
ЗВІТ 
депутата Коростенської міської ради 7 скликання 

ЛЮБОЧКО СВІТЛАНИ МИКОЛАЇВНИ 
про роботу в  міській раді за 2017 рік . 

 
 Округ: №2 ( вул.Мельника, пров. Миколи Куліша (пров.2 К.Маркса) 
 Фракція: ВО «Батьківщина» 
 Дата проведення звіту : 24  січня 2018 року 
 Місце проведення звіту: м.Коростень, вул. Гайдамацька(Чапаєва),3 

(адмінприміщення ПАТ «КРАПТ»). 
Член  комісії з питань  бюджету, економіки  та  комунальної власності; 

Координаційної ради  з питань  Бюджету  участі у м. Коростень; конкурсної 
комісії  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. 

 
    Завершився другий рік  моєї каденції   як депутата в Коростенській 

міській раді. 
 Перше питання і саме  актуальніше «Що зроблено  корисного для 

громади?» 
Відповідь маю одну :  Виконувала  свої обов`язки згідно із Законом. 

Активно працювала у засіданнях  комісії з питань бюджету, економіки та  
комунальної власності,  на  якій  обговорювались  питання, що стосуються  
розподілу бюджетних коштів,  комунального майна, цільових програм    та в  
інших  дорадчих органах , комісіях  та робочих групах до складу яких обрана. 

    Надавала  пропозиції  по удосконаленню   проектів рішень  та  
нормативних документів, які  виносились до сесійної  зали для голосування  
як по змісту  так і  по суті. Більшість пропозицій  та поправок приймались. 

    Прийняла   участь у розробці Положень «Про електронні  петиції», 
«Про бюджет участі», «Про Порядок використання коштів міського бюджету 
для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими 
суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-
проектів» , які в  2017 році запровадженні  та Проекту Положення  про 
дольову участь співвласників у фінансуванні капітальних ремонтів 



багатоквартирних житлових будинків, а також будинків, в яких створено 
ОСББ, яке буде винесене для  прийняття  на чергову  сесію міської ради. 

      Дякуючи всім    нашим  підприємствам, підприємцям,  які  надають 
робочі  місця та   сплачують  податки і  наповнюють  не тільки міський, а й 
обласний та  державний бюджети –   дохідна частина  міського бюджету за 
2017 рік  виконана з перевиконанням, а це означає  що заробітна  плата всім 
бюджетним  установам виплачена своєчасно і в  повному обсязі, набагато 
більше ніж у минулому році направлено коштів  на  утримання  дитячих  
садочків, шкільних  закладів,  медицину, на  капітальний та поточний ремонт 
доріг, об’єктів  комунальної власності ,соціальний захист населення ( пільги 
та субсидії) та  інші  витрати. 

      Через депутатські звернення,  клопотання   піднімала питання щодо: 
 -  видалення аварійних та кронування дерев  на територіях дошкільних 

навчальних закладів, шкіл та прибудинкових територіях;  
- збільшення виділення коштів з бюджету для забезпечення дитячих 

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

-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; 

 - щодо обстеження каналізаційних люків; 
-освітлення вулиць  ( Яневича); 
 - за погодженням із перевізником, ініціювала зміну руху маршруту  

міського автобуса 2-Б в  інтересах мешканців мікрорайону «Черемушки»; 
 - інші питання. 
  З метою   вивчення  стану справ  та потреб  на ремонт та утримання, 

спільно із   іншими депутатами,  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. 

   Надавала консультативну допомогу у вирішенні проблемних питань за 
особистими зверненнями громадян.  



    Зверталась з клопотаннями до   Народного депутата Арешонкова В.Ю.  
про  направлення  депутатських запитів  до КМУ та керівників міністерств та 
відомств  щодо: 

-усунення порушень законодавства при видачі біометричних паспортів;   
- погашення заборгованості по субсидіях надавачам комунальних 

послуг; 
- невиконання державою фінансових зобов'язань перед громадянами, 

потерпілими від наслідків аварії на ЧАЕС, які в судовому порядку 
добивались гарантованих державою доплат та з  інших  питань  
загальносуспільного значення. 

     Для підвищення екологічної свідомості учнів шляхом вивчення 
проблеми твердих побутових відходів, отримання навиків щодо правильності 
поводження з ними, запропонувала  провести конкурс серед шкіл міста на 
кращий екологічний проект «Чисте місто .”Ні” сміттю». Пропозицію 
підтримано та конкурс має бути проведений в 1 кварталі 2018 року до 
Всесвітнього дня Землі ( 20 березня). 

      В межах компетенції та в  правовому полі вирішувала   проблемні  
питання  мешканців міста, які  звертались за  допомогою. 

       В 2018 році  маю намір   працювати в напрямку  більш детальнішого 
вивчення  проблем та потреб  мешканців  виборчого  округу, аналізу та 
контролю  за  цільовим використанням  виділених коштів з міського бюджету  
розпорядниками  бюджетних коштів та підготовки пропозицій  по внесенню 
змін та доповненню до нормативно-правових актів. 

 
Депутат  Коростенської міської  
ради  VII скликання                                                                С..М.Любочко 
 


