
Звіт депутата Коростенської міської ради Стужука В.М. 
У відповідності до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 

відбувся звіт- зустріч депутата Коростенської міської ради фракції  політичної 
партії «НАШ КРАЙ» Володимира Стужука з виборцями – жителями мікрорайонів 
Коростень-Подільський та Чигирі. 

  
11 січня відбулась зустріч з мешканцями Чигирів. Люди зібрались у 

приміщені місцевого осередку культури – у клубі. В атмосфері взаєморозуміння та 
довіри відбулось обговорення наболілих питань. Серед багатьох, характерних для 
околиць Коростеня проблем, гостро стоїть питання облаштування дороги. Вона, 
нажаль, знаходиться в жахливому стані. Але ж ця дорога – єдиний шлях, що 
з’єднує мікрорайон із цивілізацією! Ніякого іншого шляху, що з’єднує Чигирі з 
містом не існує. Ями на вулиці Пролісковій стали таких розмірів, що об’їхати їх 
просто не можливо. Хіба що, заїхавши на людські городи… 

Вкотре порушувалось питання освітлення вулиць, адже окрім незручності 
пересування, темні вулиці несуть і загрозу життю: це і поламані кінцівки, і напади 
злочинців. До речі, жителів дуже хвилювало зростання злочинності в мікрорайоні, 
а саме крадіжок особистого майна. 

В аварійному стані знаходяться дерева на кладовищі – це дуже небезпечно для 
відвідувачів. Будь-якої миті дерева можуть впасти і пошкодити чиєсь здоров’я. 
Тривожить мешканців і стан річки Уж. 

Жителі Чигирів потребують дитячого майданчику, де можна було б із 
задоволенням проводити час зі своїми дітками. 

Молодь мікрорайону Чигирі, яка виявилась дуже активною, звернулась до 
депутата із проханням посприяти організації дозвілля для цієї групи населення, 
мова йшла про проведення дискотек. Адже молодим людям нема де подітися 
довгими зимовими вечорами. Також було озвучено прохання допомогти з 
придбанням інвентарю для облаштування спортивного клубу. 

12 січня депутат міської ради зустрічався із жителями Коростень-
Подільського. Спілкуванні відбувалось в приміщені ЗОШ №8. Активістів 
мікрорайону цікавили питання обладнання тротуарів та аварійний стану дерев, які 
знаходяться в небезпечній близькості до школярів. Точніше – дерева ростуть на 
території школи. І будь-який сильний порив вітру напряму загрожує життю дітей. 



Вже не в перше було порушено питання встановлення банкомату. Адже 
банківськими картками користується велика кількість людей, а для того, щоб ними 
скористатися необхідно їхати в центр міста. Це дуже незручно. 

Також подольчан хвилює питання матеріальної підтримки малозабезпечених 
верств населення. 

Володимир Стужук відмітив, що багаторічний  досвід депутатської діяльності 
підказує, що найефективніше вирішувати проблеми мешканців можна лише за 
умови особистого спілкування. Саме на таких зустрічах і стає можливим 
конструктивний діалог. І дуже прикро, що на зібрання приходить невелика 
кількість мешканців. На жаль цьому явищу є пояснення: люди перестали довіряти 
представникам влади і не сподіваються на їх підтримку. Володимир Миколайович 
стверджує, що люди просто плутають діяльність народних депутатів з діяльністю 
депутатів місцевих рад. Ті, кого ми обираємо для управління містом не можуть 
стояти осторонь від проблем своїх виборців, адже кожного дня їм доводиться 
дивитись в очі людей, які довірили депутатам свій добробут. 

Проблеми, які були озвучені під час зустрічей, обов’язково знайдуть своє 
практичне вирішення. Але тільки спільними зусиллями можливо привернути увагу 
до життя мешканців коростенських окраїн та вивести його на новий рівень. 

 


