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Минулий 2017 рік став роком взаємодії з мешканцями мікрорайону 
Мирний, скерованої на подолання низки болючих питань, що створюють 
проблеми практично у всіх сферах життєдіяльності. Найпершою справою 
було і лишається не вирішеним питання проведення ремонту прибудинкової 
території вулиці Сонячної. Попри варіативні потуги привернути увагу 
керівництва міста на вказані негаразди – доручення громадян так і не 
виконано та відтерміновано на не визначений період.  

За зверненням мешканців вулиці Каштанової 4, 18, 20, підготувала та 
направила депутатський запит щодо проведення ремонту відрізку системи 
водовідведення вказаних будинків. На що отримала офіційну відповідь від 
начальника КП «Водоканал», яку можна окреслити банальною фразою: 
«проблеми немає» (!?). Питанням збою в роботі каналізаційної системи на 
території ЗДО №22 м.Коростеня неодноразово адресувала в різні інстанції, 
однак проблема не усунута, лише позитивним можна констатувати більш 
оперативніше реагування на виклики та якісніше виконання робіт 
ремонтними службами. Фактом може слугувати відсутність проблеми 
підтопу нечистотами бодай фірмової крамниці «Твій хліб». З КП 
«Водоканал» мала місце ініціатива інвентаризації люків, їх наявність, вигляд, 
заміна за потребою.  Втім, виконання викладеного питання поставлено на 
контроль керівництва міста і, сподіваюся, в середині І-го кварталу буде 
завершено із оприлюдненням результатів.    

Катастрофічно проблематичним є стан відділення поштового зв’язку №2 
по вул.Каштановій, 4, тому звернулася з письмовим проханням до 
начальника ЦПЗ №2, надати роз’яснення щодо пожежної безпеки, охорони 
праці та, власне, перебування клієнтів у самому приміщенні. Виявилося, що 
будівля належить ПП «Житлосервіс №5», тому проведення капітального 
ремонту лежить на комунальному підприємстві, а косметичний планується у 
2018 році за рахунок наймача приміщення.  

Багато уваги приділяла допомозі дітям. Надавала консультативну та 
практичну допомогу в організації та проведенні свят у кількох школах міста, 
долучалася до всіх масових заходів для дітей, що мали місце у мікрорайоні. 
Зокрема влаштував концерт та розваги у День захисту дітей разом з 
працівниками ТДВ «Коростенський щебзавод», які люб’язно зголосилися 
надати матеріальну підтримку святу. 

За минулий рік у Мирному відбулося чимало загальних дійств та 
празників різного спрямування. До їх проведення, разом з координаційними 
групами ТДВ «Коростенський щебзавод», складала сценарії, підбирала 
репертуар, працювала з дітьми та учасниками свята задля створення 
позитивного іміджу мікрорайону, підняттю статусу обдарованих дітей.  

Особливу уваги приділяю школярам з творчими задатками. Постійно 
працюю з учнями ЗНЗ №13 м.Коростеня за літературним напрямком, 



результати є позитивними, оскільки діти отримують перемоги на конкурсах 
різних рівнів від міських до всеукраїнських. В роботі з дітьми особистою 
перемогою вважаю відстояне право на родину дівчинки дошкільного віку, 
батьки якої потрапили у катастрофічну соціальну ситуацію, що провокувала 
вилучення дитини з родини.  

Впродовж звітного року надала 86 індивідуальних консультацій 
мешканцям мікрорайону за питаннями отримання субсидій, соціальних 
допомог, допомоги на лікування, оформлення опікунства, поновлення 
втрачених документів. Особисто супроводжувала окремих громадян на 
зустрічі з посадовцями, аби максимально допомогти у скрутних становищах.  

У весняно-літній період 2017 року родиною провели прибирання від 
пластику та скла частини берегу річки Уж опісля «масових» відпочинків 
несвідомих громадян. Вела і продовжую толерантне протистояння 
екологічним проступкам, намагаюся привернути увагу людей до чистоти 
довкілля. 

 
 

 


