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            м.Коростень, вул. Грушевського, 22, тел. (096) 596 - 42 - 69,  e-mail:  legri2007@ukr.net 

 

З В І Т  за 2016 рік 

        Я, Грищенко Леся Леонідівна, 
02.01.1974 року народження, 
народилася і проживаю у 
м.Коростені, освіта вища, обрана 
депутатом Коростенської міської 
ради (вперше)  по округу №12 (вул. 
Шевченка (Кірова): 3, 4-26/11),  член 
фракції політичної партії 
«Українське об’єднання патріотів - 
УКРОП» у Коростенській міській 
раді,  позапартійна, секретар 
постійної депутатської комісії з 
питань бюджету, економіки та 
комунальної власності. 

На виконання ст.16 Закону України  «Про статус депутатів місцевих 
рад»  звіт перед виборцями за 2016 рік було проведено  13 грудня 2016 року в 
приміщенні районного будинку культури. 

Протягом 2016 року прийняла участь в усіх 11 пленарних засіданнях 
сесій  Коростенської міської ради та у 95% засідань профільної комісії, також 
брала участь в роботі спільних та інших постійних депутатських комісій, в 
громадських обговореннях тощо.    

Протягом  усього звітного періоду  вносила обґрунтовані пропозиції 
щодо поправок та змін у проекти рішень Коростенської міської ради, 
Регламенту міськради, статутів комунальних організацій і підприємств, 
різноманітних міських програм  та інших нормативно-правових актів,  які в 
більшості своїй були враховані при прийнятті рішень. 
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Підтримала ряд звернень від імені депутатського корпусу 
Коростенської міської ради на адресу Житомирської обласної державної 
адміністрації, обласної ради, Президента, Кабінету Міністрів України, 
депутатів Верховної Ради по питаннях, що стосуються чорнобильських 
проблем,  оподаткування нерухомого майна,  впровадження мораторію на 
підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги з 01 липня 2016 року, 
підтримки функціонування Коростенського Госпису Св.Єлени, про тяжкий 
фінансовий стан та запобігання доведення КП теплозабезпечення до 
банкрутства, про запобігання арешту рахунків УПСЗН, що пов’язано із 
забезпеченням виконання рішень суду, які гарантовані державою (щодо 
Чорнобильських виплат) та інші. 

 З метою вивчення роботи комунальних підприємств,  бюджетних 
установ та організацій  протягом 2016 року приймала участь в організованих 
ознайомчих поїздках.  

За звітний період до різних установ та організацій мною було 
направлено 25 офіційних звернень (значна частина яких - за дорученнями 
виборців),    з них - 5 депутатських запитів на ім’я міського голови. 7 разів 
порушувала проблематику  міста та виборців,  виступаючи з окремими 
заявами з трибуни сесійної зали. 

За мого сприяння по вул. Музейній (Крупської) та пров.Шевченка 
(вул.Шевченка)  зрізано старі дерева  та   розпочато ремонтні роботи вхідної 
частини (паркан і хвіртка) у ДНЗ №7 «Ромашка».   

За власний кошт організувала на території дитячого спортивно-
розважального комплексу «Веселий вулик» соціальний проект «Подаруй 
дитині літо!» з безкоштовним відвідуванням атракціонів для дітей  окремих 
категорій (діти-сироти, діти з особливими потребами, діти під опікою, діти 
воїнів АТО). Протягом літніх канікул участь у проекті взяли близько 100 
дітей з 60 родин. 

 На протязі усього року громадяни міста отримували різноманітні 
консультації та роз’яснення, які входять до моєї компетенції, як під час 
особистих  зустрічей, так і в телефонному режимі.  Окремі питання своєї 
депутатської діяльності я висвітлювала на своїй сторінці у мережі Facebook 
(https://www.facebook.com/profile.php?id=1146505872 ). 
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Вибірковий аналіз звернень та запитів, на які варто звернути увагу: 
 

Галузь, установа Проблематика Результат 

Засоби масової 
інформації, 
КП 
«Коростеньмедіа» 

Підстава: запит 
комунального 
підприємства про 
виділення додаткових 
коштів на придбання 
технічного 
обладнання 

Завдяки проведеній особистій 
роботі не допущено  придбання 
обладнання за завищеною ціною, 
чим зекономлено коштів місцевого 
бюджету в сумі близько 21,0 
тис.грн. 
До складу спеціально створеної 
комісії по вивченню даного 
питання мене, як ініціатора, з 
невідомих причин включено не 
було.  

Освіта,  
ЗОШ №9 

Підстава: звернення 
виборця про 
зловживання, вчинені 
посадовими особами  

Мною було ініційовано створення  
комісії з перевірки вказаних фактів, 
до складу якої мене не було 
включено.  
Звіт комісії  вважаю необ’єктивним 
перевірку – неправомірною за 
рахунок наявності конфлікту 
інтересів.  
На мій депутатський запит з 
проханням  провести повторну 
перевірку звернення громадянина 
та включити мене до складу нової 
комісії мені також було  
відмовлено.  

Охорона здоров’я, 
Відділення 
зубопротезування 
міської 
стоматполіклініки 

Підстава: звернення 
виборця щодо 
отримання грошової 
компенсації за 
неякісно надані 
послуги 

Мною було ініційовано створення 
комісії з вивчення вказаних фактів, 
але мене до її складу включено не 
було. Дана комісія не підтвердила 
очевидних  фактів зловживань та 
порушень як з боку лікаря, так і з 
боку посадових осіб. 
Тим не менше, заявниця отримала 
дуже суттєву грошову  
компенсацію. 
На мій депутатський запит про 
створення нової комісії для 
детального вивчення піднятої 
проблеми та включення мене до її 
складу мені знову було відмовлено. 

Комунальна 
власність та 
будівництво 

Підстава: колективне 
звернення (17 підписів) 
щодо законності 
будівництва об’єкта 
нерухомості по вул. 
Шевченка (Кірова) 

На мої неодноразові звернення та 
відповідний  депутатський запит 
про надання інформації щодо 
законності будівництва ні я, ні 
заявники  не отримали жодної 
відповіді по суті. 
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Дана вибірка говорить про те, що зловживання мають місце практично 
у всіх галузях господарювання. Виявлення та попередження фактів 
зловживань залишається одним з пріоритетів у моїй подальшій діяльності. 

 
Спілкування з виборцями протягом року дало змогу визначити ряд 

проблемних питань, на які мешканці вимагають звернути увагу та вирішити, 
а саме: 

- Велика кількість безпритульних тварин; 
- Неефективне прибирання вулиць та тротуарів взимку; 
- Погана якість питної води та її висока вартість; 
- Відсутнє освітлення вулиці по дорозі на залізничний вокзал в районі 

магазину «Побутова техніка», а по вулиці Шевченка (Кірова) – 
недостатнє освітлення; 

- Відсутні  заклади та місця сімейного відпочинку;  
- Погана якість доріг, особливо на околицях міста; 
- Відсутність дій з боку влади, направлених на виконання Закону 

України про декомунізацію; 
- Відсутність у місті вищих навчальних закладів; 
- Відсутність пільгового проїзду міським автотранспортом для 

малозабезпечених верств населення, необґрунтовано висока 
анонсована в 6 грн.  ціна на проїзд; 

- Неохайні громадські зупинки  маршрутних автобусів, особливо  в 
районі центрального ринку,  та хаотична їх забудова; 

- Недостатність сміттєвих урн на вулицях міста; 
- Суттєве зростання злочинності, бездіяльність правоохоронних 

органів, відсутність патрулів тощо; 
- Екологія. Завод МДФ, на думку містян, забруднює навколишнє 

середовище; 
- Необхідність встановлення «лежачого поліцейського» біля місцевої 

гімназії та ДНЗ №7; 
- Проблема з річкою Уж, яка забруднена та пересихає; 
- Неконтрольована забудова міста; 
- Відсутність зв’язку між владою і  громадою тощо. 

Це – далеко  не повний перелік важливих питань життєдіяльності міста.  

Тільки за допомогою активної громади міста ми зможемо покращити 
якість життя коростенців. 

Я  завжди відкрита для спілкування та співпраці. Дякую. 


