
ЗВІТ 
депутата  Коростенської міської ради  7 скликання 

ЛЮБОЧКО СВІТЛАНИ МИКОЛАЇВНИ 
 

Про  виконану роботу в раді за  перший рік каденції 2016  року 
 

Округ: №2 (  вул.Мельника, пров. Миколи Куліша (пров.2 К.Маркса) 
Партійна приналежність: позапартійна 
Фракція: «Батьківщина» 
Адреса громадської приймальні : м.Коростень,  вул. 

Гайдамацька(Чапаєва),3  
(адмінприміщення ПАТ «КРАПТ») т.9-61-60  
Контактні  телефони:  5-61-24 
Комісія: входжу до складу  постійної комісії  з питань бюджету, економіки 

та комунальної власності. 
Дата  проведення звіту :  23 грудня 2016 року 
Місце проведення звіту: приміщення  міського колегіуму по вул. 

Мельника,9                                      
Під час роботи в раді: 
 

        - здійснюю свої депутатські повноваження в межах компетенції та  з 
додержанням вимог Конституції України, законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», регламенту 
ради та інших нормативно-правових актів; 

- була присутня на всіх  пленарних  засіданнях ; 
 -при підготовці матеріалів до  сесій  міської ради, які відбулися в звітний  

період,  внесено більше 100 поправок та  пропозицій  до проектів рішень,  як по 
змісту  так і по суті; 

-за прийняття рішень   з питань, які виносяться на сесію голосую  виходячи 
із всебічного аналізу, власного переконання  та відповідності до норм діючого 
законодавства. 

   Ініціювала та підготувала звернення депутатів міської ради :  
-    до Президента України та Прем'єр-міністра України щодо    виконання 

рішень судів  прийнятих на користь громадян відповідно до вимог ЗУ «Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи»,  виконання яких гарантовано державою ;    

  -до  Кабінету Міністрів України  та комітету Верховної  Ради  України з 
питань податкової та митної політики стосовно  повернення місцевим органам 
влади повноваження  збільшувати граничну межу житлової нерухомості на яку 
зменшується база оподаткування  при  справлянні податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки ;  

 - до  Прем'єр-міністра  України   та голови правління  «НАК Нафтогаз 
України»  щодо поліпшення  фінансового стану та вжиття заходів по  
запобіганню доведення  до банкрутства Комунального  підприємства 



теплозабезпечення Коростенської міської ради ( спільно з керівництвом 
підприємства). 

 Прийняла  участь  в розробці та внесенню змін до: 
-Регламенту  та Положення про постійні комісії Коростенської міської 

ради; 
-Положення про списання та безоплатної передачі майна, що перебуває у 

комунальній власності територіальної громади міста; 
- Порядку визначення та відшкодування Коростенській міській раді збитків, 

заподіяних внаслідок використання  земельних ділянок не за цільовим 
призначенням, самовільного  зайняття земельних  ділянок та використання 
земельних ділянок з  порушенням законодавства про плату  за землю; 

-Порядку підготовки рішень Коростенської міської ради; 
- Статутів бюджетних закладів, установ та комунальних підприємств; 
-інших нормативно-правових актів;      
   Через депутатські звернення піднімала питання щодо: 
-  грейдування  та освітлення вулиць; 
-  відлову та розміщення безпритульних собак в   притулку; 
- облаштування пандусами та кнопками виклику для забезпечення 

доступності  інвалідів та маломобільних груп населення  до аптек, магазинів, 
банкоматів, приміщень комунальних житлово-експлуатаційних підприємств  та 
інших об’єктів соціальної інфраструктури; 

-встановлення обмежувачів руху та світлофорів   з метою запобігання  
аварійних ситуацій та  уникнення трагічних наслідків  і смертності на дорогах; 

- виділення коштів з бюджету для забезпечення дитячих садочків миючими  
та дезінфікуючими засобами, рушниками, постільною білизною, стільцями, 
посудом; 

- художнього оформлення  огорожі стадіону «Спартак» ; 
- вжиття захотів впливу до власників аварійних , занедбаних  будівель , які 

розташовані     за адресою    вул. Коцюбинського, 74  ( колишня  автошкола) ; 
-безкоштовної видачі довідок про склад сім’ї   мешканцям  приватного 

сектору; 
-  розробки і затвердження   Положення «Про впорядкування умов оренди 

комунального майна в місті  Коростені» в новій редакції;  
- розробки, обговорення та прийняття нової редакції Статуту 

територіальної громади  міста Коростеня; 
- видалення аварійних та кронування дерев; 
- та ряд  звернень з інших питань. 
Надавала консультативну допомогу  у вирішенні проблемних питань  за 

особистими  зверненнями громадян. 
 За результатами розгляду  депутатських звернень досягнуто: 
-безкоштовна видача довідок про склад сім’ї мешканцям приватного 

сектору через  спілку голів окружних, вуличних, будинкових комітетів; 
-здійснення   перерозподілу кошторисних призначень для придбання 

миючих, дезінфікуючих засобів, рушників, постільної білизни, посуду для 
дошкільних навчальних закладів; 



- видалення аварійних та кронування дерев на прибудинковій території  
будинку 12 по вул. Мельника та збільшення кошторисних призначень на 
виконання зазначених видів робіт  за   зверненнями   громадян  ще  минулих 
років, які не були виконані; 

- прийняття  Положення про списання та безоплатної передачі майна, що 
перебуває у комунальній власності територіальної громади міста; 

-частково були відловлені та  стерилізовані безпритульні собаки,  але 
проблема на сьогодні лишається відкритою і до кінця не вирішеною щодо 
зменшення  бездоглядних(бродячих)  собак  на вулицях міста; 

-груйдування  вулиць та провулків за зверненням; 
-встановлення освітлення  ( вулиця В.Чорновола) 
Не досягнуто: 
-   питання  розгляду на сесії міської ради в 2016 році Положення « Про 

впорядкування умов оренди комунального майна в місті  Коростень , хоча в 
план діяльності Коростенської міської  ради та її виконавчого комітету з 
підготовки проектів регуляторних актів  на 2016 рік  за  моїм зверненням дане 
питання включено. Розгляд даного питання перенесено на 2017 рік; 

-    встановлення  світлофорного  об’єкта  на перехресті  вулиці  Сергія 
Кемського (Жовтнева)  і автомагістралі Київ-Ковель (дане перехрестя  є 
надзвичайно небезпечним, де на великій швидкості  проїжджає транзитний   
транспорт і  дане перехрестя, щоденного, сотні  раз,  пересікають міські, 
приміські, міжміські міжобласні  автобуси  з пасажирами ( питання має  
вирішуватись на рівні ДП «Житомироблавтодор, яке є балансоутримувачем 
даної ділянки дороги) ; 

- вирішення питання щодо зменшення  кількості безпритульних(бродячих) 
собак на вулицях міста; 
   Перелік  прохань та клопотань , які були висловленні виборцями   в ході   
звітування   та  під час  опитування і  вивчення проблем  для їх 
узагальнення . 

  Питання, пропозиції, 
прохання, зауваження 

Хто піднімав 
питання 

Примітка 

1.Про  запровадження  міського 
маршруту   у вихідні  та  святкові  
дні  від 44 магазину                                 
( вул.Мельника) до  центрального  
міського кладовища та церкви  
(Житомирська). 

 

Мешканці  вул. 
Гастелло,Мельника, 
Черемушки, 
(Бондарчук А.Г., 
Коберницька Е.О., 
Білошицька М.М.) 

 

2.Щодо  неправомірного  
збільшення  КП «Водоканал» 
боргу плати за воду    з квітня  
місяця 2016 року за даними звірки  

Коберницька Е.О. 
(Черемушки 67/11) 

Питання урегульовано  
з  КП «Водоконал» 
26.12.2016 року на  
користь заявниці. 



з користувачами за  2010 рік . 
3.Питання зменшення 
безпритульних (бродячих) собак 
на масиві  «Черемушки»                 
(  біля 44 магазину, 10 школа, 
смітники, аптеки, автобусна 
зупинка ) 

Авраменко С.Г. 
(пров. Миколи 
Куліша) 
 

Проблема 
загальноміського 
значення 

4. Ремонт тротуару  по  вулиці 
Черемушки (С.Бандери, К. 
Маркса). Першочергово хоча б з 
однієї сторони ( зі сторони 
розміщення Стадіону, дитячого 
садочка № 10) яким щодня  люди 
пішки добираються на роботу, 
поліклініку, вокзал, базар, 
д/садок, школу) 

вул.Черемушки 
Хомутовська І.В. 

 

5.Щодо ремонту  асфальтного 
покриття на прибудинкових 
територіях біля будинків 18,14,10 
вул.Мельника 
 

Мешканці будинків   

6. Здійснити ремонт  огорожі  та 
привести у відповідність дитячий   
спортивний  майданчик,  
розташований  в дворі будинків 
Мельника 18,16 та Черемушки 67, 
і 65-Б.  На даному  майданчику  
розміщена спортивна та дитяча  
площадки   ( є баскетбольні щити, 
турніки, асфальтоване покриття). 
Після його будівництва жодних 
робіт по благоустрою даного 
майданчика не проводилось. 

Гейфман Вадим 
(Черемушки 65б) 

 

7. Здійснення поточного ремонту 
їдальні в приміщенні  міського 
колегіуму ( школа №10) –просідає 
підлога. Заміна парт в  класах 
колегіуму.  

За інформацією 
батьків  учнів  

 

8.Про  направлення 
клопотання(звернення) до  
керівництва Ощадбанку, який є 
державним  банком ,  про 
можливість розгляду питання   по  
зменшенню вартості  банківської 
послуги  за   сплату  комунальних 

Бондарчук А.Г 
(Мельника,20) 

Надано роз’яснення 
що виконавчі органи 
влади не мають вправо 
втручатись в  
фінансово-
господарську 
діяльність банку. 



послуг .  Сума комунального  
платежу   інколи  менша ніж сума  
банківської послуги.  ( Н-д – плата  
за вивіз сміття)  

Звернення(клопотання) 
з даного приводу 
можливо підготувати 
але  його результат , 
більш всього, буде не 
на користь громадян. 

 


