Звіт народного депутата України
Павла Дзюблика
за травень 2015 року
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ПАВЛО ДЗЮБЛИК — н ародний депутат
України, член фракції «Народний фронт».
Мажоритарний округ №66 (Брусилівський,
Володарсько-Волинський, Коростишівський,
Малинський, Народицький, Радомишльський
та Черняхівський райони).
Голова Підкомітету з питань лісових
ресурсів, об'єктів тваринного
та
рослинного світу, природних ландшафтів
та об'єктів природно-заповідного фонду
Комітету Верховної Ради України з питань
екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
Голова міжфракційного об’єднання
«За Житомирщину».
Член групи із міжпарламентських
зв’язків з Сполученими Штатами Америки,
Республікою Індія, Китайською Народною
Республікою, Французькою Республікою
та з Сполученим Королівством Великої
Британії та Північної Ірландії.
ГРОМАДСЬКІ ПРИЙМАЛЬНІ
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Був присутній на громадському слуханні

на тему: «Розпаювання земель та майна державного підприємства
«Україна» та подальшої долі господарства» (Черняхівський район)
1 ЗАКОНОПРОЕКТ
№2910 від 20.05.2015 « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації деяких директив в ЄС у сфері оцінки впливу на навколишнє природне середовище)».
ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ
Проведено засідання Робочої групи Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи щодо обговорення та внесення поправок до
проекту Закону України «Про видобування та реалізацію бурштину» (№ 1351-1 від 26.12.2014 р.).
ОСВІТА
• Нагороджено переможців традиційного
районного огляд-конкурсу хорових колективів працівників освіти «Освітянські самоцвіти»
(Володарсько-Волинський район).
• Відзначено переможців районного конкурсу «Учень року» (Народицький район).
• Поздоровлено випускників дошкільного
навчального закладу №5 смт.Черняхів.

• Надано зелені насадження переможцям
районного конкурсу на краще озеленення
пришкільних територій (Черняхівський район).
• Нагороджено переможців Шахового турніру імені Філіпова (Володарсько-Волинський
район).
• Відзначено переможців Свята талантів
Загальноосвітньої школи №3 м.Малин.

КУЛЬТУРА

МЕДИЦИНА

• Придбано відеокамеру для потреб дитячої музичної школи з нагоди 50-річного ювілею
закладу (Черняхівський район).
• Відзначено випускників дитячої музичної
школи (Брусилівський район).

Проведено рейд-обстеження Брусилівської районної лікарні. Надано 5 куб.метрів
обрізної доски для заміни воріт у гаражі лікарні.

БЛАГОДІЙНІСТЬ
• Поставлено вікна у Церкві Святого Андрія Первозванного (смт.Нова Борова, ВолодарськоВолинський район).
• Надано кахель МПО, Спеціалізованій козацькій дружині громадського порядку (смт. Нова Борова, Володарсько-Волинський район).
ПРОЕКТИ ДЛЯ МОЛОДІ
• Відкрито Школу журналістики в м.Коростишів.
• Забезпечено проведення майстер-класів із журналістики народними депутатами України Тетяною Чорновол та Дмитром Тимчуком для слухачів Школи журналістики смт.Черняхів, смт.
Володарськ-Волинський.
Відкрито 7 громадських приймалень у містах • Нагороджено переможців та учасників спортивних змагань та Всеукраїнського етапу дитячоМалин, Коростишів, Радомишль, смт. Черняхів, юнацького військово-патріотичного конкурсу «Сокіл» («Джура») (по всіх заявлених районах).
Володарськ-Волинський, Народичі та Брусилів.
ЗВ’ЯЗОК МІЖ ПОКОЛІННЯМИ
КОНТАКТИ
• Поздоровлено 237 учасників бойових дій з Днем Перемоги (Брусилівський, Володарсько-Волинський, Коростишівський, Малинський, Народицький, Радомишльський, Черняхівський райони).
(044) 255-35-33
• Нагороджено цінними подарунками учасників районного фестивалю сімейної творчості «РоDziublyk.Pavlo@rada.gov.ua
дина» з нагоди Міжнародного дня сім’ї та Дня матері (Брусилівський район).

