
ЗВІТ ПРО РОБОТУ ФРАКЦІЇЇ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, 
проведену протягом 2012 року 

 
Фракція Партії регіонів Коростенської міської ради налічує 26 

депутатів з яких 22 члена партії та 4 позапартійних депутата. Вони входять в 
склади постійних діючих комісій, які активно вирішують питання 
загальноміських програм та економічного розвитку. 

Протягом 2012 року основна робота фракції була направлена на 
вирішення проблем та надання допомоги мешканцям міста Коростеня,  на 
організацію та забезпечення життєдіяльності громади міста в цілому. 

Депутатами фракції проводились зустрічі з виборцями на предмет 
вивчення нагальних проблем, щосереди в громадській приймальні 
Коростенської міської організації Партії регіонів за затвердженим графіком, 
та щомісячно – прийом депутатами відповідних округів. Найбільш актуальні 
питання, з якими приходять громадяни, - проблеми житлово-комунального 
господарства, транспорту, ремонту житла та благоустрою, зростання цін, 
отримання пільг, медичного та лікарського забезпечення, а також – 
порушення трудових прав й чимало іншого. 

Всього в громадській приймальні розглянуто пропозицій, заяв і скарг 
громадян у кількості  -235 штук, з них протягом 2012 року вирішено по суті 
191 питання, інші вирішуються у наступному звітному періоді.  

В зв’язку з набутим досвідом роботи депутатами фракції в попередні 
періоди, вирішення питань проводилось здебільшого особистими силами в 
результаті чого зменшилась кількість депутатських запитів, та збільшилась 
кількість практично виконаних завдань та вирішених проблем мешканців. 

Діяльність фракції постійно висвітлювалась в засобах массової 
інформації: в Приватній газеті, на партійному сайті та на сайті 
«Прокоростень нет». 

Віддтак, протягом 2012 року проведена робота по наступним 
соціальним напрямкам: 
Благоустрій 
 за сприянням депутатів фракції : 

- проведено освітлення вулиць Південний пост, Лізи Чайкіної, вул. Лесі 
Українки; 

- виділено кошти та проведено асфальтування вулиці Мельника, вул. 
Горького, вул. Свердлова, частково вул. Кривоноса, прибудинкових 
територій буд.6 по вул. Кірова; буд.№14 по вул. Мельника, буд.102 по 
вул. Ш.Алейхема , прогрейдеровано дороги в районі Київського 
масиву, вул. Жмаченка, вул. Коцюбинського, Енгельса, Чапаєва; 

- виконано прочищення ливневої каналізації по вул. Ш.Алейхема, 
Грушевського, Мельника та Гастело; 

- проведено вирізку дерев на подвір’ї житлового будинку №30 по вулиці 
Корольова; 

- за сприянням депутатів фракції та кандидата в народні депутати 
Пехова Володимира Анатолійовича встановлено:  



 дві зупинки громадського транспорту в мікрорайонах Коростень-
Подільський та Чигирі; 
сім зупинок в інших мікрорайонах міста виготовлені, встановлені та 
передані на баланс міста 
- за сприяння депутатів до екологічного програми по порятунку річки 

Уж додатково включено річку Кремно; приведено до нормального 
санітарного стану джерело в районі  водоканалу; 

- частково проведено ремонтні роботи покрівлі будинку №7 по вул. 
Крупській, капітальний ремонт покрівлі будинку Ш.Алейхема,100, 
проведено спів фінансування ремонту покрівлі буд.№41 по 
вул.Грушевського; 

- проведені роботи по приведенню в належний стан будинку №7а по вул. 
І.Франка; 

-  за сприянням депутатів та кандидата в народні депутати Пехова В.А. 
приведено в належний стан дитячі майданчики будинків по вул Кірова 
№7,9,11 по вул. Базарна,20, вул. Київська, буд.7,9, вул. Сосновського, 
буд.48,46, вул.Ш.Алейхема, буд. 100 та 2-й пров. К.Маркса,5 

- за сприянням депутатів фракції в районі буд.11,17 по вул. Київській 
виділено землю для облаштування торгівельного ринку з продажу 
сільськогосподарських продуктів на 20 місць; 

- надана фінансова допомога для капітального ремонту дитячого клубу 
«Ровесник»; 

- за сприянням кандидата в депутати Пехова В.А. та депутатів фракції 
06.10.2012 року проведена загальноміська толока якою були охоплені 
такі  мікрорайони міста як Черемушки, Центр, Київський масив, вул. 
Сосновського, Ковельський парк, Коростень-Подільський, Пашини в 
результаті організоване прибирання прибудинкових територій, ремонт 
та фарбування лавочок, дитячих майданчиків, встановлення та 
фарбування огорож, встановлення окремих конструкцій дитячих 
майданчиків.  

- депутати фракції та члени громадської організації «Молоді регіони» 
активно прийняли участь у загальноміському суботнику, прибрали 
закріплений за ними парк «Перемоги» та берег річки Вуж в районі 
парку. 

Освіта 
- спільно з працівниками СЕС проведено перевірку дошкільного 

навчального закладу №19 на предмет санітарного стану закладу; 
- вулиця Залізнична в районі ЗОШ №8 облаштована дорожнім знаком 

«Обережно діти» та лежачим поліцейським, в районі НВК №12  
нанесено та встановлено дорожні знаки; 

- за сприянням депутатів фракції керівництвом заводу МДФ була надана 
матеріальна допомога ЗОШ№8, за рахунок депутатів фракції школі 
також надано стільці принтер та проведено ремонт оргтехніки; надана 
фінансова допомога на ремонт приміщень ЗОШ №3, фінансова 
допомога міському ліцею на придбання костюмів для художньої 



самодіяльності, та ремонт приміщень ліцею. Надавалась матеріальна 
підтримка ЗОШ №2 

- надавалась допомога закладу позашкільної освіти   на проведення 
конкурсів та для практичних занять. 

- сприяли вирішенню питання по обладнанню внутрішнього туалету в 
школі №7 

- сприяли вирішенню питання по залученню коштів міністерства 
екології для заміни вікон, дверей, утеплення горищ ЗОШ та садочків 
міста; 

- депутати фракції взяли шевство над спортивним клубом «Форма», крім 
того, що нами надається матеільна підтримка розвитку клубу, нами 
залучаються фахівці клубу та діти міських шкіл для організації 
дозвілля під час міських свят. 

Соціальні допомоги та захист 
- неодноразово надавалась спонсорська матеріальна допомога дитячим  

реабілітаційним центрам «Джерело надії», «Віра.Надія.Любов.» 
- за зверненнями мешканців  вирішено питання по продовженю 

маршруту громадського транспорту маршрутного автобусу №3 до 
мікрорайону Чигирі м. Коростеня; 

- сприяли вирішенню питання щодо не закриття амбулаторії в 
мікрорайоні Коростень-Подільський; 

- вирішено питання з Коростенською дирекцією  залізничних перевезень 
щодо добавлення додаткової кількості вагонів до дизель-потягу 
сполученням Коростень-Овруч;  

- протягом звітного періоду надавалась допомога малозабезпеченим, 
багатодітним  сім’ям шляхом забезпечення гуманітарною допомогою 
та продуктовими наборами,  

- мешканцям надана допомога при отримання дозволів та підключення 
житлових будинків до мереж електропостачання; 

- приймали участь у всіх міських святах шляхом надання подарунків, 
призів дітям, організаціі флешмобів, організації та надання призів на  
конкурси, організація підвозу дітей з околиць на відкриття міської 
ялинки 

- провели благодійну акцію по збору коштів для надання новорічних 
подарунків дітям, людям, які знаходяться в будинку престарілих та 
хосписі; 

- взято шефство над інвалідом першої групи Заглядою, якому надається 
матеріальна та консультаційна допомога по реабілітації та відновленню 
нормальної життєдіяльності,  

- вирішене питання надання в користування колясочної по вул. 
Сосновського,68а інваліду ЧАЕС  

- протягом звітного періоду надано близько 150 безкоштовних 
юридичних консультацій та правової допомоги у вирішенні спірних 
питань житлового, сімейного та соціального характеру. 



- за кошти депутатів фракції проведена підписка на газету «Полыський 
регіон» на 2013 рік мешканцям міста в кількості 340 екземплярів. 

- активізована робота громадської організації «Молоді регіони», якою 
протягом звітного періоду проведено: екскурсія для дітей-сиріт до 
міста Житомира з організацією культурного дозвілля; проводилась 
практична та консультаційна допомога молодим сімям у вирішенні 
побутових проблем, проблем працевлаштування на перше робоче місце 
та питань отримання молодіжних кредитів; 

 
Можна гордо дивитись на результати роботи, але ще більше слід 

визнавати й опрацьовувати наявні й невирішені проблеми. Це і ремонт 
доріг,створення нових робочих місць,вирішення екологічних питань. 

Хочу висловити найщиріші слова подяки всьому депутатському корпусу 
міської ради, членам виконавчого комітету, апарату за кропітку працю, 
творчий підхід до справи, почуття обов’язку та відповідальності перед 
громадою, прагнення приносити користь рідному Коростеню 
 
 

Крім того, оскільки  за рахунок депутатів фракції проведено спів 
фінансування видання збірки віршів місцевої поетеси Галини Цепкової, 
саме її словами я хочу завершити свій звіт: 
 

В какие бы не занесла края 
меня судьба, по свету не бросала б, 
но родовая вотчина моя –  
столица древняя на древних скалах. 
 
Она – одна! Под солнцем и луной 
со всех сторон сюда ведут дороги. 
И отдавая дань земле родной, 
я возвращаюсь к отчему порогу. 
 


