
Звіт депутата Коростенської міської ради О.О.Геращенко 
 
За період депутатської діяльності було здійснено наступне: 
 
У сфері комунальних проблем: 
Проведено анкетування мешканців мікрорайону Мирний на предмет готовності до 

вірогідного відключення від централізованої системи опалення. Результати опитування 
опрацьовані та передані на розгляд комісії, що дало позитивний результат і 
централізоване опалення залишено в мікрорайоні. 

 Подано депутатський запит з приводу часткового ладнання дороги – ямкового 
ремонту, по вулиці Сонячній(прибудинкова територія). Здійснено неодноразові зустрічі з 
представниками влади за вказаним питанням. Наразі проблема лишилася не вирішеною в 
зв’язку з погіршенням стану шляху, що потребує капітального ремонту, який буде 
здійснено навесні 2017 року. 

Проведено аналіз стану проблеми безпритульних тварин в Мирному. Питання не 
вирішено в зв’язку з фізичною відсутністю можливості стерилізації тварин. 

Упорядковано матеріали загальних зборів мешканців Мирного з приводу якості 
обслуговування населення ПП «Житлосервіс №5» та надіслано копії протоколів у 
відповідні інстанції, що в свою чергу покращило добротність роботи комунальників. 

Проведені індивідуальні роз’яснення громадянам за питаннями створення ОСББ. 
 
У сфері соціального захисту: 
Надано індивідуальну допомогу окремим родинам що потрапили у складні життєві 

ситуації: оформлення заяв на допомогу, пенсій, соціальних виплат. 
 
У сфері охорони здоров’я: 
Здійснено зустріч з працівниками АСЛ№1 м.Коростеня з приводу завершення 

ремонтних робіт в амбулаторії та поліпшення якості надання послуг населенню . 
Надіслано депутатське звернення головному лікарю ЦМЛ В.П.Гордійчуку стосовно 
піднятого питання, яке планується позитивно вирішити впродовж І кварталу 2017 року. 

 
У сфері освіти: 
Проведено багатопланову (не фінансову) роботу по зміцненню матеріальної бази ДНЗ 

№22 та завершення Програми по енергозбереженню.  
Піднято питання адресного фінансування дитячого видання «Аллочка-дошколярочка» 

для дітей з кризових родин. Крайня проблема знайшла своє відображення та ствердне 
вирішення у загальноміській Програмі «Освіта».  

Представлено мікрорайон Мирний та Чолівка разом із ЗОШ №13 на святкування Дня 
міста. Згаданій школі надається періодична допомога в організації масових заходів.  

 
У сфері розвитку духовності та культурного життя населення: 
Підготовлено художній супровід для проведення низки масових заходів, скерованих на 

підняття статусу людини праці, видатних особистостей Мирного, укріплення 
національних цінностей, а саме: Свято волейболу, День будівельника, Свято людей 
похилого віку, День Святого Миколая (для дітей дошкільного віку та початкової шкільної 
ланки). 

З метою зняття соціальної напруги з приводу виконання ряду урядових постанов щодо 
перегляду національних цінностей, піднято ініціативу створення у місті Почесної відзнаки 
імені Героя України Сергія Кемського, та створено Положення щодо вказаної відзнаки. 

 
(Звіт проведено 07.12.16р. в приміщенні клубу мікрорайону Мирний) 

 


