
Звіт про роботу депутатської фракції комуністів Коростенської 
міської ради за 2012 рік. 

 
За звітний період фракцією були вирішені слідуючі питання: 
 
- відновлення освітлення в будинках №41, 42, 43, 45 по вул.Древлянській 

м.Коростеня; 
- проведення освітлення вулиці Селезньова м.Коростеня; 
- відновлення освітлення вулиці Зв’язківців; 
- заборгованості підприємств по заробітній платі, а також перед 

пенсійним фондом України в місті Коростені станом на 1 січня 2012 року; 
- використання коштів громадською організацією «Путь к милосердию», 

які були виділені їй міською владою міста Коростеня і  благодійними 
організаціями на будівництво та утримання притулку для безпритульних 
тварин у м.Коростені; 

- розміщення в місті Коростені білбордів КП «Коростень 
теплозабезпечення»; 

- подачі неякісної води мешканцям, які проживають по 
вул.Грушевського (район водоканалу) і вулиці Мельника; 

- ремонту вентиляційних та димових каналів будинків №4 і №20 по 
вул.Зв’язківців; 

- придбання для перевезення людей з обмеженими фізичними 
можливостями мікроавтобуса «Соціальне таксі», обладнаного спеціальним 
підйомником відповідно до звернення міської організації інвалідів; 

- зрізки дерев, що ростуть в дворі будинків № 51, 53 по вул.Кірова і 
вул.Гастелло,22-А; 

- проведення ремонту труб холодного водопостачання, а також ремонту 
фасаду будинку №7 по вул.Крупської; 

- будівництва магазину між будинками №82 і 84 по вул.Кірова; 
- проведення відсипки дороги, що веде від вул.Маяковського до будинку 

№89 по вул.Воровського; 
- проведення відсипки і грейдерування вулиці Бровар, вулиці Зв’язківців 

і вулиці Чолівської; 
- з приводу відновлення освітлення в будинках по вул.Шолом-Алейхема 

№43 і №45, вул.Сакко і Ванцетті, 5/47; 
- з приводу ремонту даху гуртожинку, що знаходиться по вулиці Б.Шосе, 

а також будинків №2/166 по вулиці К.Лібкнехта і будинку №78-А по вулиці 
Кірова; 

- з приводу зрізки дерев і ремонту прибудинкової території по 
вул.Ш.Алейхема,10; 

- з приводу розширення і облаштування меж кладовища мікрорайонів 
Пашини і Чолівка. 

З усіх піднятих питань, посадовими особами міської влади приймались 
відповідні міри реагування 

 
На сесії міської ради були прийняті депутатські запити з питань: 
 
- скорочення руху приміських поїздів зі станції Коростень; 



- організації дорожнього руху на вул.Київській; 
- ремонту даху гуртожитку по вул.Б.Шосе міста Коростеня. 
 
В громадській приймальні, яка працює на базі приміщення 

Коростенського міськкому Компартії України, за звітний період 
вирішувались слідуючі питання: 

1.342 громадянам міста було надано допомогу в підготовці і складанні 
заяв до суду з приводу: 

-неправомірних дій щодо нарахування і виплати щомісячної державної 
соціальної допомоги дітям війни і щодо нарахування і виплати коштів, 
передбачених Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», про стягнення  
заборгованості з виплати заробітної плати, про встановлення права власності 
на майно, про поновлення строку виконавчого провадження, про стягнення 
аліментів, про заміну вибулої сторони у виконавчому провадженні, про 
встановлення факту родинних відносин, про скасування постанов ДАІ, про 
надання рівноцінного житла, про виселення з квартир і зняття з реєстрації, 
про розлучення та інших. 

2.В різні інстанції на протязі звітного періоду за сприяння депутатської 
фракції було підготовлено і направлено 88 запитів з різних питань, 
поставлених виборцями під час прийомів на більшість з яких отримано 
відповіді. 

 
Протягом року депутатською фракцією надавалась допомога або 

вирішувались питання в різних галузях життя громади нашого міста, а саме: 
 

В галузі освіти: 
Депутатська фракція комуністів має в своєму складі трьох діючих 

працівників освіти на чолі з керівником відділу освіти і тому значну увагу в 
минулому році ми приділили підтримці даної галузі. 

1.За нашої ініціативи і сприяння депутатської фракції комуністів в 
обласній раді з обласного бюджету було виділено на міський відділ освіти 50 
тисяч гривень, на які було закуплено дитячі ліжечка (26 штук) для 
дошкільних навчальних закладів (ДНЗ №6 – 7 шт., №8 – 6 шт., №13 – 7 шт., 
№16 – 6 шт.) і додатково 10 тис.грн. на закупку комплектів парт. 

 
2.Також за нашої ініціативи і сприяння було вирішено наступні питання: 

 
Для дошкільних навчальних закладів: 

-ДНЗ №7 – встановлено спортобладнання (7000 грн.); 
-ДНЗ №8 – встановлено дитячі будиночок і гойдалки, надано 4 дитячі 

столика і дві дитячі шафи, закуплено пилосос; 
-ДНЗ №16 – надано ноутбук; 
-ДНЗ №15 – надано матеріальну допомогу для проведення ремонту (2000 

грн.) 
-Центру розвитку дитини №17 – надано спортивний майданчик вартістю 

9140 грн.; 
-ДНЗ №18 – встановлено гойдалки і гімнастична дуга; 



-ДНЗ №20 – закуплено телевізор; 
-ДНЗ №22 – надано ноутбук, встановлено дитячий ігровий майданчик, 

проведено зрізування дерев і ремонт каналізації (на суму 36 тис.грн.) 
 

Для загальноосвітніх шкіл міста: 
-ЗОШ №1 – надано матеріальну допомогу на придбання меблів (1800 

грн.); 
-ЗОШ №2 – придбано музичний центр; 
-ЗОШ №3 – закуплено музичний центр і надано матеріальну допомогу 

для проведення ремонту (3500 грн.); 
-ЗОШ №5 – закуплено ноутбук і мультипроектор (6000 грн.); 
-ЗОШ №7 – закуплено ноутбук і надано матеріальну допомогу для 

встановлення пластикового вікна (5000 грн.) 
-ЗОШ №8 – закуплено бензокосилку; 
-ЗОШ №9 – закуплено ноутбук і надано матеріальну допомогу для 

закупки і встановлення 3 пластикових вікон; 
-ЗОШ №12 – закуплено ноутбук; 
-ЗОШ №13 – закуплено вхідні металеві двері і ноутбук. 
 
3.В лютому 2012 року  депутатська фракція спільно з відділом освіти і 

колективами ЗОШ  №13,5 провели на базі ЗОШ №13 урок пам’яті 
присвячений Дню виводу радянських військ з Афганістану і героям-
коростенцям, учасникам афганських подій. 

4.За підтримки фракції в ЗОШ №3 пройшов шевченківський день 
присвячений Дню народження Т.Г.Шевченка. 

5.Фракція сприяла відділу освіти в проведенні свята нагородження 
призерів 3-го етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 
та переможців 2-го етапу Всеукраїнського конкурсу захисту науково-
дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук. 55-ти переможців і 
призерів олімпіад та конкурсу МАН не залишився без подарунків КПУ. 

6.На початку червня фракцією було надано допомогу міському відділу 
освіти в організації і проведенні міського конкурсу «Зірниця». Призери 
змагань отримали від депутатської фракції грамоти і  подарунки, а команда-
переможець змагань ЗОШ №12 отримала перехідний кубок. 

7.Першого вересня всі першокласники загальноосвітніх шкіл міста 
(майже 700) отримали від фракції подарунки (набори канцелярських товарів). 

8.Фракція надавала допомогу відділу освіти в проведенні і відзначенні 
Дня учителя. 

9.За нашої ініціативи і при підтримці фракції комуністів в обласній раді 
для ПТУ №16 було виділено кошти в розмірі 35 тисяч гривень для 
проведення ремонту системи опалення. 

10.Депутатська фракція тісно співпрацює з колективами ПТУ №16 і 
Коростенського технічного коледжу і протягом року надала даним  
навчальним закладам допомогу в проведенні різних конкурсів. 

11.Протягом року фракція неодноразово надавала допомогу молоді в 
питання влаштування на роботу і вступу дітей з малозабезпечених сімей в 
навчальні заклади. 

 



В галузі спорту 
Протягом останніх років депутатська фракція активно співпрацює з 

відділом  сім’ї, молоді та спорту, Комунальною установою «Спорт для всіх», 
підлітковими клубами міста, спортивними клубами і федераціями в плані 
організації та проведення спортивних заходів і змагань. 

1.Протягом 2012 року фракція, ще раз наголошу, тісно співпрацювала з 
відділом  сім’ї, молоді та спорту, міськими федераціями з різних видів 
спорту. 

На мою думку самим масовим заходом, організованим фракцією за 
підтримки міської влади стала організація перед проведенням в Україні 
Євро-2012 в міському парку ФАН-зони, яку без перебільшення відвідали 
тисячі мешканців міста Коростеня і  гостей міста. 

За ініціативи федерації футболу міста, підтримки фракції і особисто 
першого секретаря Житомирського обкому Компартії України 
М.М.Тимошенка, команда Коростеня взяла участь в Кубку України серед 
ветеранів віком 35 років і старше, і пробилась  в півфінал турніру, де в 
непростій боротьбі поступилась тільки Чемпіону України і Чемпіону Європи 
2011 року  - команді «КСХІ»  з м.Сімферополя. 

В 2012 році за нашої ініціативи і підтримки вперше в Чемпіонаті міста 
по футболу взяла команда «Комсомолець», яка незважаючи на дебют посіла 
почесне 3 місце. 

Під час проведення Чемпіонату гравець команди «Юність», яка до речі 
стала Чемпіоном міста, отримав важкий перелом і ми спільно з міською 
федерацією футболу надали йому посильну допомогу для проведення 
операції і курсу реабілітації. Хлопець уже знову в строю і виступає за 
команду майстрів міста Коростеня. 

Завершуючи спортивний рік футбольна команда «Комсомолець-ПТУ-
16», за яку переважно виступали викладачі і учні ПТУ-16 в листопаді  - 
грудні 2012 року взяла участь в Чемпіонаті міста з міні-футболу. Незважаючи 
на жорстку конкуренцію в змаганнях брали участь 14 команд, 
«Комсомолець» зайняла в своїй підгрупі третє  місце і вийшли в фінальну 
частину змагань, де зустрілись  з потужними командами місцевих 
підприємств, за які були заявлені футболісти, які мають досвід виступів за 
команди майстрів як Української Премєр-Ліги, так і виступи за зарубіжні 
команди. Проявивши волю до перемоги, хлопці до останнього туру боролися 
за призові місця, але маючи брак досвіду, посіли почесне п’яте місце, але з 
вірою в те, що майбутні перемоги прийдуть. 

За ініціативи міської ДЮСШ нашої підтримки і сприяння першого 
секретаря Житомирського обкому Компартії України М.М.Тимошенка, 
дитячим командам міста було вручено два комплекти спортивної форми. 

Спільно з ДЮСШ і федерацією футболу було проведено турнір 
«Шкіряний м’яч». Переможці і призери змагань отримали від фракції м’ячі, 
медалі, грамоти. 

Протягом останніх двох років фракція співпрацює з міською федерацією 
боротьби і на протязі року нами була надана допомога в організації поїздки 
команди борців на Всеукраїнський турнір, який проходив в м.Олевськ (були 
закуплені комплекти борцівської форми), а також надано матеріальну 
допомогу в  нагородженні учасників турніру, який проходив в м.Коростені.    



Депутатська фракція активно співпрацює з клубом «Фрі-Файт». 
Протягом року ми надавали допомогу для організації поїздок спортсменів на 
відбір до Чемпіонату України для участі  в Чемпіонаті області, в проведенні 
змагань в м.Коростені  по армреслінгу, воркауту, гирьовому спорту. Для 
борцівського клубу «Фрі-Фай» за нашої підтримки було закуплено 
борцівський килим, а під час проведення змагань надавались подарунки і 
призи. 

В минулому році фракція активно підтримала місцевих юнаків, які 
займаються паркуром. Ми надавали їм допомогу і організували виступи під 
час проведення футбольних матчів, під час святкування Дня молоді і Дня 
міста. 

Протягом трьох останніх років ми підтримуємо в м.Коростені 
проведення в День Перемоги легкоатлетичної естафети на кубок двічі Героя 
Радянського Союзу Козака, який як і інші нагороди, встановлений фракцією 
комуністів і в 2012 році кубок втретє і на постійне зберігання виборов НВК 
№12.  

За підтримки фракції до Дня інваліда був організований і проведений 
турнір по голболу, а капітану збірної України останніх років  по голболу 
Мельниченко Наталії було надано допомогу на проведення операції. 

У 2012 році фракція дуже плідно співпрацювала з КУ «Спорт  для всіх», 
так для підліткових клубів міста було: 

-придбано 7 тенісних столів; 
-підлітковому клубу «Сузір’я» було вручено спортивне обладнання для 

волейбольної площадки і комплект футболок; 
-підлітковому клубу «Юність» була надана матеріальна допомога на 

придбання і встановлення металевих дверей і вручені комплекти футболок; 
-надано допомогу в організації і проведенні на базі підліткового клубу 

«Орбіта» спортивного свята   «Мама, тато і я  - спортивна сім’я»; 
-в підлітковому клубі «Вітязь» за нашого сприяння протягом року 

проходили шахові змагання до Дня Захисника Вітчизни, Дня Перемоги, Дня 
піонерії, Дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників, 
спартакіади школярів різних вікових категорій; 

-за нашого сприяння пройшов турнір по міні футболу між підлітковими 
клубами міста. 

 
В області охорони здоров’я 

Беручи до уваги, що до складу фракції входять два лікаря, а депутатом 
Житомирської обласної ради від фракції Компартії України є головний лікар 
Коростенської центральної міської лікарні Гордійчук Віктор Петрович, то 
значну увагу фракція також приділила питанням охорони здоров’я. 

За ініціативи наших депутатів лікарів і за підтримки депутатської 
фракції в минулому році для ЦМЛ було придбано: 

-для пологового відділення придбаний медичний прилад 
«ІНФУЗОМАТ», який призначений для точного дозування введення ліків у 
вену в тому числі і для новонароджених дітей (вартістю біля 20 тис.грн.); 

-для міської поліклініки було придбано портативний електрокардіограф, 
що призначений для зняття кардіограм як в стаціонарних умовах, так і на 
виїзді; 



-для відділення гемодіалізу був придбаний і встановлений кондиціонер 
для підтримки нормальної температури у відділенні; 

-для дитячої поліклініки було закуплено два письмових стола; 
-ЛОР відділенню було надано матеріальну допомогу на закупку 

інструментів; 
-депутати фракції брали активну участь в роботі комісії по 

реформуванню системи надання первинної медичної допомоги; 
-для терапевтичного відділення відділової лікарні було придбано 

пральну машину. 
 

В області культури 
Депутатська фракція брала активну участь в культурних заходах, які 

проходили в м.Коростені, а також надавала допомогу міському відділу 
культури в організації їх проведення. 

Так, протягом останніх трьох років в місті проводиться конкурс «Грай 
гармонь» за підтримки Компартії України. Не став вийнятком і 2012 рік. 
Депутати фракції брали активну участь в організації і проведенні даного 
конкурсу, а по закінченню конкурсу всі переможці і призери отримали 
нагороди і подарунки. 

Депутатська фракція підтримала відділ культури і надала йому  суттєву 
допомогу в організації і проведенні в день святкування Дня міста конкурсу 
«Графіті», який в місті пройшов уже вдруге і вперше було проведено цікавий 
і видовищний рицарський турнір. 

За сприяння фракції і підтримки фракції комуністів в обласні раді з 
обласного бюджету було виділено кошти в сумі 30 тисяч гривень для міської 
школи мистецтв імені А.Білошицького, на які закуплено меблі і музичні 
інструменти (ксилофон). 

За сприяння фракції в міському парку ім.М.Островського було придбано 
матеріали для облаштування лавок навколо пам’ятника Добрині Нікітичу. 

За сприяння фракції міській центральній бібліотеці було вручено для 
користування ноутбук. 

 
Робота з громадськими організаціями, комунальними 

підприємствами і релігійними громадами міста 
  Протягом звітного періоду фракція активно співпрацювала з 

громадськими організаціями міста, а саме: 
-радою ветеранів та жіночою радою міста, Комсомолом і молодіжною 

радою, ВГО «Жінки трудівниці за майбутнє дітей України», «Союзом 
Радянських Офіцерів України», добровільною народною дружиною 
«Яструб», підлітковими клубами міста, міською і обласною організацією 
інвалідів «Союз Чорнобиль України», спілкою голів вуличних комітетів, 
УТОГ, УТОС, організацією інвалідів міста та іншими, багатьом з яких за 
сприяння фракції було надано допомогу для поліпшення виконання своїх 
статутних функцій. 

1.Так в лютому до Дня Захисника Вітчизни і з нагоди 25-річниці 
заснування організації ветеранів України за нашої ініціативи  шість активних 
представників ветеранської організації були нагороджені грамотами ЦК 
КПУ, 19 – грамотами обкому КПУ, а голова організації – Слобожан Леонід 



Миколайович і автор книг про Коростень – Перельман Григорій Львович 
нагороджені відзнаками «За заслуги перед містом», а сама міська організація 
для поліпшення своєї роботи отримала багатофункціональний копіювальний 
апарат і ноутбук. 

За нашої ініціативи і сприяння також для поліпшення своєї роботи 
жіноча рада і спілка голів вуличних і будинкових комітетів отримали 
ноутбуки. 

Депутатська фракція багато років тісно співпрацює з міською і обласною 
громадськими організаціями інвалідів «Союз Чорнобиль Україна». Так, в 
минулому році фракцією було надано допомогу даним організаціям в 
оформленні документів 15 мешканцям міста для отримання допомоги для 
проведення операцій і відшкодування коштів за проведене лікування. Також 
нашого сприяння і допомоги для  організації було закуплено меблі і наданий 
ноутбук. 

За нашої ініціативи і допомоги громадським організаціям, які очолюють 
Чала Любов Петрівна – міська організація інвалідів і Матяш Надія Яківна – 
діти інваліди Чорнобиля було надано матеріальну допомогу. Також 
матеріальну допомогу для організації і проведення турніру по голболу, 
присвячений Дню інваліда, отримали представники УТОСу. 

Депутатська фракція багато років активно співпрацювала з міським 
будинком дитячої творчості і дитячою організацією Дивокрай. Протягом 
звітного року фракцією була надана їм допомога в організації: 

- Підсумковий турнір дитячої організації Дивокрай при цьому всі 
учасники отримали футболки, переможці і призери турніру отримали призи, 
медалі і подарунки. 

- В травні за підтримки фракції організація провела Дивокрай-квест, 
етапи якого були присвячені 90-річчю створення Піонерської організації. 

- В жовтні за підтримки фракції будинок дитячої творчості провів 
Міжнародний день захисту дітей відповідно до Конвенції ООН. 

- В вересні фракція надала допомогу будинку дитячої творчості в 
проведенні «Свята творчості позашкілля» в ході якого відбулося  
нагородження кращих представників гуртків, які працюють при будинку 
дитячої творчості, а всього було вручено близько 300 призів і подарунків. 

6.Немалу роль відіграла фракція в облаштуванні і відкритті дитячого 
майданчику і самого центру розвитку дитини «Джерело Надії», який очолює 
Новицька Євгенія Іванівна. 

7.Протягом року ми активно співпрацювали з житлово-комунальними 
підприємствами міста і виявилось це не тільки в критиці  і подані 
депутатських звернень і запитів, а  і в конкретній допомозі: 

-так, депутати фракції спільно з комуністами міста взяли активну участь 
в міському суботнику безпосередньо зібравши і вивізши більше 60-ти мішків 
листя і сміття; 

-за нашої ініціативи і сприяння на території всіх без вийнятку ЖЕКів 
міста було встановлено 21 дитячий майданчик або елементи дитячого 
майданчика (вулицях Киїівській (декілька великих майданчиків), 
Сосновського, Красіна, Кірова, Воровського, Мельника, Зв’язківців, 
Грушевського та інших); 

-для КВЖРЕП №2 і №3 було придбано і вручено ноутбуки. 



-Комунальній установі охорони громадського порядку «Яструб» було 
надано матеріальну допомогу для закупки і встановлення в приміщення 
камер відеоспостереження. 

За нашого сприяння і підтримки фракції комуністів в обласній раді, 
комунальній установі територіальний центр соціального обслуговування 
«Надання соціальних послуг» м.Коростеня з обласного бюджету було 
виділено 15 тисяч гривень, на які закуплено бензокосилку, велосипеди для 
соціальних працівників і дві аромалампи для організації відпочинку 
проживаючих. Також, за нашого сприяння і підтримки фракції комуністів в 
обласні раді, комунальній установі «Коростенський геріатричний  пансіонат 
для ветеранів війни та праці» Житомирської обласної ради надано 
матеріальну допомогу в розмірі 15 тисяч гривень. 

Депутатська фракція активно співпрацювала з релігійними громадами 
міста Коростеня. У день Різдва Пресвятої Богородиці і з нагоди 20 річниці 
заснування церкви в мікрорайоні Пашини настоятель церкви отримав чашу 
для причащання дітей. 

Протягом звітного періоду депутати фракції брали активну участь в 
засіданнях профільних комісій і спільних комісій, а також сесіях міської 
ради. 

 
Шановний Володимир Васильович, шановні депутати та присутні! 
Значна частина заходів і взагалі добрих справ, які були зроблені 

депутатською фракцією комуністів Коростенської міської ради змогла 
відбутись завдяки підтримці депутатської фракції комуністів у Житомирськй 
обласній раді і особисто за підтримки керівника фракції, першого секретаря 
Житомирського обкому Компартії України Тимошенко Миколи 
Михайловича. Від себе особисто, від депутатської фракції комуністів міської 
ради і напевно від тих 7118 коростенців, які віддали голоси за Миколу 
Михайловича, я хочу подякувати йому за ту велику допомогу, яку він 
надавав, надає і буде надавати коростенцям! 
 
 


