
.
Придбання музичних інструментів
для Погребищенської дитячої музичної школи

Придбання медичних багатофункціональних ліжок
для Погребищенської ЦРЛ

200 000 грн
.

Реконструкція корпусу №1 Погребищенської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1
(заміна даху, утеплення стін, заміна вікон,
ремонт актової зали та спортивного залу)

50 000 грн.

Придбання меблів для Гопчицького будинку культури
Понад

400 000 грн
.

1 млн. грн.

Придбання медичного обладнання
для Погребищенської центральної районної лікарні

Придбання меблів та ноутбуку
для Погребищенської дитячої музичної школи

Понад

800 000 грн
.
Придбання меблів для загальноосвітніх
навчальних закладів району

49 000 грн.

Будівництво спортивного майданчику зі штучним
покриттям (м. Погребище)

Придбання телевізорів для Погребищенської
ЗОШ №1 I-III ст. (м. Погребище)

25 000 грн.

700 000 грн
.
Понад

290 000 грн
.
Придбання автомобіля
для Погребищенського районного медичного
центру первинної медико-санітарної допомоги

Придбання холодильників
для Погребищенського районного медичного
центру первинної медико-санітарної допомоги

Представник депутата
Будівництво нових мереж водопостачання
в селах Левківка, Надросся, Розкопане

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ

Представник
народного депутата
у Погребищенському районі

НИКИТЮК ВОЛОДИМИР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

l Придбання меблів для дошкільних навчальних закладів
в с. Спичинці та Погребищенського ДНЗ №1

Дотації – 100 тис. грн.

l Придбання інтерактивних комплексів для загальноосвітніх
навчальних закладів району

Дотації – 160 тис. грн.

м. Погребище, Погребищенська
РДА, вул. Б. Хмельницького, 110,
1-й поверх

l Придбання музичних інструментів для відділу культури
та туризму РДА

Дотації – 60 тис. грн.

pogrebysh4e18@gmail.com

096 278 93 05

