
Звіт депутата Коростенської міської ради від політичної партії «Блок 
Петра Порошенка «СОЛІДАРНІСТЬ» Яблонського Павла Євгенійовича 

 

Завдання: Відкритість влади, історична та соціальна справедливість. 

Звіт проведено 10.01.2017 року за адресою: м. Коростень, вул. Грушевського 
14/2. 

В 2016 році працювала громадська приймальня за адресою: м. Коростень, 
вул. Кірова 15/8 . З листопада 2016 року приймальня знаходиться за адресою: 
м. Коростень, вул. Грушевського 14/2. 

Член бюджетної комісії, голова фракції «Блок Петра Порошенка 
«СОЛІДАРНІСТЬ» в Коростенській міській раді. 

За рік роботи депутатом відвідано 10 сесій із 11, кількість профільних 
засідань постійних комісій станом на 01.01.2017 року – 29, з них відвідано 
депутатом 23. 

Приймав участь у роботі інших комісій та робочих груп. 

Зокрема з питань: 

 внесення змін до структури виконавчих органів міської ради у сфері   
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, 
речових прав на нерухоме майно; 

 встановлення розміру ставок місцевих податків; 
 створення належних умов надання субсидій; 
 створення реєстру мешканців; 
 виводу з кризи КП «Теплозабеспечення». 

Депутат є співавтором рішень міської ради:  

 рішення Про Електронні закупівлі; 
 рішення Про iGov; 
 рішення про внесення змін до Регламенту роботи міської ради; 
 рішення про внесення змін до Положення про постійні комісії міської 

ради; 
 рішення про Програму інформатизації; 

За рік була проведена громадська робота: 

 декомунізація вулиць та пам’ятників м. Коростень – проведена робота з 
аналізу та перейменування  вулиць. 



 участь в проекті розбудови системи міських електронних сервісів 
ПОРТАЛ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ  «КАБІНЕТ МЕШКАНЦЯ » 
(«Smart Misto»).  Результатом реалізації проекту має бути створення 
механізму інформування та забезпечення оперативного зв’язку між 
мешканцями міста та надавачами послуг а також механізму громадського 
контролю за якістю обслуговування на базі єдиної системи. 

Робота  на окрузі: 

Протягом року систематично проводилися зустрічі з виборцями, 
вирішувались питання  – земельних відносин, спірних питань комерційних 
структур та мешканців міста (задимлення від опалення, пристройки 
примішень), капітальний ремонт ліфтів, освітлення вулиць, ямковий ремонт 
дороги. 

Участь в благодійних програмах: 

 матеріальна допомога в зону АТО, зокрема, військовій частині під 
Маріуполем  були надані інструменти для ремонту техніки, електродрелі; 

 учбовий полігон «Яворів» отримав проектор та комп’ютери; іншим 
військовим частинам була надана матеріальна допомога: форма, термоса, 
запчастини, продукти харчування; 

 штабу ЗСУ — була надана допомога в налагодженні обліку палива; 
 до Дня захисту дітей влаштоване свято для дітей-сиріт. 
 соціально-психологічному реабілітаційному центру для дітей “Віра, 

Надія, Любов”  – надана допомога в проведені ремонту, установці вікон, 
закупівлі меблів. 

 допомога у оформленні підписки ГО «Просвіта» для шкіл міста. 
 

 


