Березневий звіт перед громадою 2016
Громадянська мережа ОПОРА проводить громадський моніторинг діяльності народного
депутата України Олександра Володимировича Гереги на 192-му виборчому окрузі
(Городоцький, Дунаєвецький, Чемеровецький і Ярмолинецький райони) Хмельницької
області.
Довідково: У 2016 році по всій Україні – у 24 областях та м. Києві Громадянська мережа
ОПОРА реалізує інформаційно-просвітницький та моніторинговий проект, який
здійснюється у рамках Програми USAID РАДА: Підзвітність, відповідальність,
демократичне парламентське представництво, що виконується Фондом Східна Європа.
Проект спрямований на залучення громадян до парламентського процесу, підвищення їх
поінформованості про діяльність Верховної Ради України, парламентських партій на
народних депутатів України. Відбір депутатів, щодо діяльності яких здійснюється
моніторинг, відбувався за критеріями пропорційного представництва усіх парламентських
сил, гендерного представництва, попередніх показників активності в окрузі
У березні 2016 р. у Городоцькому районі Хмельницької області були проведені наступні
заходи:
№ Дата
Місце
п\п проведен. проведення

Назва заходу

Присутні

1

04.03.2016 м. Городок

Акція на підтримку воїнів, які в
даний час перебувають в АТО.
Депутати передали кошти
волонтеру Мельник В.П. для
придбання термобілизни.

Депутати районної
та міської ради при
підтримці народного
депутата України
Гереги О.В.

2

06.03.2016 м. Городок

10-річчя з Дня заснування
ансамблю сучасного танцю
«Колібрі»

Якубовський В.В.
Савченко А.В.,
Голотова Л.В.,
Матвєйцев А.М. при
підтримці народного
депутата України
Гереги О.В.

3

07.03.2016 м. Городок

Вшанування матерів-героїнь
напередодні Міжнародного дня
прав жінок і миру.

14 матерів-героїнь,
Поворознік В.В.,
Буцький А.В.,

4

11.03.2016 м. Городок

Урочисте відкриття обласного
фестивалю народного мистецтва,
присвяченого 25-річниці
Незалежності України.

Якубовський В.В.,
Накутній В.І., Гаман
В.В., Понедзялок
В.А.

5

15.03.2016 м. Городок

Засідання політичного клубу «За

Присутні депутати
районної та міської

конкретні справи»

рад, працівники
громадської
приймальні
народного депутата
України

6

16.03.2016 м. Київ

1. Мітинг на площі Конституції біля Народний депутат
Верховної Ради України (м. Київ) в України Герега О.В.,
підтримку мораторію проти
600 представників з
продажу землі та внесення змін до Хмельниччини.
Податкового кодексу України щодо Народний депутат
захисту прав платників ПДВ, в тому України
числі сільгосптоваровиробників. 2. Герега О.В., 4
Участь в засідання Комітету ВРУ з представники.
питань податкової і митної
політики ініціативної групи
сільгоспвиробників.

7

18.03.2016 м. Городок

День працівників житловокомунального підприємства.

8

19.03.2016 м. Городок, СК
«Епіцентр»

Всеукраїнський турнір з вільної
Якубовський В.В,
боротьби За підтримки засновників Гаман В.В., Накутній
СК «Епіцентр» О. В. Гереги та Г. Ф. В.І.
Гереги.

9

19.03.2016 м. Червоноград, Х театральні зустрічі «Червоноград 11 дітей-інвалідів та
Львівська обл.
скликає друзів».
2 вихователів за
підтримки народного
депутата України
Гереги О.В.
(транспорт і
перевезення).

Поворознік В.В.,
ЯкубовськийВ.В.,
Голотова Л.В.,
Лутковська І.М.,
Марчук Н.К.

10 24.03.2016 м. Городок

Матеріальна допомога
малозабезпеченим сім’ям (одяг,
взуття, іграшки).

11 25.03.2016 м. Городок

Покладання квітів до пам’ятника
Якубовський В.В.,
загиблим воїнам, присвячене 72Понедзялок В.А.,
річниці визволення м. Городок від Голотова Л.В.
німецько-фашистських загарбників.

12 29.03.2016 м. Хмельницький Тематичний короткостроковий

20 сімей

Депутати обласної,

семінар «Актуальні питання
міських, районних і
діяльності депутатів місцевих рад в сільських рад.
умовах децентралізації».
13 31.03.2016 м. Городок

Урочисте відкриття дошки пам’яті Присутні члени
В. М. Чорновола «Пам’ятаємо,
громадської
любимо, шануємо…».
приймальні
народного депутата
України О.В. Гереги.

Постійні звіти про роботу оприлюднені у пресі (газети: «Подільські вісті», «Городоцький
вісник», «Дунаєвецький вісник», Ярмолинецька районна газета «Вперед», Чемеровецька
районна газета «Нове життя», 33 канал (м. Хмельницький), під час зустрічей з виборцями,
а також на сайтах:
http://nashgorodok.km.ua/index.php
http://gerega.org.ua/, http://i.km.ua/.





Звернень громадян було прийнято у березні – 124,
депутатських звернень, які були спрямовані за результатами розгляду звернень
громадян в Міністерства, відомства, лікарні – 41,
депутатських звернень, розглянутих в громадських приймальнях – 83,
депутатських запитів – 2.

