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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 та банківської діяльності

Шановні земляки!
Ціную довіру людей і вважаю, що народний депутат зобов’язаний звітувати перед виборцями.
Ви маєте право знати, які пріоритети ставить депутат по розвитку свого округу, чим він опікується, які питання допомагає
вирішувати.
Я часто звертаюсь до Вас через місцеві газети. Однак їх формат, не дозволяє публікувати матеріали у повному об’ємі. А таке
масове видання у Вінницькій області, як «33 канал», належить представнику «режиму Януковича» – Калетніку Г.М. і відповідно моя
діяльність у публікаціях цього видання подається у негативному забарвленні.
Тому зараз Ви отримали цей звіт, в якому зазначено, що було зроблено для нашого округу у 2016 році.
Безумовно основним здобутком вважаю створення в 18 окрузі восьми Об’єднаних територіальних громад: Оратівську, Іллінецьку,
Немирівську, Ковалівську, Дашівську, Райгородську, Ситковецьку та Мельниківську ОТГ. Це дає впевненість, що у регіона є майбутнє!
Будучи людиною слова, а не популістом, я беру на себе зобов’язання, які намагаюсь сумлінно виконувати. А тому у 2016 році,
завдяки команді однодумців, помічників ми наповнили життям програми розвитку регіону, вирішили багато питань, пов’язаних з розвитком медицини, освіти та соціальної сфери. Саме на ці потреби спрямовувались додаткові субвенції з державного бюджету та мої
особисті кошти. Далі про це детальніше.
З повагою,
Народний депутат України Руслан Євгенійович Демчак

У 2016 році на округ для здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій було виділено

24 577 100 грн.
Реалізовано або на стадії завершення

61 проект
Іллінецький
район

3 981

000 грн.

Липовецький
район

3 656

900 грн.

Немирівський
район

4 878

600 грн.

Оратівський
район

6 681

600 грн.

Погребищенський
район

5 379

000 грн.

СПРЯМУВАННЯ ПРОЕКТІВ:
МЕДИЦИНА

ОСВІТА

Придбання медичного обладнання та
устаткування для ФАПів
та лікарень.
Реконструкції районних лікарень.
Закупівля ліків.

Придбання оргтехніки та комп’ютерної
техніки, меблів для дитячих
садочків, парт та стільців для шкіл.
Придбання музичних інструментів
та спортивного інвентарю.
Підтримка спортивних заходів.

ПРИДБАННЯ
дитячих майданчиків.

РЕМОНТ ДОРІГ

ВПРОВАДЖЕННЯ
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

Встановлення котелень, утеплення стін
та дахів, заміна вікон та дверей

БУДІВНИЦТВО
мереж
водопостачання.

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ
157 тис. грн
.

Іллінецький район

742 500 грн
.

585 тис. грн
.
Капітальний ремонт даху навчального корпусу №2
Дашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

333 тис. грн
.
Впровадження енергозберігаючих технологій в ДНЗ №1
«Журавлик» смт Дашів

Капітальний ремонт та утеплення даху
Кантелинської ЗОШ І-ІІІ ступенів

856 тис. грн
.

562 500 грн
.

225 тис. гр
н.

Реконструкція фасаду (утеплення стін та заміна віконних
блоків) в Іллінецькому НВК, ЗОШ І-ІІІ ст. №2

ІНШІ ВЕЛИКІ ПРОЕКТИ РАЙОНУ
Придбання медичного обладнання та устаткування
для ФАПів с. Василівка та с. Кантелина.

Дотації – 100 тис. грн.
Придбання дитячого ігрового майданчику та обладнання
для ДНЗ “Журавлик” та ДНЗ №2 “Ластівка” смт Дашів.

Дотації – 190 тис. грн.
Придбання обладнання в тренажерний зал
КЗ «Центр фізичного здоров’я населення» смт Дашів.

Дотації – 180 тис. грн.
Придбання оргтехніки та комп’ютерної техніки
Іллінецькій ЗОШ I-III ступенів №2.

Дотації – 50 тис. грн.

Утеплення даху Іллінецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

Липовецький район

Встановлення модульної
котельні на твердому
паливі в Іллінецькій
ЗОШ І-ІІІ ст.

Реконструкція
неврологічного
відділення
Іллінецької ЦРЛ

256 200 грн
.

1 500 000 г
рн.

517 000 грн
.

Капітальний ремонт будівлі липовецького ДНЗ №1 “Сонечко”
(утеплення стін, даху, заміна віконних конструкцій)

Придбання парт та стільців для Турбівської,
Білозерівської, Вахнівської, Зозівської, Іванківської,
Козинецької, Лукашівської, Росошанської,
Староприлуцької, Білянської та Брицької шкіл
(Липовецький р-н)

Капітальний ремонт із заміною віконних та дверних
блоків у Вахнівській ЗОШ I-III ст.

ІНШІ ВЕЛИКІ ПРОЕКТИ РАЙОНУ
Будівництво мереж водопостачання по вул. Миру, Р. Грушка в с. Щаслива.
Дотації – 328 тис. грн.
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Корольова в смт Турбів.
Дотації – 460 700 грн.
Придбання медичного обладнання та устаткування «Центр первинної медико-санітарної допомоги» та для ЦРЛ.

Дотації – 235 тис. грн.

Оратівський район

270 000 грн
.
3 644 600 г
рн.

Капітальний ремонт дороги державного значення Р-17
“Біла Церква – Тетіїв – Липовець – Гуменне” по смт Оратів

1 811 000 г
рн.
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Капітальний ремонт ДНЗ “Сонечко” смт Оратів

Впровадження енергозберігаючих технологій
в школі с. Скоморошки

657 000 грн
.

Реконструкція приміщення школи під ДНЗ с. Рожична

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ
1 012 500 г
рн.

615 тис. грн
.

Немирівський район
246 тис. грн
.

Заміна вікон в гуртожитку ДНЗ «Немирівський
професійний ліцей»

Встановлення твердопаливних котлів НВК «ЗОШ №1
ім. М.Д. Леонтовича – гімназія» у м. Немирів

427 тис. грн
.

Реконструкція тепломережі
Немирівської ЦРЛ

131 тис. грн
.

Заміна покрівлі та вікон Брацлавського НВК «ЗОШ I-III ст. №1 – гімназія»

ІНШІ ВЕЛИКІ ПРОЕКТИ РАЙОНУ
Реконструкція ДНЗ (ясла-садок) «Пролісок» м. Немирів.
Дотації – 349
Реконструкція ДНЗ (ясла-садок) №4 «Сонечко» у м. Немирів. Дотації – 465
Реконструкція НВК «Немирівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 – Ліцей» в м. Немирів.

400 грн.
700 грн.

Дотації – 762 тис. грн.
– 78 925 грн.

Придбання твердопаливного котла для “ДНЗ “Сонечко”.
Дотації
Придбання обладнання для пологового відділення Немирівської ЦРЛ.
Заміна вікон в Ситковецькій ЗОШ I-III ст.

Погребищенський район

Дотації – 295 700 грн.

3 млн. грн.

526 тис. грн
.

Реконструкція будівлі ЗОШ №1 м. Погребище

900 тис. грн
.
Ремонт будинку культури в с. Гопчиця

688 тис. грн
.

Ремонт дороги по вул. Коцюбинського-Щербакова в м. Погребище

ІНШІ ВЕЛИКІ ПРОЕКТИ РАЙОНУ
Придбання медичного обладнання та устаткування для ЦРЛ.

Дотації – 199 тис. грн.

Ремонт дорожнього покриття по вул. Набережна в с. Ліщинці.
Реконструкція будівлі школи (заміна вікон) в с. Дзюньків

Дотації – 66 тис. грн.
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ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Масові заходи

Законотворча робота
Загальна
кількість поданих
законопроектів

63

Виступи з трибуни
Верховної Ради

28
43

Підготовлено
депутатських
запитів та звернень

210

За 2016-й рік
законопроектів

Робота
із зверненнями
громадян
За 2016-й рік
звернулось осіб
Розглянуто
письмових звернень
Проведено групових
зустрічей з виборцями
Кількість днів особистого
прийому в окрузі

37%

2%

матеріальна допомога
на лікування

інше

3% 2%

2591
419
32
62

допомога
в організації
масових
заходів

підтримка
учасників АТО

9%

матеріально-технічна
допомога закладам
медицини

14%

Проведено захід для голів сільських,
селищних та міських рад на тему «Добровільне об’єднання територіальних громад».
Організовано відрядження для
селищних голів до Тернопілської області з метою обміну досвідом по створенню
ОТГ, на прикладі Шумської
територіальної громади.

Проблемні
питання,
з якими
звертались
громадяни:

матеріально-технічна
допомога закладам освіти,
культури та спорту

33%

проблемні
питання району

Незалежний контроль діяльності депутата
За оцінкою відповідальності
у рейтингу по якості виконаних
передвиборчих обіцянок «Слово
і діло» Руслан Демчак входить
в ТОП-5 відповідальних політиків.
Руслан Демчак
виконав
своїх обіцянок:

70%

Обіцянки
у стадії
реалізації:

30%

За результатами останніх даних
порталу «Слово і Діло», ключовим
аспектом роботи якого є висвітлення
інформації щодо обіцянок і стану їх
виконання провідними українськими
політиками та чиновниками, Руслан
Демчак посідає перше місце по відповідальності щодо наданих та виконаних обіцянок серед всіх членів
комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності, де він є
заступником голови комітету.
Третє місце парламентар посів
серед депутатів всіх фракцій та четверте – у рейтингу відповідальності
по списку всіх народних депутатів
України.

Проведено семінар для сільгоспвиробників в рамках проекту «Розвиток фінансування
аграрного сектору в Європі та
Центральній Азії».

Організовано екскурсії для відмінників освіти у Верховну Раду України
та по місту Києву.

