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За минулий 2017 рік фундаментальним напрямком депутатської діяльності 

стало виконання пунктів передвиборчої програми. Успішно реалізовано 
питання створення та функціонування аптеки в мікрорайоні Мирний. В 
середині серпня в приміщенні АСЛ №1 м.Коростеня розпочала свою роботу 
аптека з помірними цінами, цілком доступними для соціально незахищених 
верств населення. Задля поліпшення умов пересування для людей похилого 
віку та особливими потребами добудовано пандус, який повністю відповідає 
нормам  співвідношення між висотою та довжиною. Таким чином значною 
мірою покращилася якість надання медичних послуг мешканцям 
мікрорайону та прилеглих населених пунктів; акцентовано увагу на потребах 
інвалідів.  

З метою підвищення екологічних умов проживання, від весни до осені 
проводиться зрошування вулиць Мирного. Взимку постійно ведеться 
прибирання снігу. Постійно здійснюється організація прибирання дитячих 
майданчиків, стадіону, значної частини вулиць Гірської, Сонячної, 
Каштанової. Здійснено ремонт проїжджої частини вулиці Білокоровицьке 
шосе; періодично проводиться грейдерування ґрунтового шляху під’їзду до 
гаражів. 

Не лишилися без уваги заклади освіти міста. Традиційно здійснюється 
вагома допомога по модернізації ЗДО №22 м.Коростеня, відповідно 
стандартів по поліпшенню енергоефективності та створенню належних 
безпечних та естетичних умов освітнього процесу. На території закладу 
ліквідовано стихійний смітник, що мав місце понад 20-років та щорічно 
«поповнювався» несвідомими громадянами. Розпочата співпраця з питань 
безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу, зокрема 
відпрацьовано алгоритм дій на випадок надзвичайних ситуацій, як то: 
стихійні лиха, пожежа, вибухи у військовій частині с.Ушомир. До Дня 
Святого Миколая кожен вихованець дитсадка отримав солодощі та іграшки.  

ЗОШ №13 було надано допомогу транспортними засобами для 
пришвидшення будівництва. Впродовж року здійснювалася допомога відділу 
освіти ВККМР, за потребою. Так, під час проведення загальноміських 
заходів – Родина-фест, День захисту дітей, відзначення переможців і призерів 
олімпіад, здійснено фінансову підтримку та організовано розважальні заходи.   

Не менш уваги приділено пропаганді здорового способу життя. Виконано 
ініціативу 2016 року щодо щорічного проведення  Свята волейболу з 
врученням переможцям змагання Кубка ім.В.Мужчука.  

Під час святкування професійного свята Дня будівельника, відзначено 
кращих працівників, старожилів, прогресивних молодих спеціалістів, а 
профінансований  концерт братів Яремчуків став подарунком мирничанам та 
гостям. Продовжено вручення подарунків пенсіонерам до циклу новорічних 



та різдвяних свят, організовано святкові дійства для дітей з подарунками та 
іграшками. 

Беззаперечними позитивними подіями мікрорайону стало проведення Дня 
Перемоги 9-го травня, а також  відкриття капсули з посланням від молоді 
1967 року. Завдяки цим заходам забезпечено шану та повагу старшому 
поколінню. 

Протягом звітного року постійно підіймалися болючі питання соціальної, 
комунальної та культурної сфер на сесіях міськради. Розглянуті колективні 
та особисті звернення мешканців, здійснено допомогу родинам, які 
потрапили у складні соціальні умови чи стали заручниками 
непередбачуваних обставин.  

Було залучено додаткових чверть мільйона гривень на будівництво 
православного храму Казанської Божої Матері. Факт допомоги у створенні 
канонічного місця, духовного поступу виступає яскравим свідченням єдності 
громади 

Постійно ведеться допомога в реалізації ініціатив та заходів відділів 
освіти та культури Коростенської райради.  


