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Згідно Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» я є 
представником інтересів територіальної громади виборців свого 
округу, зобов’язаний виражати та захищати інтереси своїх виборців 

А це район черемушок, Залізничної лікарні, вул Чапаєва, 
Коцюбинського, Енгельса, Грушевського, К.Маркса та інші. 

Виконувати їх доручення в межах своїх повноважень наданих 
законом України, брати активну участь у здійсненні місцевого 
самоврядування. 

Так як я є секретарем бюджетної комісії та комунальної 
власності членом цілого ряду комісій то маю безпосередній вплив 
на вирішення  нагальних питань які стосуються мого округу та 
жителів міста Коростеня в цілому. 

Як депутат особисто прийняв участь у всіх засіданнях 
бюджетної комісії та 36 сесіях міської ради  (окрім однієї) так як 
був за межами міста. Прийняв участь у розгляді  більш 1000 питань.  
Веду протоколи засідань комісії. Раз в півроку провожу зустріч з 
виборцями на якій інформую про виконану мною роботу про 
виконання планів і програм соціального розвитку, інших програм, 
місцевого бюджету, рішень ради, виконання доручень та звернень 
виборців. Неодноразово брав безпосередню участь у громадських 
слуханнях, у масових заходах, що проводяться органами місцевого 
самоврядування на території громади міста. Вивчаю громадську 
думку на моєму окрузі яку довожу до відповідних служб та 
керівництва (інколи  на жаль відстоюю побажання виборців на 
високих тонах але воно того варто так як було вирішено) 
Періодично провожу прийом виборців на окрузі, у виконкомі 
міської ради та у виборчому штабі,  на яких отримував звернення 
громадян, пропозиції, скарги на які оперативно реагував і вживав 
заходи на їх виконання про що доповім нижче. На засіданнях 
комісій, сесіях приймаю активну участь, в дебатах, відстоюю свою 
та думку виборців, вношу певні пропозиції .  

Раз на рік я звітую перед виборцями не тільки на зустрічах а і в 
письмовому вигляді роздаю перед спілкуванням виборцям звіт про 
виконану мою роботу як депутата. Як правило зустріч проходить 
цікаво. Кожний виборець не тільки мого округу має можливість 



задати питання на яке отримує вичерпну відповідь.  На запитання 
та пропозиції виборців мною було підготовлено 14 депутатських 
звернень керівникам різного рангу. На всі мої запити отримав 
вичерпну відповідь та виконання. На сесію міської ради запити не 
виносив тому що в змозі їх вирішувати з керівниками підрозділів 
безпосередньо і вважаю це правильно. На сесію міської ради 
повинні виноситися запити лише після їх відпрацюванні з 
виконавцями і які не знайшли свого рішення. Це моя думка.  

Як депутат готую проекти рішень та положень , сесії міської 
ради та її виконавчого комітету «Про рекламу, Благоустрій 
населених пунктів, в антимонопольний комітет та інші» 

Депутатську роботу веду доступно виборцям та прозоро щоб 
довести що зроблено, що робиться на окрузі, в місті використовую 
можливість радіо, телебачення, місцеву газету навіть прямий теле 
ефір на якому  виборці мали можливість задати питання та 
отримати вичерпну відповідь. Все це дало мені та виборцям 
позитивні результати а саме: 

За період моєї депутатської діяльності на моїй виборчій 
дільниці за безпосередньою допомогою голови міської ради 
В.В.Москаленка, керівників комунальних підприємств : 

Проведено капітальний ремонт мереж теплопостачання на 
дільниці в районі 10-ї школи по вул. К.Маркса,81  Проведено 
модернізацію котельні по вул.Котовського,  Жмаченко, 46 з 
встановленням теплогенератору альтернативного опалення. Але 
люди більш як 500 квартир тепла не отримали. Це будинки 16, 18, 
20 вул Гастело, Ш.Алейхема 100, 2-й пров. К.Маркса та інші. І три 
керівника на протязі трьох років знущаються з людей і не можуть 
дійти до знаменника. Вважаю це моїм запитом. 

Поліпшено водопостачання по округу, капітально прочищено 
ливневу дощову каналізацію по вул. Грушевського, Гастелло, 
Ш.Алейхема, Мельника, К.Маркса, Котовського, Жмаченко, 
Ж.Кудакова. 

 По зверненню мешканців мною особисто перевірено ливневу 
та дощову каналізацію по недопущенню зливу нечистот у річку.  
Причому перевірено ливневу каналізацію починаючи з Коростень 
Подільська, Південний Пост, селище Фрунзе, заводи Хіммаш, 
Фарфоровий та завод МДФ аж до річки УЖ.  

Проведено обстеження та надано допомогу в ліквідації 
затоплення приватних садиб району Подола, Селища Фрунзе, 
району Чигирі, Бровару, Пашин, Житомирський та інших районів а 



також вул. Жмаченко, Ж. Кудакова, Базарна, Котовського, Чапаєва. 
(всього більш як 120 житлових будинків)  власнику будинку 7. 

вул. Жмаченко надано практичну допомогу та умови в забудові 
турнікетів, підняття грунту  та робіт по неможливості підтоплення 
його квартири. (Ви пам’ятаєте що в даній квартирі власник плавав з 
дітьми на човні в період повені і все це виклав в інтернет);  

За моєю участю, працівників з Великобританії, працівників 
СЕС, водоканалу  проведено обстеження якості питної води по вул. 
1-Травня, 85, вул. Лермонтова, 33, вул. Шатрищанська, 78, вул. 
Енгельса, 57, вул. Гагаріна, 63б, 2-й пров. К.Маркса, 5, 1-й пров. 
Набережний, 3, вул. Семашко, 16, кінець вул. Бровар, р-н вул. 
Б.Шосе, 27 та біля річки в р-ні КП Водоканалу; на момент 
перевірки вода окрім Б.Шосе непридатна. 

Проведено контроль при проведенні робіт по прочищенню та 
заглибленні русла річки УЖ. 

 Взято участь в проведенні благоустрою джерела в районі К.П 
Водоканал. Спільно з працівниками УЖКГ 

На моїй дільниці проведено капітального ремонт доріг по вул. 
Гастело – 1868 м2 на суму 368,9 тис. грн.., Котовського на суму 416 
тис. грн.., 2-й пров. К.Маркса на суму 70 тис. грн.. розпочато 
асфальтування вулиці Коцюбинського. 

Проведено поточний ремонт дороги по вул. Мельника - 1570 м2 
на 330 тис. грн., вул. Жмаченко -  482 м2 на 99,8 тис. грн..,  

Асфальтування прибудинкової території буд. № 12 та 14  
ямковий ремонт по вул. Мельника, буд. № 10,  та по вул. Ш. 
Алейхема., 100 та 102 

Періодично проводиться профілювання доріг з м’яким 
покриттям а саме вул. Чапаєва, Коцюбинського, Жмаченко, 
Енгельса, С.Ванцеті та інші вулиці розташованих на моєму окрузі. 

Дорогу вул Ш.Алейхема від Гастело до Мельника відновлено 
повністю. На це пішло  280 тис. грн.. Неодноразово проводилася 
робота по розмітці, накладенні шумової смуги, встановлення 
дорожніх знаків. (Які  на привеликий жаль чомусь постійно в 
викрадаються). 

 Відновлено освітлення біля під’їздів та вул. Грушевського, 
Коцюбинського, Чапаєва, Ж. Кудакова, Ш. Алейхема, К. Маркса, 
Енгельса. 

 Постійно проводиться омолоджування та кронування дерев, 
викошування трави та бур’янів,  вилучення аварійних дерев. Так 
вилучено аварійні дерева біля будинків № 100 та № 102\14 по вул. 



Ш.Алейхема, вул. Гастело, 16, 18, 20, 2-й пров. К.Маркса, 3, 5., по 
вул. Коцюбинського, та К. Маркса ; 

 На місця вилучених дерев висаджувалися нові дерева та кущі.; 
Проведено покращення елементів житлового фонду. Виконано 

капітальний ремонт покрівлі будинку № 100 по вул. Ш.Алейхема , 
Гастело № 16, № 20  сьогодні закінчується  ремонт покрівлі буд № 
102/14 по вул. Ш.Алейхема . 

На прибудинкових територіях будинків встановлено нові 
євроконтейнери збору сміття та роздільного збору сміття. 

 Для покращення вивозу сміття з приватного сектору  надана 
практична допомога КГВП в укладенні договорів з приватним 
сектором на сьогоднішній день уже  укладено  – 5500 договорів.  

Ліквідовано несанкціоновані звалища по вул. Гастелло, 
Котовського та річки УЖ, але до кінця це питання не вирішено. 
Сміття в районі ГРП вул Гастелло лишається. 

Проводиться ремонт колодязів та заміна каналізаційних люків 
на моїй дільниці та у місті в цілому яких налічується у місті більш 
як 7000шт.; 

Надано практичну допомогу у вирішенні питань по зверненням 
громадян  причому люди звертаються до мене не тільки з мого 
округу а й зі всього міста.  

Так - були звернення жителів вул. Чолівська, 11 через грунтові 
води тріснув фундамент. Надано  допомогу у вирішенні даного 
питання через Воробієнка М.І.; 

Надано допомогу у вирішенні питань по переобладнанні 
квартир в багатоповерхових будинках по вул. В. Сосновського, 
Гастелло, 2-й пров. К.Маркса ; 

Вжито заходи з питань утримання котів та собак в окремих 
квартирах по вул. Грушевського, 68, Ш.Алейхема, 43, 2-й пров. 
К.Маркса, 3,5, С.Ванцеті ; 

Вжито заходи по відновленню дорожнього покриття після 
проведення аварійних та планових розкопок; 

Вирішено питання по скарзі батьків однієї із шкіл (школи № 10) 
з питань пограбування школярів (1-5-х) класів старшокласниками. 
Роботу проведено безпосередньо з заступником директора по 
виховній роботі. Більше скарги не надходили; 

Вирішено питання по скарзі відновлення асфальтового 
покриття заїзду біля будинку № 40 по вул. В.Сосновського; 

Вирішено питання по відновленню провалу біля магазину 
Фуршет по вул. Мельника; 



Питання по підтопленню садиби будинку № 28 по 2-му пров. 
К.Маркса; 

З допомогою керівника КВЖРЕП № 3 вирішено питання по 
скарзі жителів буд. В.Сосновського 68 на відсутність освітлення та 
зрізці парослі дерев вздовж паркану біля колишньої 5-ї казарми; 

Розглянуто  скаргу щодо утримання собак в притулку; 
Надано рекомендативну допомогу в виділенні коштів людям на 

операції; 
Надана допомога в отриманні дозволу на проведення 

каналізації та подачі водо забезпеченні по вул. К.Маркса,21, 
Жмаченко, 51, Гоголя, 30, Коцюбинського,50, 52, Енгельса та 
Воровського ( кожна мережа становить більш як 80-150 метрів); 

Надано допомогу людині яка повернулася з тюрми в проведенні 
ремонту покрівлі, зрізці аварійного дерева, відновленні освітлення 
та газу по вул. Гоголя; 

Надано допомогу  жителю села Жупанівки в якого викрадено -
16 овець; 

Надано допомогу та проведено постійний контроль по 
встановленні пандусів для людей з обмеженими фізичними 
можливостями; 

Вирішено питання по освітленні території школи 10, 11 
 Вирішено  конфліктну ситуації між мешканцями вул. 

В.Сосновського та власником Колиби з питань стружки та пилу 
після обробки деревини; 

Надано  допомогу у встановленні наметів у місті; ( в період 
проведення виборів та торгівлі книгами)Через керівника КВЖРЕП - 
5 та КГВП надано допомогу жителям пров.Табукашвілі по 
недопущенню підтоплення під’їздів 5-ти поверхового будинку; 

 Надано допомогу людям у яких згоріли сараї та будинки по 
вул. Свердлова, В.Сосновського, пров. Парковий; 

Вирішено конфлікт по межам між сусідами (Чолівка, С. Санцеті 
та 2-й пров. К.Маркса); (кайдашева сімя) 

Надано допомогу у знищенні амброзії та проведено 
роз’яснювальну роботу з цього питання через засоби масової 
інформації та через пряме спілкування з людьми; 

З допомогою КВЖРЕП-1 вжито заходи по ліквідації бурульок, 
наледі, по підсипці піскосумішшю доріг, тротуарів, прибудинкових 
територій мого округу; 



Вирішено питання по встановленню дитячого майданчика по 2-
му провул. К.Маркса, 5 та елементів по вул. Ш.Алейхема, 100, 
встановлено Воробієнком новий майданчик біля будинку 102/14  

Сьогодні закінчено будівництво на моєї дільниці чудового 
спортивного комплексу на території 10 – ї школи (доречі це без 
моєї участі) але цей факт дуже позитивно сприйнято жителями 
виборчого округу. Люди з самого ранку і до пізньої ночі 
займаються спортом на цій площадці і владі та Тищенку дуже 
вдячні. 

Вирішено конфлікт по перенесенню світлової опори з садиби 
вул. Житомирська, 5.  

Розглянуто  питання жителів 2-го пров. К.Маркса, 20 по 
встановленню туалету на межі між сусідами; 

З допомогою КВЖРЕП-3 вирішено питання по наданню 
колясочної інваліду ЧАЄС в буд. 68а по вул. В.Сосновського; 

Прийнято участь у вирішенні  конфлікту по недопущенню  
будівлі на колекторі по вул. В.Сосновського, 52т; 

Ліквідовано мною конфлікт по будові кафе під самісінькими 
вікнами по віл. Грушевського, 33; 

Надано  допомогу мешканцям приватного сектору в адресній 
системі.  

Надано  допомогу голові гаражного кооперативу № 1 в 
оформленні установчих документів та в ділі виробництва; 

Проведено роботу з керівниками політичних партій, головами 
будинкових комітетів та головами громадських організацій з 
питання наведення елементарного порядку, прибирання міста від 
сміття. Робота з школярами по  прибиранню річок та участі у 
суботниках. До цієї роботи залучаю політичні партії голів 
будинкових комітетів, студентів та релігійні конфесії. 

З допомогою КВЖРЕП- 1 та Кооперативу Іскорость вирішено 
конфлікт по паркуванню машин біля буд. 100 вул. Ш.Алейхема  та 
перенесенні смітника з прибудинкової території на вул. Гастело та 
проведено іншу роботу. 

 
Дякую за увагу 
 
Депутат міської ради                                                       О.Зінюк 
 

 
 


