
ГРЕЧКО ОЛЬГА ПЕТРІВНА 

Депутат Коростенської міської ради від Політичної партії 
«Опозиційний блок», 

секретар постійної комісії з питань гуманітарної політики, засобів 
масової інформації 

 

Згідно з п.4 ч.1 ст.11 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» 
оприлюднюю результати своєї діяльності. Так, у 2015-2016 роках в 
мікрорайоні Чолівка міста Коростеня (округ балотування депутата) було 

 

ВИКОНАНО: 

- встановлено дитячий майданчик по вул. Чолівській; 

- забезпечено асфальтування прибудинкової території по вул. 
Чолівській, 7; 

- здійснено грейдерування та підсипку доріг вул. Чолівської, пров. 
Чолівського, вул. Т.Кралі, дороги до кладовища; 

- встановлено 2 зупинки в мікрорайоні Чолівка (біля ЗОШ № 13, по вул.. 
Б.Шосе); 

- -проводяться роботи по заміні водогінних мереж по вул.. Т.Кралі; 

- проведено ремонтні роботи каналізаційної системи по вул.. Чолівській 
та Т.Кралі; 

- виготовлено проектну документацію щодо освітлення мікрорайону 
Чолівка; 

- встановлення вуличного освітлення вул..Селезньова; 

- проводяться роботи по освітленню вул.. Т.Кралі; 

- подано депутатське звернення щодо освітлення вул.. Чолівської; 

- проводилися зустрічі з мешканцями вул. Комісара Наровського з 
питання перейменування вулиці; 



- неодноразово порушувалось питання про початок робіт і хід 
будівництва ЗОШ № 13; 

- проведено зустріч з виборцями свого округу;  

- взято участь у встановленні та відкритті оновленого Пам’ятного знаку 
«Вас вітає Древлянська столиця»; 

- взято участь в зібранні жінок-депутатів всіх рівнів національної 
платформи «Жінки за мир»; 

- здійснюю прийом мешканців м.Коростеня, вжито заходів реагування 
на їх звернення; 

- брала участь в загальноміських заходах та соціальних проектах; 

- взяла участь в усіх 11 пленарних засіданнях сесій Коростенської 
міської ради, брала участь в засіданні постійних комісій; 

- представлено мікрорайон Чолівка та Мирний разом із ЗОШ № 13 на 
святкуванні Дня міста. 

- з метою вивчення роботи комунальних підприємств, бюджетних 
установ та організацій протягом 2016 року брала участь в ознайомчих 
поїздках.  

ЗАПЛАНОВАНІ ЗАХОДИ 

 встановлення вуличного освітлення в мікрорайоні Чолівка; 

 капітальний ремонт вул.. Т.Кралі; 

 асфальтування, ямковий ремонт та грейдерування вулиць; 

 забезпечення належного водопостачання та водовідведення 
мікрорайону; 

 благоустрій ЗОШ № 13. 

Звіт перед виборцями про роботу за 2016 рік було проведено 12 грудня 

2016 року в приміщенні ЗОШ № 13. 

Щосереди з 17-18 год. здійснюю прийом громадян за адресою:  

м. Коростень, вул. Ольгинська, 4. 


