
 

ЗВІТ ДЕПУТАТІВ  
ВІД ФРАКЦІЇ ВО «БАТЬКІВЩИНА» ПРО РОБОТУ  
В КОРОСТЕНСЬКІЇ МІСКІЙ РАДІ VII СКЛИКАННЯ  
(2016-2017) 
До фракції ВО «Батьківщина» в Коростенській міській раді VII скликання 
входить 5 депутатів: Боровков В.В., Васьківський С.В.,  Безпалько В.П., Любочко 
С.М.,Лиштва О.Г. 

 Двоє депутатів від фракції входять до складу постійної комісії  з питань 
бюджету, економіки та комунальної власності, головою якої є Боровков В.В. та 
членом Любочко С.М.; Васьківський С.В. працює в комісії з питань земельних 
ресурсів, будівництва та  архітектури, Безпалько В.П. є секретарем комісії з питань 
 законності, правопорядку, прав людини, розвитку громади, депутатської 
діяльності та етики та Лиштва О.Г. – заступник голови комісії з  питань 
соціального захисту, охорони здоров’я та екології. Всі депутати активно 
працюють у цих комісіях та в своїй діяльності суворо дотримуються Конституції 
України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус 
депутатів місцевих рад», Регламенту роботи Коростенської міської ради та інших 
нормативних документів. 
 

 Депутати від фракцій входять до складу  Координаційної ради  з питань  
Бюджету  участі,  робочої  групи по  використанню коштів міського бюджету для 
часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими 
суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів та  
комісії по визначенню та відшкодуванню Коростенській міській раді збитків, 
заподіяних внаслідок використання земельних ділянок не за цільовим 
призначенням, самовільного зайняття земельних ділянок та використання 
земельних ділянок з порушенням законодавства та інших. 
 
 Всі  депутати від фракції мають вищу освіту  і досвід роботи, зважено 

відносяться до обговорення та прийняття рішень, вносять свої   зауваження та  
пропозиції, які, в більшості випадках, приймаються  як по змісту так і  по суті. 
 
Протягом 2016-2017 років було проведено 104 засідання п’яти постійних комісій 
міської ради, 41 з яких з питань бюджету, економіки та комунальної власності 
серед яких є й виїзні. 

Депутатами  VII скликання проведено 19 сесій міської ради, на яких розглянуто 
більше тисячі рішень з різних питань життєдіяльності міста. Біля 25% проектів 
рішень біли ініційовані, або відкориговані за ініціативою депутатів від фракції ВО 
«Батьківщина». 

 За ініціативи  депутатів  фракції підготовлено: 



- Звернення  до Президента України та Прем'єр-міністра України щодо    
виконання рішень судів  прийнятих на користь громадян відповідно до 
вимог ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи», виконання яких гарантовано 
державою (21.04.2016);  

- Звернення до  Кабінету Міністрів України та комітету Верховної  Ради  
України з питань податкової та митної політики стосовно  повернення 
місцевим органам влади повноваження збільшувати граничну межу 
житлової нерухомості на яку зменшується база оподаткування  при  
справлянні податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

 
 Ініційовано та прийнято участь  в розробці: 

- Положення про списання та безоплатної передачі майна, що перебуває у 
комунальній власності територіальної громади міста. 

- Загальноміська програма створення міської автоматизованої 
інформаційної системи на 2016-2017 роки, та Програми розвитку міської 
автоматизованої інформаційної системи у місті Коростені на 2018-2020 роки. 

- Положення про здійснення допорогових закупівель в місті Коростені. 
- Положення про підготовку рішень міської ради. 
- Положення про виїзну сезонну торгівлю у м. Коростені 
- Положення про електронні петиції. 
- Положення про Бюджет участі (громадський бюджет) у місті Коростені. 
- Положення про порядок використання коштів міського бюджету для 

часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими 
суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-
проектів. 

А також прийняли активну участь у підготовці проектів які будуть винесені для  
затвердження  на чергову  сесію міської ради 22.02.2018, а саме : 
- Положення  про дольову участь співвласників у фінансуванні капітальних 

ремонтів багатоквартирних житлових будинків, а також будинків, в яких 
створено ОСББ. 

- Положення  про Систему електронних реєстрів місцевого самоврядування 
міста Коростеня. 

 
 Депутатами  піднімались та  вирішувались питання щодо: 

 
- рівень забезпеченості та ефективність використання бюджетних коштів в 

дошкільних закладах та школах міста; 
- збільшення виділення коштів з бюджету для забезпечення дитячих садочків 

миючими та дезінфікуючими засобами, рушниками, постільною білизною, 
меблями, посудом, комп`ютерною технікою; 

- видалення аварійних та кронування дерев на територіях дошкільних 
навчальних закладів, шкіл та на прибудинкових територіях;  

- виділення коштів  для оновлення  спецтехніки для комунального 
господарства; 



- щодо завершення робіт по облаштуванню  внутрішніх та зовнішніх відкосів,  
які не було зроблені підрядниками робіт  в  жовтні-листопаді місяцях  2016 
року при заміні  вікон в дитячих садочках;  

- відлову, стерилізації  та вжиття заходів по зменшенню  безпритульних собак  
на вулицях міста; 

- за погодженням із перевізником, ініціювала зміну руху маршруту  міського 
автобуса 2-Б в  інтересах мешканців мікрорайону «Черемушки»; 

- грейдерування та освітлення вулиць, в тому числі відновлення освітлення по 
вул. Гайдамацькій (Чапаєва); 

- щодо обстеження каналізаційних люків; 
- облаштування пандусами та кнопками виклику для забезпечення доступності  

інвалідів та маломобільних груп населення  до аптек, магазинів, банкоматів, 
приміщень комунальних житлово-експлуатаційних підприємств  та інших 
об’єктів соціальної інфраструктури; 

- встановлення обмежувачів руху (лежачих поліцейських, світлофорів) на 
перехресті   вул. Черемушки (К.Маркса) та Василя Стуса (Сакко і Ванцетті), 
на вулиці Кемського (Жовтневій), перехресті  вул.Кемського (Жовтневій) та 
автомагістралі Київ-Ковель, з метою запобігання допущення аварійних 
ситуацій та  уникнення трагічних наслідків  і смертності на дорогах; 

- облаштування асфальтового покриття пішохідної доріжки до автобусної 
зупинки по вул. Мельника, 13; 

- проведення робіт по будівництву водогону у районі вулиці Південна, 
завершено перший етап -  подання води  по вулиці Південній. 

 
 З метою зробити більш прозорою та ефективною систему розподілу та 

використання коштів міської громади нами у 2017 році було досягнуто 
впровадження системи електронних закупівель за публічні кошти (допорогові 
закупівлі через електронну систему PROZORRO),  проведені роботи по створенню 
публічних електронних реєстрів комунальної власності та публічної презентації 
виконання міського бюджету в мережі Інтернет (оприлюднення яких очікується у 
квітні - травні поточного року).  
 
З цією ж метою за ініціативи депутатів нашої фракції впроваджено щорічне 
звітування виконавців за результатами реалізації загальноміських програм 
(загальна кількість діючих програм на контролі – 24) та поступово впроваджується 
участь депутатів у програмно-цільовому формуванні бюджету, але в цьому ще є 
багато невирішених питань. 
 
 Впровадження закупівель за публічні кошти через систему PROZORRO 

покликане також створити рівні можливості для підприємців у доступі до 
замовлень від бюджетних установ та комунальних підприємств міста. Крім цього у 
підтримку малого та середнього бізнесу за нашою участю впроваджена фінансова 
підтримка у вигляді компенсації процентів за банківськими кредитами (на 
конкурсній основі), а також оптимізація ставок єдиного податку та податку на 
нерухомість. 
 
 З метою наведення порядку у земельних питаннях нами ініційована 

інвентаризація земельних ділянок в місті Коростені. Протягом 2016 та 2017 року 
роботи проводились. Інвентаризацію включено до міської програми розвитку 
земельних відносин та передбачені кошти у бюджеті на 2018 рік.  



 З метою   вивчення  стану справ  та потреб  на ремонт та утримання були 
відвідані  всі  дитячі садочки та  шкільні заклади, що дало  змогу більш 
пропорційніше та раціональніше в розрізі садочків та  шкіл,  передбачити кошти в 
бюджеті на  2018 рік на придбання меблів, комп’ютерної техніки, холодильників, 
пральних машин, проведення капітальних, поточних ремонтів  та  інших робіт. 
 

 Депутати не мають власних засобів  масової інформації (газет, каналів) да 
й вільних своїх  коштів для виготовлення друкованих листівок та оплати статей в 
газетах для покрокового інформування своєї діяльності. Ми не піаримось в ЗМІ, 
але ми крок за кроком,  виважено, виконуємо на безоплатній основі 
представляємо інтереси наших виборців у міській раді. Всі  звернення громадян 
вирішуються по мірі їх надходження. В усній формі надаються консультації та 
шляхи вирішення проблеми, а при потребі  депутатського втручання – 
направляються депутатські звернення до відповідних органів  виконавчої влади, 
підприємств, установ (в залежності від піднятого питання та  проблеми заявника). 
Так, наприклад, депутат Лиштва О.Г. протягом двох років є рушійною силою 
проекту водопостачання до району вулиці Південна, 
а депутат Васьківській С.В.  постійно надає  матеріальну допомогу на  потреби  
ДНЗ № 10. 
Активна та ефективна робота депутатів фракції визнається не лише нашими 
прихильниками: 

- депутата Боровков В.В.  визначено грамотою міської ради; 
- депутата Любочко С.М. визначено грамотою Житомирської обласної рад. 

 
Ми ніколи не ставили своєю метою прихід до влади для отримання можливості 
«порулити» або «дорватися до корита». Ми послідовно боролися, і будемо 
боротися проти будь-якого «дерибану» міської власності. 

 
Фракція ВО «Батьківщина» в Коростенській міській раді VII скликання. 

Відвідування (фракція «Батьківщина» 2017 рік) 

 
Прізвище, ім’я, по батькові депутата 

 

Кількість сесій станом на 
01.01.18р./з них відвідано 

депутатом 

Кількість профільних 
засідань постійних комісій 
станом на 01.01.18р./ з них 

відвідано депутатом 

Боровков Володимир 
Валентинович 
(бюджетна комісія) 

8/6 15/14 

Безпалько Віра Петрівна 
(комісія законності) 

8/8 6/6 

Васьківський Сергій 
Володимирович 
(земельна комісія) 

8/4 9/6 

Лиштва Олександр 
Григорович 
(комісія соціального захисту) 

8/4 7/4 

Любочко Світлана 
Миколаївна 
(бюджетна комісія) 

8/7 15/14 

 


