
Звіт депутата Коростенської міської ради VII скликання 
Яблонського Павла Євгенійовича 

Голови фракції «БПП  «Солідарність» 
Про виконання депутатських повноважень за 2017 рік 

 
Завдання: Відкритість влади, історична та соціальна справедливість. 
 
Член бюджетної комісії. 

За рік роботи депутатом відвідано 7 сесій із 8, кількість профільних 
засідань постійних комісій станом на 01.01.2018 року - 15, з них відвідано 
депутатом 12. 
 
Приймав участь у роботі інших комісій та робочих груп.  

Зокрема з питань:  
 Впровадження системи допорогових електронних закупівель за публічні 

кошти (електронна система PROZORRO); 
 Впровадження інтернет платформи реалізації ідей для покращення міста - 

бюджет участі (громадський бюджет), якій  дозволяє мешканцю взяти 
участь в тому, як і де бюджетні кошти можуть використовуватися для 
поліпшення життя міста. Являюсь адміністратором проекту; 

 Впровадження інтернет платформи “Електронні петиції”. Введення цього 
механізму здійснюється для спрощення реалізації права мешканців міста 
на звернення до органів влади та участі громадян у самоврядуванні 
містом. Являюсь адміністратором проекту; 

 Встановлення розміру ставок місцевих податків; 
 За моєї ініціативи була створена робоча група щодо розгляду питання 

теплозабезпечення товариства інвалідів. 
 Відвідав міські садочки та загальноосвітні навчальні заклади, з метою 

ознайомлення зі станом використання бюджетних коштів на їх ремонт та 
утримання. За результатами був  проведений аналіз та обговорено 
пропозиції щодо планування бюджетних асигнувань на наступний рік.  

 
Ініційовано та прийнято участь в розробці рішень міської ради:   

 Рішення про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель в 
місті Коростені (електронна система PROZORRO); 

 Рішення про затвердження Положення про електронні петиції; 
 Рішення про затвердження Положення про бюджет участі  у  місті  

Коростені (громадський бюджет); 
 Рішення Про затвердження Програми розвитку міської автоматизованої 

інформаційної системи у місті Коростені на 2018-2020 роки 
 
За рік була проведена громадська робота, піднімались та вирішувались 
питання  щодо: 

 



 Забезпеченість та ефективність використання бюджетних коштів в 
дошкільних закладах та школах міста; 

 Виділення коштів  для оновлення комунальної спецтехніки ; 
 З метою відкритості інформації проведені роботи по створенню 

публічних електронних реєстрів комунальної власності, зокрема: реєстр 
комунального транспорту, реєстр нерухомості та модуль оренда, реєстр 
земельних ділянок та модуль оренда, впровадження системи очікується 
на весні 2018 року; 

 Ініційовано  щорічне звітування виконавців за результатами реалізації 
загальноміських програм (кількість діючих програм  – 24) 

 Виконано більшу частину робіт з перейменування старих назв вулиць 
міста Коростень на мапах Google, в рамках реалізації Закону України про 
декомунізацію. 

 
Робота  на окрузі:  

Важливою складової у здійсненні депутатської діяльності вважаю роботу 
з виборцями, людьми всіх категорій, забезпечення своєчасного обґрунтованого 
рішення звернень та скарг громадян і внесення своїх пропозицій до відповідних 
органів влади щодо їх усунення. 

Мною, як депутатом, на базі громадської приймальні щосереди 
систематично проводиться прийом громадян.  

Систематично проводилися зустрічі з виборцями, вирішувались питання: 
земельних відносин, спірних питань комерційних структур та мешканців міста, 
капітальний ремонт ліфтів, освітлення вулиць та інше. 
 
Участь в благодійних програмах:  

Пріоритетом моєї роботи, як депутата, є допомога воїнам АТО. Мною 
було ініційовано неодноразово збір допомоги в зону АТО (продукти 
харчування, пальне). Надавалася допомога ГО «Гуртом Легше» (новорічні 
подарунки та продукти харчування для дітей). Було закуплено квитки на 
перегляд фільму «Кіборги» для учасників бойових дій та на мультфільм для 
діток учасників АТО. 

В рамках благодійності було виділено обігрівач для Товариства сліпих 
м.Коростень. Надано грошову допомогу Центру соціальної реабілітації 
«Джерело Надії». За власні кошти було виписано тижневик «Просвіта» для 
бібліотек та шкіл на 2017 та 2018 роки. Недругорядною тематикою є 
благоустрій соціально-значимих об’єктів, прибирання сміття та території 
(прибирання парку Перемоги), фарбування лавочок, дитячих майданчиків, 
кронування дерев та прибирання територій. 
 
 


