
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПАРТІЇ

«НОВА ДЕРЖАВА –  

СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ» 

 

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 22: вул. Шевченка 

(Кірова) – 31-63, 65, 67-67А, 69-71, 73-73А, 75-75А; вул. Маяковського – 2-9; 

вул. Торгова (Радянська); вул. Героїв Небесної Сотні (Табукашвілі) – 23-31; 

вул. Козацька (Щорса); пров. Л. Курбаса (Кірова);  пров. Гербовий 

(Табукашвілі). 

 КОМІСІЇ: член комісії з питань бюджету, економіки та комунальної 

власності та голова транспортної комісії. 

 

 

 Протягом 2017 року  один раз на місяць 

депутатом Коростенської міської ради Єсіним Ігорем 

Володимировичем проводилися зустрічі з виборцями 

за адресою по  вул. Шевченка (Кірова), 8, де 

вислуховувалась громадська думка щодо того чи 

іншого питання життя мікрорайону. Громадяни 

також зверталися до 

депутата за вирішенням 

питань особистого 

характеру, зокрема питання покращення особистих 

соціальних умов життя, вирішення питань співжиття 

між сусідами, проблеми в умовах проживання або 

просто прагли бути почутими.  

 На особистий прийом до депутата Єсіна Ігоря 

Володимировича у  2017 році звернулося 87 

громадян: 79 осіб – виборців округу №22 та 8 

виборців інших округів.  

Всього проведено особистих прийомів – 11. 

Надійшло письмових звернень – 18. 

Направлено депутатських звернень – 33. 

Проведено зустрічей з виборцями – 3. 



 

 Соціальний захист та соціальна підтримка громадян – є головним напрямком 

діяльності депутата Єсіна Ігоря Володимировича.  

 У звітному 2017 році мала своє 

продовження активна співпраці з 

Асоціацією міст України за ініціативи 

уряду Норвегії в рамках проекту 

«Партисипативна демократія та 

обґрунтовані рішення на місцевому 

рівні в Україні»,  метою якої було 

покращення соціального 

обслуговування громадян міста 

Коростеня, всебічний та 

максимальний соціальний захист 

жителів.  

 Депутат Ігор Єсін, як член комісії з питань бюджету, економіки та 

комунальної власності та голова транспортної комісії при Коростенській міській 

раді, активно опікувався вже створеним ним у 2016 році та успішно діючим 

проектом ОСББ «Маяковського, 107». За ініціативи Ігоря Володимировича на 

початку 2017 року було утворено ще одне ОСББ «Залізничник-74». 

 Так як особи з інвалідністю в Україні вважаються 

найбільш соціально незахищеною верствою населення, як з 

фізичної, так і матеріальної точки зору, для депутата Ігоря 

Єсіна допомога таким людям є вкрай важливою. 

 Наприкінці звітного 2017 року депутатом Єсіним 

Ігорем Володимировичем за підтримки американської 

громадської організації було надано допомогу у вигляді 

інвалідних візків та ходунків для осіб з інвалідністю різної 

форми тяжкості у кількості 23 шт. Додатково за рахунок 

позабюджетних коштів було виділено 30 тис. грн.. на 

громадську організацію по роботі з дітьми з інвалідністю 

«Інститут Місто». 

 Протягом звітного періоду тісною була співпраця 

депутата Ігоря Єсіна з депутатом Житомирської обласної ради Самчуком 

Володимиром Миколайовичем. Спільними зусиллями та за фінансової підтримки 

депутата Самчука В.М. було спрямовано кошти для покращення матеріально-

технічної бази дошкільного навчального закладу № 9 у розмірі 25,9 тис. грн., ЗОШ 

№ 9 у розмірі 21,1 тис. грн., ЗОШ № 10 у розмірі 248 тис. грн. та Центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у розмірі 25 тис. грн.. 

  

 

 

  
 

 

  



 
 Протягом 2017 року по мікрорайонах виборчого округу №22 було проведено 

капітальний ремонт доріг по  вул. Шевченка (Кірова) площею 1640 м² на суму 

533,678 тис.грн.; виконано капітальний ремонт асфальтового покриття 

прибудинкових територій по вул. Шевченка (Кірова), 40-а та вул. Маяковського, 8-

10. 

За результатами розгляду депутатських звернень вирішено: 

- проблему підтоплення підвальних приміщень та ремонт вхідних дверей 

будинку №4 по вул.. Маяковського; 

- проведено перевірку відповідності сили струму в подачі світла по будинку 

№4 по вул.. Маяковського та усунено недоліки; 

- поставлено на чергу вирішення ремонтного питання покрівлі даху будинку 

№19 по вул.. Героїв Небесної Сотні (Табукашвілі); 

- вирішено проблему антисанітарних умов на прибудинковій території буд. 

№1 по вул.. Козацька (Щорса) через побутове сміття, яке рідко вивозиться, 

взято під контроль.   

   
 У 2018 році депутатом Ігорем 

Володимировичем Єсіним планується 

продовження постійного діалогу з 

виборцями на  особистому прийомі 

громадян, надання допомоги по 

вирішенню проблемних питань.  

Планується продовжити надання 

допомоги та консультацій по створенню 

нових ОСББ по виборчому округу та 

залучення інвестиційних коштів для 

роботи створених ОСББ. 

Протягом 2018 року буде продовжено співпрацю з міжнародними 

громадськими організаціями по залученню матеріальної допомоги. 

Досі не вирішеним питання залишилось невиконання робіт по 

асфальтуванню провулку, який з’єднує вул. Шевченка (Кірова) та вул. Козацька 

(Щорса), тому у наступному 2018 році  активна увага буде приділятись 

позитивному вирішенню питання та завершенню робіт по провулку. 

 У 2018 році депутатом Єсіним Ігорем Володимировичем в ролі співучасника 

планується реалізація проекту по створенню документального фільму пам’яті 

жертв нацистських переслідувань «Жива пам’ять» 

 

№ 

з/п 

Кому направлено 

звернення 
Зміст звернення Результат 

1 УЖКГ  Колективне звернення громадян по пров. 

Гербовий (Табукашвілі), 6-А з приводу 

видалення з корінням частину дерева  

Не вирішено  

Заплановано на 2018 

рік 

2 КВЖРЕП-4 Звернення громадянки Рябчун Л. з 

приводу асфальтування ями під її 

вікнами  

Не вирішено  

Заплановано на 2018 

рік 



3 Інспекція з 

благоустрою  

м. Коростеня 

Колективне звернення громадян по вул.. 

Маяковського, 12 з приводу незаконного 

встановлення металевого гаражу на 

прибудинковій території 

Надано роз’яснення 

заявникам 

4 Депутату Зайцю М.А. Звернення громадянина Гарцмана Б. Направлено за 

належністю 

5 Коростенське об’єднане 

управління ПФУ 

Звернення громадянина Васяновича В.М. 

з приводу правильності нарахування 

пенсії 

Вирішено позитивно 

Надано роз’яснення 

6 Благодійний фонд 

«Пожежні Чорнобиля» 

Звернення громадянки Мазуніної Т. з 

приводу неотримання відшкодування 

страхових виплат за померлого чоловіка 

У процесі вирішення 

9 УЖКГ Колективне звернення громадян по вул.. 

Маяковського, 4 з приводу підтоплення 

підвальних приміщень та заміну вхідних 

дверей 

Вирішено позитивно  

10 Коростенська дистанція 

електропостачання 

Південно-Західної 

залізниці 

Колективне звернення громадян по вул.. 

Маяковського,4 з приводу 

невідповідності сили струму в подачі 

світла по будинку 

Вирішено позитивно 

Проведено 

перевірку та надано 

роз’яснення 

11 Регіональна газова 

компанія 

«Житомиргаз» 

Колективне звернення громадян по вул.. 

Черемушки, 65-А (округ №2) з приводу 

встановлення загально будинкового 

приладу обліку газу 

Надано роз’яснення  

12 Коростенська РДА Колективне звернення громадян 

житлового масиву Ковельського парку з 

приводу відсутності в їхньому районі 

медичного закладу 

Не вирішено 

Відповідь не 

отримано 

Заплановано на 2018 

рік 

13 УЖКГ Колективне звернення громадян по вул.. 

Козацька (Щорса),2 з приводу 

встановлення приладів освітлення на 

прибудинковій території та 

асфальтування прибудинкової території 

Надано роз’яснення 

Буде вирішено в 

порядку черги 

14 УЖКГ Колективне звернення громадян по вул.. 

Героїв Небесної Сотні (Табукашвілі),26А 

з приводу протікання покрівлі даху 

Не вирішено 

Надано роз’яснення 

Взято на контроль 

15 ТОВ «Автосвіт ЛТД» Колективне звернення громадян, які 

мають статус інвалідів війни та 

прирівняні до них особи з приводу 

відмови Вашими водіями вищевказаним 

громадянам у безкоштовному 

перевезенні 

Вирішено 

Надано роз’яснення 

16 УЖКГ Звернення громадянки Бистрової А. по  з 

приводу протікання покрівлі даху над її 

квартирою на останньому поверсі, що 

призводить до протікання та осиплення 

стелі в квартирі, сирості та грибку на 

стінах, що шкодить здоров’ю громадянки 

Буде вирішено в 

порядку черги 

17 Відділ освіти 

Коростенського 

міськвиконкому 

Колективне звернення педагогічного, 

батьківського та учнівського колективів 

Коростенської ЗОШ №1 з приводу 

покращення умов харчування учнів 

школи, а саме облаштування шкільної 

їдальні. 

У процесі вирішення 

 



 

18 Регіональна газова 

компанія 

«Житомиргаз» 

Звернення громадянки Яблонської З. з 

приводу незаконно, з її слів, вилучення 

прилад обліку газу та неповернення його 

власниці 

У процесі вирішення 

19 УЖКГ Колективне звернення громадян по вул. 

Козацька (Щорса), 1 з приводу 

виникнення антисанітарних умов на 

прибудинковій території через побутове 

сміття, яке рідко вивозиться та сміттєві 

баки, які розташовані у дворі та 

створюють дискомфорт мешканцям 

Вирішено позитивно 

Взято під постійний 

контроль 

20 Коростенська 

центральна міська 

лікарня 

Колективне звернення громадян інвалідів 

війни, потерпілих від ЧАЕС з приводу 

забезпечення безкоштовними ліками від 

цукрового діабету, гіпертонії та ліків для 

підтримки серця 

Надано роз’яснення 

21 КВЖРЕП № 1 Колективне звернення громадян по вул.. 

Козацька (Щорса), приводу проведення 

ремонтних робіт у всіх під’їздах 

Буде вирішено в 

порядку черги 

22 Депутату  

Андрушенко О.А. 

Звернення громадянки  

Долгальової Л.О. 

Направлено за 

належністю 

23 УЖКГ (повторно) Колективне звернення громадян 

приватного сектору провул. Шевченка 

(Кірова)-Козацька (Щорса) з приводу 

асфальтування даної ще з липня місяця 

2016 

У процесі вирішення 

24 Заступнику міського 

голови 

Якубовському Л.П. 

Колективне звернення громадян 

приватного сектору провул. Шевченка 

(Кірова)-Козацька (Щорса) з приводу 

асфальтування даної ще з липня місяця 

2016 

У процесі вирішення 

25 УЖКГ Колективне звернення громадян по вул.. 

Маяковського, 8 з приводу виділення 

коштів на утримання даного будинку та 

прибудинкової території 

Взято на контроль 

Надано роз’яснення 

 

 

 


