
ЗВІТ 
депутата Коростенської міської ради VII скликання 

 
БОРОВКОВА ВОЛОДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА 

про  виконану роботу в Коростенській міській раді за  2016 рік. 
 

Округ: №6 (вул. Грушевського: 53, 55, 57, 59–74Б, вул. Гайдамацька (Чапаєва): 2А–4, 8, 10–
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24) 
Партійна приналежність: ВО «Батьківщина» 
Фракція: ВО «Батьківщина» 
Адреса громадської приймальні : м. Коростень,  вул. Гайдамацька (Чапаєва),3  
ПАТ «КРАПТ», т.9-61-60  
Контактні  телефони: (098) 3383770 
Комісія: голова постійної комісії  з питань бюджету, економіки та комунальної власності. 
Дата  проведення звіту :  16 грудня 2016 року 
Місце проведення звіту: ПАТ «КРАПТ», вул. Гайдамацька (Чапаєва), 3 
 
 
Під час передвиборчої агітації ВО «Батьківщина» було оприлюднене звернення у якому ми 
заявили про впевненість в тому, що ефективне міське самоврядування - це активна взаємодія 
відповідального депутатського корпусу і команди професійних менеджерів у виконавчій 
владі. 
 
Ми обіцяли: «Ми йдемо до Міської Ради, щоб загальний «одобрямс» кишенькових 
маріонеток змінити на активну позицію депутатів - представників громади. МИ 
представляємо інтереси городян при обговоренні та прийнятті рішень, і МИ забезпечимо 
громадський контроль їх виконання». Наша впевненість та наші обіцянки є підставою для 
моєї діяльності в Коростенській міській раді. 

Під час роботи в раді: 
 
Виконую функції голови фракції ВО «Батьківщина» та голови постійної комісії  з питань 
бюджету, економіки та комунальної власності, а також є членом декількох спільних робочих 
груп та комісії по вирішенню окремих питань. 
 
Я впевнений, що основна робота депутата міської ради, на яку сподіваються виборці, це не 
благодійна «роздача слонів»  чи особиста участь у прибиранні сміття, що само по собі 
схвально. Роботою депутата, в першу чергу, є активна участь у роботі депутатських комісії 
при розробці міських програм та положень, що формують умови нашого життя в місті та 
напрямок його розвитку, а також у відповідальному голосуванні під час пленарних засідань. 
Отже, своє завдання я бачу у якісному процесі підготовки рішень ради та у контролі їх 
виконання. 
 
Прийняв участь у роботі 9 сесій міської ради із 11 проведених. У двох пленарних засіданнях 
я не зміг прийняти участь за вагомих підстав. 
 
Протягом 2016 року забезпечено ефективну роботу  постійної комісії  з питань бюджету, 
економіки та комунальної власності. Організовано 24 засідання під час яких було проведені 
ґрунтовні обговорення та прийняті рішення стосовно більш  трьох сотень питань. 
Забезпечено своєчасний розгляд міського бюджету та інших питань життєдіяльності міської 



громади, що забезпечило основу ритмічної роботи бюджетних установ та комунальних 
підприємств міста. 
Головував на декількох засіданнях спільних депутатських комісій. 
 
За прийняття рішень під час засідань комісії та на пленарних засіданнях міської ради  
голосую  виходячи із аналізу наявної інформації , власних переконань, відповідності проекту 
рішення до норм діючого законодавства та передвиборчої програми міської організації ВО 
«Батьківщина». 
 
Одним з головних завдань фракції ВО «Батьківщина» у міської раді є забезпечення повної 
відкритості  дій влади:  

- вільний доступ до всіх рішень  міської ради та виконкому через мережу Інтернет; 
- проведення інвентаризації комунальної власності  та вільний доступ до відповідного 

реєстру; 
- проведення інвентаризації земельних ділянок та вільний доступ до міського 

земельного реєстру; 
- проведення  всіх закупівель  за  бюджетні  кошти  виключно через мережу Інтернет та 

вільний доступ до інформації про укладені угоди; 
- публічне звітування про використання бюджетних коштів людською мовою. 

У зв’язку з цім нашою фракцією були ініційовані рішення ради про впровадження програми 
інформатизації на 2016-2017 роки, яка передбачає конкретні дії, ресурси та виконавців. У 
2017 році в рамках виконання цієї програми ми очікуємо введення системи електронного 
поіменного голосування та запуску міського порталу «Кабінет мешканця», на якому 
мешканці міста зможуть не лише побачити результат голосування та знайти тексти рішень, 
но й звернутись безпосередньо до депутата, або міського голови. Програмою передбачено 
оприлюднення в Інтернеті міського бюджету, що буде реалізовано вже у 2017 році.  

В місті мешканці не мають доступу до інформації про те, які будинки чи приміщення в місті 
Коростені належать громаді, але й виконком не міг  надати доступ то такої інформації, бо й 
сам її не мав (!!!), тому, з мету підвищення ефективності управління власністю громади, за 
нашою ініціативою, було прийняте рішення про створення єдиного міського реєстру 
комунальної майна. У 2017 році доступ до цього реєстру через «Кабінет мешканця» будуть 
мати й мешканці Коростеня. 

У Коростенському міськвиконкомі досі відсутня інформація про наявність вільних 
земельних ділянок в межах міста. Тобто ніхто не може надати офіційної відповіді, чи є в 
місті можливість щось будувати. В зв’язку з цім, на вимогу нашої фракції, було прийняте 
рішення про проведення інвентаризації земельних ділянок в межах міста. У 2016 році 
роботу, яка буде тривати чотири роки, розпочато з боку Чолівського переїзду. Наступним 
кроком ми будемо вимагати оприлюднення через Інтернет інформацію про наявні вільні 
земельні ділянки, та можливість їх забудови.  

За нашим наполяганням прийняте рішення про впровадження в місті Коростені порядку 
допорогових електронних закупівель за публічні кошти через загальноукраїнську Інтернет-
систему   PROZORRO. Це рішення вступило в дію з 2017 року та дає можливість зменшити 
витрати бюджетних коштів, та забезпечити прозорість процедури закупівлі. 

Якісна реалізація перелічених рішень значно зменшить корупційні ризики у роботі системи 
місцевого самоврядування міста Коростеня.  



  За результатами розгляду моїх депутатських звернень вирішено: 
 

 асфальтування тротуару до автобусної зупинки біля будинку №13 по вул. Мельника 
(внаслідок звернень протягом трьох попередніх років) 

 вуличне освітлення по вул. Гайдамацькій (Чапаєва) 
 видалення аварійних та кронування дерев; 
 та ряд  звернень з інших питань. 

 
Протягом року, як депутат міської ради я надавав консультативну допомогу при створенні 
ОСББ «Грушевського 70» та у вирішенні проблемних питань  за особистими  зверненням 
громадян. 
 
Перелік  прохань та клопотань , які були висловленні виборцями   в ході   звітування   
та  під час  опитування і  вивчення проблем  для їх узагальнення: 
 

 Відсутність води у приватних оселях у районі Гранітного провулку та вул. Південній.  
 Проблема значної кількості безпритульних собак на вулицях міста. 

 
 
Питання що потребують вирішення у 2017 році: 
 

 Розробка загальноміської програми ЗДЕШЕВЛЕННЯ ВИТРАТ  на обігрів житла, з 
частковим переходом на АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ . 

 Затвердження концепції залучення інвестицій,  із  ЗАБОРОНОЮ розміщення 
небезпечних виробництв в межах міста. 

 Забезпечення отримання максимально можливої кількості муніципальних послуг 
через  ЄДИНЕ ВІКНО  та  ІНТЕРНЕТ . 

 


