
ЗВІТ 
депутата Коростенської міської ради Савінського Павла Зінаїдовича 

 
За рік депутатської діяльності здійснено заходи у наступних сферах 

суспільного життя: освіта, захист здоров’я населення, налагодження безпечних 
умов життєдіяльності населення мікрорайону Мирний, поліпшення соціального 
становища, підняття культури спілкування та збереження духовних надбань. 

      Найвагомішою складовою депутатської діяльності виступає багаторічна 
та плідна допомога освітнім закладам міста. Лише за минулий рік проведена 
повна модернізація приміщень ДНЗ №22 м.Коростеня, скерована на 
енергозбереження та створення комфортних, естетичних умов для розвитку 
дітей дошкільного віку. У всіх приміщенням закладу утеплено підлогу за 
рахунок стелення утеплювачів, ламінату, лінолеуму. Замінено всі вікна, 
міжкімнатні та вхідні двері, які пройшли перевірки на відповідність 
використання у дитячих закладах. Проведено повну заміну сантехніки по 
групах, мийках, на харчоблоці. Проведено декорування стін, стелі 
сертифікованими матеріалами, відповідно вимог Регламенту утримання 
освітніх закладів. Наприкінці листопада у садку встановлено теплові 
лічильники, гідравлічні насоси з метою моніторингу та корекції 
теплопостачання. Для зміцнення фізичного розвитку дошкільнят, закуплено 
екологічно безпечні меблі, спортивне обладнання, іграшки, дидактичний 
матеріал.  В загальному витрати на дитячий садок сягнули більше двох 
мільйонів гривень.  

ЗОШ№13 м.Коростеня здійснена допомога шляхом встановлення 
високоякісних вікон та надана допомога технікою та робочою силою для 
демонтажу старого приміщення. 

Болючою темою околиці міста була і лишається тема комунальних послуг 
населенню. Ініційовано загальні збори жителів Мирного, під час яких 
проведено зустріч із заступником міського голови Л.П.Якубовським, 
начальником ПП «Житлосервіс №5» М.І.Воробієнком. Результатом зустрічі 
стало значне поліпшення умов обслуговування населення, гуртове вирішення 
нагальних проблем. Загрозою для здоров’я та життя мешканців мікрорайону 
виступала низка негативних факторів, які ліквідовані впродовж року. А саме: 
проведено ліквідація стихійного смітника за адресою: вул.Сонячна, 12; надано 
ПП «Житлосервіс №5» допомогу технікою у проведенні весняних робіт з 
благоустрою мікрорайону, цьому ж підприємству надана допомога матеріалами 
для ремонту громадських вбиралень; проведено кронування та зрізка 
небезпечних дерев по вулицях Сонячній та Каштановій. Влітку 2016 року, під 
час стихійного лиха – буревію, було пошкоджено значний відрізок лінії 
електропостачання, завдяки вчасному реагуванню на проблему – повалені 
дерева, було усунуто причини, що перешкоджали роботі ремонтників РЕСу.  

Проведено ямковий ремонт по вулиці Каштановій  
Задля поліпшення медичного обслуговування мирничан, реалізовано задум 

та створено умови для роботи аптечного пункту. Наразі практично завершений 
ремонт АСЛ№1 м.Коростеня, де передбачено приміщення для аптеки. Ведуться 



перемовини з медичними фахівцями  щодо забезпечення пункту  професійними 
фармацевтами.   

Для нівелювання спалахів соціальної напруги, з метою зміцнення 
національної свідомості, підняття статусу Людини праці, було організовано та 
проведено масові заходи: День будівельника, Свято вшанування працівників 
ТДВ «Коростенський щебзавод» «Обмін досвідом поколінь», фінансовано 
проведення дитячих свят ДНЗ №22 м.Коростеня. 

 Не лишився без уваги фізичний розвиток молоді та пропаганда здорового 
способу життя. В липні 2016 року відбулося Свято волейболу з нагоди ювілею 
кандидата в майстри спорту В.В.Мужчука, де ініційовано проведення 
щорічного турніру з волейболу ім.В.Мужчука.   

Постійно надається волонтерська допомога ЗСУ у вигляді обмундирування, 
продуктів харчування тощо. Особливий статус мають учасники АТО, члени їх 
сімей.  

Посилену увагу та фінансову допомогу отримали родини, що опинилися в 
складних життєвих обставинах: на лікування працівників, пенсіонерів ТДВ 
«Коростенський щебзавод» та мешканці Мирного.  

Впродовж звітного року постійно озвучувалися болючі питання практично на 
всіх сесіях міськради, що в певній мірі дало змогу позитивно вирішувати 
проблемні ситуації, що мають місце на території мікрорайонів Мирний та 
Чолівка.  

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


