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Відвідуваність пленарних засідань –  97% 
Виступів з трибуни - 3, з місця - 3 
Направлено 30 депутатських запитів 
 
РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН 
За 2016 рік до депутата звернулось – 54 громадянина 
Проведено особистих прийомів – 40 
Надійшло письмових звернень – 35 
Проведено зустрічей з виборцями – 3 
 
 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 За період 2016 року депутатом Ігорем Єсіним було взято участь у 11 
пленарних засіданнях Коростенської міської ради, де приймалися рішення з 
різних питань життєдіяльності міста. Всі питання, які виносилися на розгляд 
пленарних засідань міської ради, детально обговорювалися на засіданнях 
постійних комісій.  
 Депутат Ігор Єсін є членом комісії з питань бюджету, економіки та 
комунальної власності та головою транспортної комісій. За участі депутата Ігоря 
Єсіна було перейменовано вул. С. Петлюри на вул. Козацька, вул. Р. Шухевича на 
вул. Ковельська, пров. Р. Шухевича на пров. Ковельський та утворено ОСББ 
«Маяковського, 107».   
 У листопаді 2016 року депутатом взято участь у 
засіданні круглого столу  Верховної Ради України на тему 
«Система соціального захисту населення України: 
реформування, збереження людського потенціалу, 
перспективи розвитку», де на розгляд виносилися 

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 22 (м. Коростень: вул. Шевченка (Кірова) – 31-63, 65, 
67, 67А, 69-71, 73, 73А, 75, 75А; вул. Маяковського – 2-9; вул. Торгова 
(Радянська); вул. Героїв Небесної Сотні (Табукашвілі) – 23-31; вул. Козацька 
(Щорса); пров. Л. Курбаса (Кірова); пров. Гербовий (Табукашвілі) 
 



найважливіші проблемні питання соціального захисту населення м. Коростень. 
Неодноразово протягом звітного періоду депутат 

Ігор Володимирович Єсін представляв інтереси та 
висвітлював проблеми соціального обслуговування 
жителів міста Коростеня на засіданнях робочої групи з 
питань реформування та підвищення якості надання 
послуг у сфері соціального захисту населення в рамках 
проекту «Партисипативна демократія та обґрунтовані 
рішення на місцевому рівні 
в Україні» започаткованого 

за ініціативи уряду Норвегії сумісно з Асоціацією міст 
України. 
 

 

 Депутат міської ради Ігор Єсін активно опікується вирішенням проблем 
чорнобильської тематики. 5 грудня 2016 року в Комітеті Верховної Ради України 
депутатом було взято участь у Всеукраїнському форумі чорнобильців, 
організатором якого була Чорнобильська асоціація народних депутатів України 
(ЧАНДУ). На засіданні круглого столу було обговорено низку питань та проблем, 
які стосувались удосконалення «чорнобильського» законодавства. 

Також, окрім депутатської діяльності, Ігор Єсін 
зацікавлений у благоустрої міста Коростень та 
активно приймає участь у загальноміських 
суботниках.  

 
 
 
 

 
 
 

 
РОБОТА З ВИБОРЦЯМИ 

 До виборчого округу депутата Єсіна Ігоря Володимировича відносяться  
вул. Шевченка (Кірова) – 31-63, 65, 67-67А, 69-71, 73-73А, 75-75А;                      
вул. Маяковського – 2-9; вул. Торгова (Радянська); вул. Героїв Небесної Сотні 
(Табукашвілі) – 23-31; вул. Козацька (Щорса); пров. Л. Курбаса (Кірова);        
пров. Гербовий (Табукашвілі). Мешканцям по даному виборчому округу надано 
пільг 820 особам, на оплату житлово-комунальних послуг оформлено житлову 
субсидію 456 сім’ям, 20 осіб потерпілих від ЧАЕС та 3 учасника АТО отримали 
санаторно-курортне лікування.  
 Протягом 2016 року щосуботи за адресою по вул. Шевченка (Кірова), 8 
депутатом проводилися зустрічі з виборцями, де вислуховувалась громадська 



думка щодо того чи іншого питання життя мікрорайону. На особистий прийом до 
Єсіна Ігоря Володимировича звернулося 35 осіб – виборців округу №22.  
 На дані звернення було надано допомогу жителям по вул. Маяковського, 16 
з питання прочищення комунікаційний мереж у підвальному приміщені.  
 За підтримки депутата було ліквідовано аварійне пошкодження 
трубопроводу на водопровідних мережах підстанцій по вул. Шевченка, 117. 
 На прохання громадянки інваліда було надано допомогу у вивезенні 
побутового сміття по вул. Маяковського, 16. 
 Надано допомогу з приводу прочищення теплоносія в одній із кімнат 
пенсіонера учасника бойових дій Великої Вітчизняної війни.  
 У відповідь на депутатське звернення Ігоря Єсіна, працівниками 
комунального виробничо-господарського підприємства станом на кінець року 
завершено роботи по профілюванню провулку, який з’єднує вул. Шевченка 
(Кірова) та вул. Козацька (Щорса). 
 

Інваліди в Україні вважаються найбільш 
скривдженою верствою населення. Задля 
покращення соціального становища інвалідів та 
їхньої інтеграції в 
суспільство депутатом 
Єсіним Ігорем сумісно з 
головою громадської 
організації «Промінь 
любові» за звітний 

період було видано близько 100 інвалідних візків та 
допоміжних засобів. Також на звернення інваліда-візочника було надано 
допомогу з приводу ремонту інвалідного візка. 
 
 

ПЛАНИ РОБОТИ 

 На 2017 рік депутатом Ігорем Володимировичем Єсіним планується 
продовження постійного прийому громадян та надання допомоги на їх звернення.  
Продовження впровадження проекту по встановленню теплових 
лічильниківнабагатоповерхівки по виборчому округу. Планується завершення 
завершення робіт по асфальтуванню провулку, який з’єднує вул. Шевченка 
(Кірова) та вул. Козацька (Щорса). Залучення інвестиційних коштів для роботи 
ОСББ мікрорайону. 
 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗВЕРНЕННЯ 

№ 
з/п 

Кому направлено 
звернення Зміст звернення Результат 

1 КП «Теплозабезпечення» Колективне звернення громадян по 
пров. Гербовий (Табукашвілі), 10 з 
приводу незадовільного опалення 

Вирішено по суті 

2 КП «Теплозабезпечення» Звернення громадянки Калітенко по 
вул. Гербовий (Табукашвілі) з приводу 
незадовільного опалення 

Вирішено позитивно 



3 Коростенський 
об’єднаний ПФУ 

Звернення громадянина 
Бовсунівського по вул. Київська з 
приводу нарахування пенсії 

Вирішено позитивно 

4 Коростенський 
об’єднаний ПФУ 

Звернення громадянки Каленської  по 
вул. Черемушки (К. Маркса) з приводу 
нарахування пенсії 

Вирішено позитивно 

5 УЖКГ Колективне звернення громадян по 
провул. Шевченка -  Козацька           
(С. Петлюри) з приводу профілювання 
провулку 

Вирішено позитивно 

6 УЖКГ Звернення громадянки Лунь по        
вул. Маяковського з приводу 
прочищення комунікаційних мереж у 
підвальному приміщенні 

Вирішено позитивно 

7 Регіональна газова 
компанія «Житомиргаз» 

Звернення громадянки Томашкової по 
вул. Шевченка щодо встановлення 
безкоштовного газового лічильника 

Вирішено позитивно 

8 КП «Водоканал» Колективне звернення громадян ЖОК 
«Локомотив» з приводу ремонту 
водопровідних мереж підстанції по 
вул. Шевченка, 117 

Вирішено позитивно 

9 Регіональна газова 
компанія «Житомиргаз» 

Звернення громадянки  Птиці по      
вул. С. Кемського (Жовтнева) з 
приводу встановлення безкоштовного 
газового лічильника 

Вирішено позитивно 

10 УЖКГ Колективне звернення громадян по 
пров. Гербовий (Табукашвілі), 14 з 
приводу видалення зелених насаджень 

Вирішено позитивно 

11 Коростенський РЕМ-
Житомиробленерго 

Звернення громадянина Вигівського 
по вул. Князя Володимира 
(Дзержинського)  з приводу 
оформлення особових рахунків 

Вирішено позитивно 

12 МНС Звернення з питання загиблого 
громадянина Мазуніна по                 
вул. Проліскова з приводу оформлення 
страхових виплат 

Питання на стадії 
вирішення 

13 Відділ архітектури та 
земельних ресурсів 

Звернення громадянки Іванової по  
вул. Героїв Небесної Сотні 
(Табукашвілі) з приводу незаконного 
встановлення металевого гаражу на 
прибудинковій території 

Негативно  

14 Коростенський РЕМ-
Житомиробленерго 

Колективне звернення громадян по 
вул. Маяковського, 107 з приводу 
незаконного втручання в 
електромережі 

Вирішено позитивно 

15 Коростенський ВП ГУ 
НП України 

Колективне звернення громадян по 
вул. Шевченка, 74 з приводу 
незаконного виготовлення та 
розповсюдження самогону 

Вирішено позитивно 

16 Коростенська 
міжрайонна прокуратура  

Колективне звернення громадян по 
вул. Шевченка, 74 з приводу 
незаконного виготовлення та 
розповсюдження самогону 

Вирішено позитивно 

17 Регіональна газова 
компанія «Житомиргаз» 

Звернення громадянина Петлик по  
вул. Грушевського з приводу 
безкоштовного встановлення газового 
лічильника 

Вирішено позитивно 



18 БМЕУ-4 Звернення громадянина Єжеметова по 
вул. Героїв Небесної Сотні 
(Табукашвілі) з приводу відновлення 
пільг 

Вирішено позитивно 

19 КВЖРЕП-4 Колективне звернення громадян по 
вул. Героїв Небесної Сотні 
(Табукашвілі), 10 щодо освітлення 
місць загального користування  

Вирішено позитивно 

20 Регіональна газова 
компанія «Житомиргаз» 

Звернення громадянки Кириленко по 
вул. Сосновського  з приводу 
встановлення безкоштовного газового 
лічильника 

Вирішено позитивно 

21 КП «Водоканал» Звернення громадянина Савицького по 
вул. Шевченка  з приводу відновлення 
водопостачання 

Вирішено позитивно 

22 УЖКГ Колективне звернення громадян по 
вул. Шевченка 63-65 з приводу 
відновлення тротуарів 

Вирішено позитивно 

23 УЖКГ Колективне звернення громадян по 
вул. Маяковського, 4 з приводу 
відновлення теплопостачання  

Вирішено позитивно 

24 УЖКГ Звернення громадянки Рябчук по     
вул. Маяковського  з приводу 
асфальтування прибудинкової 
території 

Питання на стадії 
вирішення 

25 КВЖРЕП-4 Звернення громадянина Кунашенко по 
вул. Маяковського  з приводу 
відсутності опалення 

Вирішено позитивно 

26 УЖКГ Звернення громадянки Пількевич по 
вул. Шевченка з приводу відновлення 
тротуарів 

Вирішено позитивно 

27 УЖКГ Колективне звернення громадян по 
вул. Маяковського, 6 з приводу 
фарбування фасадів 

Вирішено позитивно 

 

 

 

Звіт проведено 13.01.17р. 


