ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗВІТ
Ігоря Гузя, депутата Волинської обласної ради VI скликання
за період липень- грудень 2012 р.Б.

Загальні відомості: Гузь Ігор Володимирович, обраний 30 жовтня 2010 року у
одномандатному мажоритарному виборчому округу №27, член партії «Фронт Змін».
Участь у роботі ради: за звітний період взяв участь у роботі трьох (із трьох
проведених) сесіях та на чотирнадцяти (із чотирнадцяти проведених) засіданнях комісії
з питань бюджету, фінансів та цінової політики, членом якої є.
Інформування про діяльність депутата: Висвітлення позиції здійснювалося через
веб-сайт Волинської обласної ради, місцеві засоби масової інформації, зокрема,
телеканал «Аверс», Волинська ОДТРК, газети: «Волинь», «Вісник+К», «Хроніки
Любарта», «Волинські губернські відомості», «Волинська газета» та інтернет-видання:
«Волинь-Post», «Волинські новини», «Волинська правда», «Волинський інформаційний
портал».
Прийоми і зустрічі з виборцями:
Протягом липня-жовтня Ігор Гузь відвідав усі населені пункти свого виборчого
округу де провів зустрічі із виборцями та прозвітував про свою роботу в обласній раді.
Зокрема зустрічі проводилися в: смт Стара Вижва, селах Брідки, Мельники, Буцин,
Журавлине, Мизове, Нова Вижва, Рудка, Хотивель, Борзова, Седлище, Черемшанка,
Секунь, Грабове, Нова Воля, Сереховичі, Лісняки, Паридуби, Смідин, Мильці,
Підсинівка, Соколище, Шкроби, Комарове, Ниці, Солов’ї.
Також щомісяця протягом звітного періоду проводився прийом виборців у
приміщенні районних виборчих штабів Об’єднаної опозиції «Батьківщина»:
 м. Ковель: бульвар Лесі Українки, 11;
 смт Ратне: вул. Центральна, 42;
 смт Шацьк: вул. Шковороди, 32;
 смт Стара Вижівка: вул. Незалежності, 48.
Окрім цього прийом виборців також проводився в місті Луцьку за адресою вул.
Рівненська, 85. Враховуючи можливості надання матеріальної допомоги громадянам,
які опинилися у складному становищі, відповідно до звернень були виділені кошти із
«депутатського фонду».

Найбільш резонансні депутатські запити та звернення:
 «З приводу залякування активістів партії «Батьківщина» кандидатом в народні
депутати України Івахівим Степаном Петровичем»;
 «Щодо перевірки законності розміщення на біг-бордах, що рекламують Євро2012 символіки «Партії регіонів»;
 «Щодо законності передачі земельних ділянок в селі Пульмо Шацького
району»;
 «З приводу переслідування невідомими кандидата в народні депутати України
Ігоря Гузя та народного депутата України Андрія Парубія».

Ігор Гузь ініціював ряд громадських кампаній для привернення уваги до
болючих проблем області та їх вирішення:
«Геть молочну мафію!» - захист прав людей, які здають молоко на переробні
заводи, боротьба за підвищення мінімальних закупівельних цін на молоко у населення
та повернення заборгованості людям за здане молоко.
«Врятуємо Світязь!» - привернення уваги до проблеми обміління озера Світязь, у
зв’язку із розробкою Хотиславського кар’єру (Білорусь).
Одна з головних відповідальностей депутата у сесійній залі – ГОЛОСУВАТИ.
Отже, як голосував Ігор Гузь, депутат Волинської обласної ради?
Приклади рішень, за які голосував «ЗА»:
 Про запит депутата обласної ради Смоковича Я.Ф щодо виділення коштів на
добудову школи;
 Про запит депутата Блінової про виділення коштів на будівництво дороги
Глухів – Ратне;
 Про звернення Волинської обласної ради до волинян із приводу підписання
антиукраїнського мовного закону;
 Про запит депутата обласної ради Корнійчука М.Я. щодо збереження школи в
селі Грабове Старовижівського району;
 Про звернення депутатів Волинської обласної ради до Кабінету Міністрів
України щодо пільгових перевезень на міських, приміських та міжміських
маршрутах загального користування.
Приклади рішень, за які голосував «ПРОТИ»:
 Про звільнення Сташенко М.О. з посади ректора Волинського інституту
післядипломної педагогічної освіти;
Приклади рішень, за які голосував «УТРИМАВСЯ»:
 Про регіональну цільову програму сприяння
суспільства у Волинській області на 2013-2015 роки;
 Про присвоєння чергового рангу посадової особи
Войтовичу В.І.;
 Про присвоєння чергового рангу посадової особи
Лобачу Ю.В.;
 Про присвоєння чергового рангу посадової особи
Вітру В.С.
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