
 
Звіт депутатів фракції «ВО «Батьківщина» Дубенської міської ради за 

2021 рік 
 

Відповідно до статті 16 ЗУ “Про статус депутатів місцевих рад”, депутат місцевої 

ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу 

перед виборцями. Депутати фракції ВО “Батьківщина” Дубенської міської ради звітують 

за свою роботу за період з грудня 2020 по грудень 2021 року. 

Спільна ефективна робота всіх членів нашої політичної сили під час виборчого 

процесу  продовжується і у спільному вирішенні проблем жителів Дубенської міської 

територіальної громади. До депутатської фракції ВО “Батьківщина”  Дубенської міської 

ради входять 3 депутати: ОЛІЙНИК Олена Михайлівна - голова фракції, секретар 

постійної депутатської комісії з питань архітектури, будівництва, землекористування та 

екології;  ІВАНИЦЬКА Наталія Олександрівна, член постійної депутатської комісії з 

питань архітектури, будівництва, землекористування та екології;  МОСІЙЧУК Руслан 

Андрійович, член постійної депутатської комісія з питань бюджету, фінансів та податків, 

підприємництва, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку. Протягом 

звітного періоду депутати фракції ВО «Батьківщина» брали активну учать у пленарних 

засіданнях сесій, засіданнях постійних комісій міської ради, таким чином 

продемонстрували одні з кращих показників по відвідуванню сесій Дубенської міської 

ради та засідань постійних депутатських комісій ради. З 22 засідань сесій Дубенської 

міської ради депутати Олена ОЛІЙНИК та Наталія ІВАНИЦЬКА були присутні на 21 

засіданні, Руслан МОСІЙЧУК- на 15. За звітний період відбулося 35 засідань комісії з 

питань архітектури, будівництва, землекористування та екології. Олена ОЛІЙНИК та 

Наталія ІВАНИЦЬКА були присутні на 33 засіданнях комісій. Із проведених 30 засідань 

комісія з питань бюджету, фінансів та податків, підприємництва, житлово-комунального 

господарства, транспорту і зв’язку Руслан МОСІЙЧУК був присутній на 22.  

Депутати фракції ВО «Батьківщина» є активними членами комісій та робочих груп 

створених при виконавчому комітеті міської ради: 

- робоча група з питань розробки Регламенту Дубенської міської ради (Наталія 

ІВАНИЦЬКА); 

- робочої групи з питань дослідження надання послуг з вилову, тимчасової ізоляції, 

стерилізації, вакцинації від сказу, кліпсування та повернення на колишнє місце мешкання 

безпритульних тварин (Наталія ІВАНИЦЬКА, Олена ОЛІЙНИК); 

- комісія з розгляду та вирішення земельних спорів в межах м. Дубно (Наталія 

ІВАНИЦЬКА); 



- робоча група з вивчення питання утримання та функціонування комплексу 

будівель та споруд дитячого оздоровчого табору (Наталія ІВАНИЦЬКА, Олена 

ОЛІЙНИК); 

- комісія з питань розгляду звернень громадян щодо включення до пільгової 

категорії електронного реєстру (черги) дітей дошкільного віку в м.Дубно (Олена 

ОЛІЙНИК); 

- комісія з питань встановлення пам'ятних знаків, меморіальних та анотаційних 

дошок (Олена ОЛІЙНИК). 

Ключовим аспектом нашої діяльності є наявність вільного діалогу міської 

організації  ВО «Батьківщина» з жителями громади  щодо прийняття будь-яких важливих 

рішень. Саме тому регулярно проводяться засідання фракції, на яких депутати дискутують 

не лише відносно питань, які виносяться на розгляд сесії, а також щодо нашої позиції з 

приводу подій у державі та суспільно-важливих питань. Адже, ми знаємо, що повноцінний 

розвиток громади неможливий без вирішення проблем загальноукраїнського значення. 

Так фракцією ВО «Батьківщина» було підготовлено : 

- звернення до  Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

щодо заборони розпродажу земель сільськогосподарського призначення та 

проведення Всеукраїнського референдуму за народною ініціативою (автор Олена 

ОЛІЙНИК); 

- звернення до Президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо недопущення підвищення тарифів для населення, 

бюджетних та комунальних установ ( у співавторстві з іншими фракціями); 

- звернення до Прем’єр-міністра України, Міністра освіти і науки, голови Комітету 

Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергія БАБАКА, народного 

депутата України Олександра АЛІКСІЙЧУКА щодо необґрунтованого зменшення 

розміру освітньої субвенції на оплату праці педагогічних працівників Дубенської 

міської територіальної громади (автор Олена ОЛІЙНИК); 

- звернення до Президента України щодо сприяння у вирішенні питання подальшого 

фінансування реконструкції басейну ЗОШ І-ІІІ ст. №7 та відновлення в повному 

обсязі робіт на даному Об’єкту (автор Наталія ІВАНИЦЬКА); 

- звернення до Рівненської обласної ради та депутатів Рівненської обласної ради щодо 

виділення коштів для термінового укріплення фундаментів та підсилення основних 

конструкцій будівлі навчального корпусу №1 за адресою: вул. К.Острозького, 25, м. 

Дубно Рівненської області (автор Наталія ІВАНИЦЬКА); 

- звернення до голови Рівненської обласної державної адміністрації Віталія Коваля, 

голови Рівненської обласної ради Сергія Кондрачука та депутатів Рівненської обласної 



ради щодо передачі майна, яке знаходиться за адресою: вул. Тараса Бульби, будинок 

3, м. Дубно Рівненська область та яке перебуває у власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Рівненської області (автор Наталія ІВАНИЦЬКА); 

- звернення до Президента України та голови Рівненської обласної державної 

адміністрації щодо включення проведення капітального ремонту (заміну 

внутрішнього опорядження з добудовою актової зали, часткову заміну інженерних 

мереж, відновлення прибудинкової території) Дубенської початкової школи в 

Програму Президента «Велике будівництво» на 2022 рік (автор Наталія ІВАНИЦЬКА). 

За звітний період на сесіях міської ради було розглянуто багато важливих питань 

життєдіяльності міської громади. Фракція політичної партії ВО «Батьківщина» в 

Дубенській міській раді брала саму активну участь в розгляді питань та прийняті 

відповідних рішень. Так депутатами фракції було підготовлено низку проектів рішень, 

депутатських звернень та запитів: 

- депутатський запит щодо  моніторингу штату апарату міської ради (автор Наталія 

ІВАНИЦЬКА);  

- депутатський запит щодо звіту про результати діяльності Громадського формування з 

ОГП “Козацька варта” за останні три роки (автор Наталія ІВАНИЦЬКА);  

- депутатський запит щодо  підготовки Порядку участі депутатів Дубенської міської ради 

у нарадах, зустрічах і заходах (автор Наталія ІВАНИЦЬКА); 

- проєкт рішення про створення робочої групи з вивчення питання утримання та 

функціонування комплексу будівель та споруд дитячого оздоровчого табору (автор Олена 

ОЛІЙНИК); 

- депутатський запити про реалізацію в Дубенській міській територіальній громаді 

проєкту «Поліцейський офіцер громади» (автор Наталія ІВАНИЦЬКА); 

- депутатський запит про благоустрій прилеглих територій автобусних зупинок  

мікрорайону Хмільники" (автор Олена ОЛІЙНИК);   

- депутатський запит щодо розробки Реєстру обліку безпритульних тварин в м.Дубно, 

внесення змін до Договору  з ФОП Ткачук Б.Б. на послуги з вилову, тимчасової ізоляції, 

стерилізації, вакцинації від сказу, кліпсування та повернення на колишнє місце мешкання 

безпритульних тварин (автор Наталія ІВАНИЦЬКА);.  

 - депутатський запит щодо облаштування пандусу та поточного ремонту  східців, які 

ведуть до території зони відпочинку "Острівок" (автор Наталія ІВАНИЦЬКА); 

 - депутатський запит щодо встановлення пам'ятного знаку на місці перепоховань останків 

жертв розстрілу в'язнів Дубенської тюрми (автор Олена ОЛІЙНИК); 



- депутатський запит щодо вирішення питання надання в оренду приміщення для 

Дубенського відділення Всеукраїнського відділення ветеранів (автор Наталія 

ІВАНИЦЬКА); 

- депутатський запит щодо впорядкування об’єктів сезонної торгівлі в місті Дубно та 

внесення змін в Порядок розміщення об’єктів сезонної дрібнороздрібної торгівлі, літніх 

торгових майданчиків сфери послуг та розваг на об’єктах благоустрою (автор Олена 

ОЛІЙНИК, Наталія ІВАНИЦЬКА);   

- депутатський запит  щодо  передбачення в бюджеті Дубенської міської територіальної 

громади на 2022 рік коштів на капітальний ремонт та асфальтування дорожнього покриття 

провулку Вузький (автор Руслан МОСІЙЧУК); 

- депутатський запит щодо виділення додаткових коштів для забезпечення фінансового 

відшкодування на придбання лікарських засобів хворим на цукровий та нецукровий діабет 

в аптечній мережі м.Дубно в сумі 150 тис. грн. (автор Наталія ІВАНИЦЬКА); 

- депутатський запит щодо розробки та/або включення Дубенським ВП ГУНП в 

Рівненській області у відповідний маршрут/графік регулярного патрулювання міста Дубно  

закинутих будівель в м. Дубно, які є об’єктами нерухомого майна державної, комунальної 

та приватної власності Дубенської міської територіальної громади (автор Наталія 

ІВАНИЦЬКА); 

- депутатський запит  щодо невикористання та невиконання в публічних місцях, закладах 

харчування (кафе, ресторани),  закладах торгівлі, громадському транспорті м.Дубно 

російськомовних музичних творів, особливо в період Новорічних та Різдвяних свят (автор 

Наталія ІВАНИЦЬКА); 

- депутатське звернення щодо ремонту прибудинкової території будинку по вул.Сурмичі 

(автор Руслан МОСІЙЧУК); 

- депутатське звернення щодо стану ремонтних робіт даху будинку №177 по вул. 

Грушевського (автор Олена ОЛІЙНИК).  

Загалом, за звітний період, загальна кількість запитів, звернень та заяв депутатів фракції 

«ВО «Батьківщтна» сягнула більше 50.  

Кошти, виділені з бюджету міста на здійснення депутатської діяльності, були 

направлені депутатами фракції на: облаштування майданчика для сміття, біля ліцею №6 - 

50 тис.грн (Олена ОЛІЙНИК); на придбання щепи для опалювання котельні Дубенського 

ліцею №7 - 25 тис.грн. та 25 тис.грн. на виготовлення ПКД парку афганців (Наталія  

ІВАНИЦЬКА); 30 тис.грн. на придбання щепи для опалювання котельні Дубенського 

ліцею №7 та 20 тис.грн  для видавництва роману члена Національної спілки письменників 

України Сергія Курінного «Схизмати»( Руслан МОСІЙЧУК). 



Також «батьківщинці» долучаються до проведення різних заходів, регулярно 

проводять прийоми та зустрічі з мешканцями громади.  Так, за рік проведено 40 прийомів 

жителів нашої громади, понад  100 жителям надано роз’яснення та допомогу у вирішенні 

питань у сфері житлово-комунального господарства, соціального захисту населення, 

охорони здоров’я тощо. Напередодні новорічних та різдвяних свят депутати фракції «ВО 

Батьківщина» Дубенської міської ради привітали дітей з малозабезпечених сімей, дітей 

сиріт та дітей з особливими освітніми потребами Дубенських ліцеїв та вручили їм солодкі 

подарунки від народного депутата України Сергія ЄВТУШКА та команди 

БАТЬКІВЩИНА. 

 
 
 
Голова фракції ВО «Батьківщина» 

Дубенської міської ради                                                                     Олена ОЛІЙНИК 


