ЗВІТ

про діяльність народного
депутата у 2018 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!

Традиційно звітую перед Вами за 2018 рік своєї роботи в окрузі.
У минулому році завдяки спільними зусиллям нам вдалося залучити
28 673 373 грн. на 18 округ та реалізувати 113 проектів у Немирівському,
Погребищенському, Оратівському, Липовецькому та Іллінецькому районах
Вінницької області.
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 (ОТГ), готуємо документи
для реалізації нових проектів.
Пригадуєте, як багато хто не вірив в серйозність намірів щодо децентралізації? Але вже декілька років ми є свідками та прямими учасниками
реальних її дій та результатів.
Одним із важливих досягнень є те, що у 2018 році земля за межами населених пунктів була передана від Управління земельних ресурсів області у
власність об’єднаних територіальних громад. Це означає, що відтепер громади можуть вільно розпоряджатись землею. ОТГ відтепер розробляють генеральні плани всієї території громади, а не лише окремих населених пунктів.
Звичайно, це впливає і на економічний розвиток ОТГ.
У 2018 році стартував перший етап масштабної реформи у сфері медичного забезпечення. Отримання первинної медичної допомоги гарантується державою на безоплатній основі і медична декларація із лікарем
служить гарантійний листом такої медичної допомоги. Практичним результатом медреформи стало підвищення окладів лікарів.
Ще одним нововведенням реформи є те, що закупівля ліків
України здійснюється за допомогою міжнародних орга-

Законотворча робота 1%

39%

інше

Загальна
кількість поданих
законопроектів

115

Виступи з трибуни
Верховної Ради

18
54

Підготовлено
депутатських
запитів та звернень

254

За 2018-й рік
законопроектів

матеріальна допомога
на лікування

5%

допомога
в організації
масових заходів

8%

підтримка
учасників АТО

10%

проблемні
питання району

нізацій, що має значний антикорупційного ефект – близько 40% економії коштів.
У 2019 році для населення МОЗ готує запуск послуг онлайн: електронні медичні книжки і лікарняні, отримання рецептів за програмою
«Доступні ліки». Все це дасть можливість відновити закупки сучасного медичного обладнання.
Паралельно з реформою медицини ми є свідками системної трансформації в секторі освіти. Нова українська школа запрацювала з 1 вересня 2018 року. Учні початкових класів стали навчатися за новою інтерактивною програмою. Система навчання розрахована на 12 років, три з
яких будуть профільними.
За останні роки ми пройшли точку неповернення в багатьох напрямках.
Запустили реформу децентралізації, створили системи держзакупівель, запровадити дерегуляцію – тобто скасували низку дозволів для бізнесу, створили антикорупційні органи. Однак, напевно найбільшою перемогою, – є
рішення Верховної Ради за ініціативи Президента України про надання автокефалії Українській Православній Церкві. Україна прагнула здобути автокефалію для своєї церкви, щоб зменшити вплив Росії в Україні. Отже відбулось
відновлення історичної справедливості, яку визнав весь світ.
Зроблено не мало, однак сьогодні ми не маємо права зупинитись на
півдорозі.
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 та спільну працю!
З повагою,								
Народний депутат України Руслан Євгенійович Демчак
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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.
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ІЛЛІНЕЦЬКИЙ РАЙОН
У 2018 році на Іллінецький район
з метою розвитку місцевих громад ЗАЛУЧЕНО

100 000 грн
.

6 127 000 грн.
Реалізовано

23 проекти

Освітлення вулиць в селі Копіївка

550 000 грн
.

500 000 грн
.
Придбання інтерактивних комплексів для Іллінецького НВК
“ЗОШ-гімназія I-III ст. №2”, Іллінецької ЗОШ I-III ст. №1, Купчинецької філії
Дашівської ЗОШ І-ІІІ ст., Городоцької ЗОШ І-ІІІ ст., Бабинської ЗОШ І-ІІІ ст.,
Жорнищенської ЗОШ І-ІІІ ст., Китайгородської ЗОШ І-ІІІ ст.

176 000 грн
.

Капітальний ремонт вул. Карбишева
(від вул. Незалежності до ДНЗ «Малятко») м. Іллінці

86 000 грн.

Реконструкція контейнерних майданчиків
для роздільного збору сміття (м. Іллінці)

1 млн. грн.

Утеплення будівлі бібліотеки (с. Павлівка)

ІНШІ РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ
Придбання контейнерів для роздільного збору сміття (Дашівська ОТГ)
Створення рекреаційної зони відпочинку (Дашівська ОТГ)

Дотації – 148 тис. грн.
Дотації – 112 тис. грн.

ПРОЕКТИ В СТАДІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Облаштування нових сучасних бігових доріжок
на стадіоні «Колос» (м. Іллінці)

Представник депутата

Придбання апарату УЗД діагностики для КНП “Дашівська міська лікарня”

Дотації – 1 200 тис. грн.

Придбання цифрової ендоскопічної відеосистеми
для Іллінецької центральної районної лікарні

Дотації – 1 300 тис. грн.

Представник
народного депутата
у Іллінецькому районі

Будівництво спортивного майданчику із штучним покриттям (с. Кальник)

Дотації – 750 тис. грн.

Придбання дверей та вікон для міської мультимедійної бібліотеки
Іллінецької міської ОТГ

Дотації – 30 тис. грн.

ШКОЛЬНИЙ
ІГОР СЕРГІЙОВИЧ

Придбання музичних інструментів для Дашівської дитячої музичної школи

Дотації – 95 тис. грн.
Дотації – 80 тис. грн.

Придбання дитячого ігрового майданчика (с. Леухи)

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

096 591 49 84
ilinci18@gmail.com

ТОП-5 законопроектів, ініційованих Русланом Демчаком для розвитку округу
№8058 «Щодо надання пільг дітям учасників бойових дій антитерористичної операції», який передбачає
впровадження безкоштовного харчування для дітей учасників бойових дій.
№9020 «Про внесення змін до Закону України «Про
Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України
на 2011-2020 рр.», який передбачає розширення завдання
Програми та можливість реалізації в її рамках будівництва
сільських водогонів; будівництво, ремонт, реконструкцію
групових водопроводів (очисних споруд, магістральних водоводів, розвідних мереж), локальних водопроводів, каналізаційних мереж водовідведення, гідротехнічних споруд.

№9023 «Проект Закону про облігації фондів місцевого розвитку», який передбачає можливість для ОТГ та
обласних, районних, селищних та сільських рад залучати
кошти для інвестицій в інфраструктурні проекти, в першу чергу для відновлення та будівництва місцевих доріг,
електромереж, комунальних та соціальних об’єктів.
№9486 «Щодо збереження родючості сільськогосподарських земель», який націлений на підвищення
відповідальності за нанесення шкоди родючості сільськогосподарських земель шляхом підвищення штрафів за забруднення або псування земель речовинами, відходами
чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров’я

людей або довкілля. Штраф до 1000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян та збільшення штрафу (також
до 1000 неоподатковуваних мінімумів) за безгосподарське використання земель, якщо це спричинило тривале
зниження або втрату їх родючості.

№9487 «Щодо сприяння молоді при створенні
фермерських господарств», який передбачає першочергову передачу у власність земельних ділянок до 50 га молоді
з сіл, що отримали вищу або професійно-технічну аграрну освіту для створення та ведення фермерських господарств в межах їх рідних сіл.

ЛИПОВЕЦЬКИЙ РАЙОН
У 2018 році на Липовецький район
з метою розвитку місцевих громад ЗАЛУЧЕНО

7 650 597 грн.
Реалізовано

19 проектів

1,5 млн. грн
.

600 000 грн
.
Капітальний ремонт дорожнього покриття
вул. Космонавтів (с. Стара Прилука)

500 000 грн
.
Будівництво водопровідної мережі
та артезіанської свердловини с. Війтівці

700 000 грн
.

Будівництво спортивних майданчиків (смт. Турбів)

250 000 грн
.

Нове будівництво мереж водопостачання ОТГ
с. Росоша (с. Очитків, Оратівський р-н)

100 000 грн
.

220 000 грн
.
Придбання спортивного обладнання
та інвентаря для Липовецької дитячо-юнацької
спортивної школи

Придбання парт та мультимедійних комплексів
для Липовецької ЗОШ І-ІІІ ст. №1

400 000 грн
.

200 000 грн
.

Придбання комплектів світильників
з енергозберігаючими лампами для Липовецької
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. В. Липківського

90 000 грн.
Придбання комп’ютерної техніки
для Центру первинної медико-санітарної
допомоги (м. Липовець)

Капітальний ремонт з облаштуванням
внутрішніх вбиралень у Липовецькій
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 ім. В. Липківського

ІНШІ РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ
Капітальний ремонт спортивного залу Козинецької ЗОШ І-ІІІ ст.
Облаштування території районного стадіону (м. Липовець)
Встановлення спортивного майданчику (с. Сиваківці)
Закупка контейнерів для сортування сміття (смт Турбів)
Придбання обладнання для збору і сортування сміття (с. Славна)
Встановлення нової огорожі парку смт Турбів

Дотації
Дотації
Дотації
Дотації
Дотації
Дотації

–
–
–
–
–
–

100 тис. грн.
250 тис. грн.
27 597 тис. грн.
300 тис. грн.
100 тис. грн.
163 тис. грн.

ПРОЕКТИ В СТАДІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
Будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям
(Липовецька ЗОШ №2)

Дотації – 750 тис. грн.

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Пирогова (м. Липовець)

Дотації – 400 тис. грн.
Дотації – 1 000 тис. грн.

Придбання УЗД апарату для Липовецької центральної районної лікарні

Реконструкція огорожі для спортивного
майданчику зі штучним покриттям
Липовецької дитячо-юнацької спортивної школи

Представник депутата
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

ТОП-5 законопроектів, ініційованих Русланом Демчаком для розвитку округу
№8058 «Щодо надання пільг дітям учасників бойових дій антитерористичної операції», який передбачає
впровадження безкоштовного харчування для дітей учасників бойових дій.
№9020 «Про внесення змін до Закону України «Про
Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України
на 2011-2020 рр.», який передбачає розширення завдання
Програми та можливість реалізації в її рамках будівництва
сільських водогонів; будівництво, ремонт, реконструкцію
групових водопроводів (очисних споруд, магістральних водоводів, розвідних мереж), локальних водопроводів, каналізаційних мереж водовідведення, гідротехнічних споруд.

№9023 «Проект Закону про облігації фондів місцевого розвитку», який передбачає можливість для ОТГ та
обласних, районних, селищних та сільських рад залучати
кошти для інвестицій в інфраструктурні проекти, в першу чергу для відновлення та будівництва місцевих доріг,
електромереж, комунальних та соціальних об’єктів.
№9486 «Щодо збереження родючості сільськогосподарських земель», який націлений на підвищення
відповідальності за нанесення шкоди родючості сільськогосподарських земель шляхом підвищення штрафів за забруднення або псування земель речовинами, відходами
чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров’я

людей або довкілля. Штраф до 1000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян та збільшення штрафу (також
до 1000 неоподатковуваних мінімумів) за безгосподарське використання земель, якщо це спричинило тривале
зниження або втрату їх родючості.

№9487 «Щодо сприяння молоді при створенні
фермерських господарств», який передбачає першочергову передачу у власність земельних ділянок до 50 га молоді
з сіл, що отримали вищу або професійно-технічну аграрну освіту для створення та ведення фермерських господарств в межах їх рідних сіл.

НЕМИРІВСЬКИЙ РАЙОН
У 2018 році на Немирівський район
з метою розвитку місцевих громад ЗАЛУЧЕНО

100 000 грн
.

5 629 810 грн.
Реалізовано

28 проектів
350 000 грн
.

44 000 грн.

Придбання твердопаливного котла для дошкільного
навчального закладу «Ромашка» (смт Брацлав)

54 000 грн.
Модернізація вуличного освітлення (смт Брацлав)

Заміна вікон в Дубовецькій ЗОШ I-III ст.

Встановлення дитячого майданчика та спортивного
інвентаря (с. Нові Обиходи)

204 тис. грн
.

300 000 грн
.

350 000 грн
.

Реконструкція системи опалення в Чуківській
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Івана Бенедери

Придбання парт та стільців, мультимедійних
комплексів та проекторів для Брацлавського
навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня
школа I-III ст. № 1-гімназія”

ІНШІ РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ
Облаштування місць відпочинку (с. Сокілець)

Дотації – 90 тис. грн.
Дотації – 23 570 грн.

Придбання сміттєвих баків для сіл Рачки, Воробіївка, Кудлаї, Райгород,
Нові Обиходи, Семенки, Коржівка

Дотації – 349 240 грн.

Облаштування спортивного майданчика (с. Ковалівка)

Дотації – 78 тис. грн.
Дотації – 55 тис. грн.
Дотації – 14 тис. грн.

Заміна даху в будинку культури (с. Новоселівка)

Встановлення спортивного майданчика (смт. Ситківці)
Встановлення дитячого майданчика (с. Коржівка)

ПРОЕКТИ В СТАДІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в смт Брацлав

Дотації – 1 335 тис. грн.

Ремонт та закупівля меблів для дитячо-навчального закладу
у с. Монастирське

Дотації – 700 тис. грн.

Реконструкція пунктів зберігання та розподілу кисню Намирівської ЦРЛ
Будівництво нового водогону (с. Рачки)

Дотації – 519 тис. грн.
Дотації – 300 тис. грн.

Придбання трактору з комплектуючими для КП “Житлокомунгосп
Ситковецької селищної ради” (смт Ситківці)

Дотації – 199 тис. грн.

Нове будівництво водогонів у селах Кудлаї та Дубовець Кудлаївської
сільської ради

Дотації – 401 тис. грн.

Придбання комп’ютерної техніки для управління соціального захисту
населення Немирівської районної державної адміністрації

Дотації – 104 тис. грн.

Заміна вікон в Рубанській ЗОШ I-III ст.

60 000 грн.

Встановлення дитячого майданчика (с. Грабовець)

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

ТОП-5 законопроектів, ініційованих Русланом Демчаком для розвитку округу
№8058 «Щодо надання пільг дітям учасників бойових дій антитерористичної операції», який передбачає
впровадження безкоштовного харчування для дітей учасників бойових дій.
№9020 «Про внесення змін до Закону України «Про
Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України
на 2011-2020 рр.», який передбачає розширення завдання
Програми та можливість реалізації в її рамках будівництва
сільських водогонів; будівництво, ремонт, реконструкцію
групових водопроводів (очисних споруд, магістральних водоводів, розвідних мереж), локальних водопроводів, каналізаційних мереж водовідведення, гідротехнічних споруд.

№9023 «Проект Закону про облігації фондів місцевого розвитку», який передбачає можливість для ОТГ та
обласних, районних, селищних та сільських рад залучати
кошти для інвестицій в інфраструктурні проекти, в першу чергу для відновлення та будівництва місцевих доріг,
електромереж, комунальних та соціальних об’єктів.
№9486 «Щодо збереження родючості сільськогосподарських земель», який націлений на підвищення
відповідальності за нанесення шкоди родючості сільськогосподарських земель шляхом підвищення штрафів за забруднення або псування земель речовинами, відходами
чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров’я

людей або довкілля. Штраф до 1000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян та збільшення штрафу (також
до 1000 неоподатковуваних мінімумів) за безгосподарське використання земель, якщо це спричинило тривале
зниження або втрату їх родючості.

№9487 «Щодо сприяння молоді при створенні
фермерських господарств», який передбачає першочергову передачу у власність земельних ділянок до 50 га молоді
з сіл, що отримали вищу або професійно-технічну аграрну освіту для створення та ведення фермерських господарств в межах їх рідних сіл.

ОРАТІВСЬКИЙ РАЙОН
У 2018 році на Оратівський район
з метою розвитку місцевих громад ЗАЛУЧЕНО

6 604 000 грн.
Реалізовано

21 проект

170 000 грн
.

34 000 грн.
Придбано настільний свердловий станок
та токарний станок по дереву для Оратівського
районного Будинку дитячої творчості

1 442 000 г
рн.

Капітально відремонтовано мережу вуличного освітлення
по вулиці Коцюбинського в смт Оратів

2 700 000 г
рн.

Утеплення стін, ремонт даху, заміна вікон у Оратівській ЗОШ І-ІІІ ст.

Капітальний ремонт ще однієї ділянки дороги державного значення Р-17.
Прокладено тротуар, встановлено бордюри та дорожні знаки

ПРОЕКТИ В СТАДІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
Придбання медичного обладнання для Оратівської ЦРЛ

Дотації – 526 тис. грн.

Капітальний ремонт даху будівлі амбулаторії загальної практики
сімейної медицини Оратівського районного центру первинної
медико-санітарної допомоги

Дотації – 620 тис. грн.

Придбання меблів, медичного обладнання та інструментів для ФАП
в с. Оратівка

Дотації – 80 тис. грн.

Придбання оргтехніки для закладу дошкільної освіти «Сонечко» (смт Оратів)

Дотації – 60 тис. грн.

Придбання футбольної форми та м`ячів для Оратівської дитячо-юнацької
спортивної школи

Дотації – 26 тис. грн.

Придбання мультимедійного комплексу та стільців для шкільних класів
Оратівської дитячої музичної школи

Дотації – 57 тис. грн.

Придбання сценічних українських костюмів та взуття
для дитячого танцювального колективу Оратівського РБК

Дотації – 50 тис. грн.

Придбано муфельну піч для дитячого зразкового
колективу «Юний майстер» Оратівського РБК

Представник депутата
Представник
народного депутата
у Оратівському районі

ІНШІ РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ
Освітлення вулиць в селах Осична, Животівка, Новоживотів, Сабарівка,
Сологубівка

29 000 грн.

Заміна вікон у Новоживотівській ЗОШ І-ІІІ ст.

Дотації – 420 тис. грн. ФУРМАН
Дотації – 31 тис. грн. ЮЛІЯ ЮРІЇВНА

Облаштування площадки для сортування сміття (Оратівська ОТГ: смт Оратів,
села Прибережне, Оратівка, Рожична, Угарове та село Кошлани)

Дотації – 262 тис. грн.

Встановлення системи вуличного відеоспостереження (смт Оратів)

Дотації – 126 тис. грн. 096 279 08 67

смт. Оратів, приміщення
Оратівської РДА, вул. Героїв
Майдану, 78, 1-й поверх
orativ18@gmail.com

ТОП-5 законопроектів, ініційованих Русланом Демчаком для розвитку округу
№8058 «Щодо надання пільг дітям учасників бойових дій антитерористичної операції», який передбачає
впровадження безкоштовного харчування для дітей учасників бойових дій.
№9020 «Про внесення змін до Закону України «Про
Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України
на 2011-2020 рр.», який передбачає розширення завдання
Програми та можливість реалізації в її рамках будівництва
сільських водогонів; будівництво, ремонт, реконструкцію
групових водопроводів (очисних споруд, магістральних водоводів, розвідних мереж), локальних водопроводів, каналізаційних мереж водовідведення, гідротехнічних споруд.

№9023 «Проект Закону про облігації фондів місцевого розвитку», який передбачає можливість для ОТГ та
обласних, районних, селищних та сільських рад залучати
кошти для інвестицій в інфраструктурні проекти, в першу чергу для відновлення та будівництва місцевих доріг,
електромереж, комунальних та соціальних об’єктів.
№9486 «Щодо збереження родючості сільськогосподарських земель», який націлений на підвищення
відповідальності за нанесення шкоди родючості сільськогосподарських земель шляхом підвищення штрафів за забруднення або псування земель речовинами, відходами
чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров’я

людей або довкілля. Штраф до 1000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян та збільшення штрафу (також
до 1000 неоподатковуваних мінімумів) за безгосподарське використання земель, якщо це спричинило тривале
зниження або втрату їх родючості.

№9487 «Щодо сприяння молоді при створенні
фермерських господарств», який передбачає першочергову передачу у власність земельних ділянок до 50 га молоді
з сіл, що отримали вищу або професійно-технічну аграрну освіту для створення та ведення фермерських господарств в межах їх рідних сіл.

ПОГРЕБИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН
У 2018 році на Погребищенський район
з метою розвитку місцевих громад ЗАЛУЧЕНО

2 661 966 грн.
Реалізовано

22 проекти

150 000 грн
.
Встановлення нових вікон у будинку пристарілих
(м. Погребище)

160 000 грн
.

50 000 грн.

50 000 грн.
Придбання меблів для дошкільного навчального
закладу “Сонечко” (с. Плисків)
Придбання мультимедійних комплексів
для ЗОШ №1 і №2 м. Погребище

Встановлення дитячого ігрового спортивного
майданчику (с.Черемошне)

70 000 грн.

200 000 грн
.

Встановлення вікон та дверей, ремонт підлоги
у Очеретянському будинку культури (с. Очеретня)

249 500 гр
н.
Реконструкція мереж вуличного освітлення
вулиці Центральна в селищі Погребище Перше
Погребищенського району Вінницької області

32 000 грн.

32 000 грн.
Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення
по вул. Морозівська в с. Новофастів

Ремонт даху Павлівської ЗОШ I-III ст.

ПРОЕКТИ В СТАДІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
Нове будівництво мереж водопостачання у м. Погребище (вулиці П. Тичини,
Молодіжна, Садова, Сьомака, Рокитна, Матросова та Польова)

Дотації – 600 тис. грн.

Нове будівництво мереж водопостачання в селі Андрушівка (вулиці В.
Речмедіна, Мічуріна, Польова, Л. Українки, А. Олійника, Барінова, Лугова,
Кармелюка, Ковпака, Тишкевича, Ярова, Кармелюка та пров. Гагаріна)

Дотації – 400 тис. грн.

Реконструкція мережі
вуличного освітлення с.Бабинці

Придбання меблів для Новофастівського ДНЗ

Дотації – 100 тис. грн.
Дотації – 15 тис. грн.

Представник депутата

Придбання музичного обладнання для Погребищенської
дитячої музичної школи

Дотації – 25 тис. грн.

Придбання дитячого ігрового майданчика для Спичинецького ДНЗ “Веселка”

НИКИТЮК ВОЛОДИМИР
ОЛЕКСІЙОВИЧ

Реконструкція мережі вуличного освітлення в селі Соснівка

Дотації – 60 тис. грн.
Дотації – 65 тис. грн.
Дотації – 40 тис. грн.

Встановлення нових вікон та нових енергозберігаючих ламп
у Бухнівській ЗОШ I-III ст.

Дотації – 80 тис. грн.

096 278 93 05

Придбання дитячого ігрового майданчика по вул. Київська (м. Погребище)

Встановлення вікон та дверей у Дзюнківському ДНЗ

Представник
народного депутата
у Погребищенському районі

м. Погребище, Погребищенська
РДА, вул. Б. Хмельницького, 110,
1-й поверх
pogrebysh4e18@gmail.com

ТОП-5 законопроектів, ініційованих Русланом Демчаком для розвитку округу
№8058 «Щодо надання пільг дітям учасників бойових дій антитерористичної операції», який передбачає
впровадження безкоштовного харчування для дітей учасників бойових дій.
№9020 «Про внесення змін до Закону України «Про
Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України
на 2011-2020 рр.», який передбачає розширення завдання
Програми та можливість реалізації в її рамках будівництва
сільських водогонів; будівництво, ремонт, реконструкцію
групових водопроводів (очисних споруд, магістральних водоводів, розвідних мереж), локальних водопроводів, каналізаційних мереж водовідведення, гідротехнічних споруд.

№9023 «Проект Закону про облігації фондів місцевого розвитку», який передбачає можливість для ОТГ та
обласних, районних, селищних та сільських рад залучати
кошти для інвестицій в інфраструктурні проекти, в першу чергу для відновлення та будівництва місцевих доріг,
електромереж, комунальних та соціальних об’єктів.
№9486 «Щодо збереження родючості сільськогосподарських земель», який націлений на підвищення
відповідальності за нанесення шкоди родючості сільськогосподарських земель шляхом підвищення штрафів за забруднення або псування земель речовинами, відходами
чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров’я

людей або довкілля. Штраф до 1000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян та збільшення штрафу (також
до 1000 неоподатковуваних мінімумів) за безгосподарське використання земель, якщо це спричинило тривале
зниження або втрату їх родючості.

№9487 «Щодо сприяння молоді при створенні
фермерських господарств», який передбачає першочергову передачу у власність земельних ділянок до 50 га молоді
з сіл, що отримали вищу або професійно-технічну аграрну освіту для створення та ведення фермерських господарств в межах їх рідних сіл.

