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Звіт  

про діяльність Коростенської міської ради VI  скликання за період 2010-
2015р.р.  

 
На виборах 31 жовтня 2010 року, що проводились за змішаною системою, 

був обраний склад Коростенської міської ради VI  скликання. Територіальною 
виборчою комісією було визнано повноваження 50 депутатів, які представляли 
8 політичних партій. Серед яких: 3 представників галузі освіти, 4 — 
представники закладів охорони здоров’я, 15 працюють на підприємствах різних 
форм власності, 5 депутатів — в органах влади та місцевого самоврядування, 2 
представника юридичної сфери, 1 –ЗМІ,  1 -  духовенства, 13 - приватних 
підприємців,    інші спеціальності – 5 депутатів.     

Із цього видно, що рада VI скликання досить збалансована. 
Депутатський корпус міської ради VI скликання - це авторитетні люди, які 

мають досвід громадської та суспільно-політичної діяльності, добре розуміють 
економічні та соціальні проблеми міста, щиро вболівають за розвиток міста. 
Чимало нинішніх депутатів пройшли школу депутатської діяльності у складі 
рад попередніх скликань, у тому числі 20 депутатів обирались до складу міської 
ради минулого скликання. Приємно відзначити, що із 50 депутатів міської ради 
14 жінок.  

 
На початку скликання в міській раді було створено  4 фракції, об’єднаних 

за політичними переконаннями. А саме: 
 Фракція комуністичної партії України  
 Фракція “Батьківщина”  
 Фракція “Фронт змін”  
 Фракція Партії регіонів  
 

У 2012 році фракції «Батьківщина» та «Фронт змін» об’єдналися у 
міжфракційне об’єднання, а на початку 2014 року  фракції партії регіонів само 
розпустилася.  

Однак, це ніяк не вплинуло на конструктивність роботи депутатського 
корпусу. 

20 депутатів скористались правом оформити помічників-консультантів. 
Відповідно до Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” та  
Положення про помічників - консультантів депутатів Коростенської міської 
ради  було зареєстровано 44 помічника.  

Сесійна діяльність Коростенської міської ради відбувається у правовому 
полі, окресленому чинним законодавством України, регламентом ради і 
спрямована на задоволення потреб та інтересів територіальної громади 
Коростеня. Вона здійснюється у традиційних організаційно-правових формах, а 
її зміст чітко відповідає статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні». Але вирішальна роль депутатського корпусу щодо забезпечення 



успішного розвитку усіх сфер життєдіяльності нашого міста, задоволення 
потреб територіальної громади, прав і свобод тих, хто тут проживає, полягає 
саме у прийнятті мудрих, виважених, конструктивних рішень на пленарних 
засіданнях  міської ради. 

У період наших повноважень на сьогодні ми прийняли 2002 рішення, 
провели 45 сесій (без врахування сьогоднішнього засідання). Аналіз 
розглянутих питань та прийнятих за ними рішень має такий вигляд:  

 стосувались міського бюджету та управління економічними процесами - 
169 

 комунальної власності - 505 
 земельних відносин - 819 
 гуманітарної політики, діяльності ЗМІ - 58. 
 удосконалення діяльності житлово-комунального господарства міста - 75 
 законності та правопорядку - 20 
 соціального захисту, екології - 45  
 інші питання - 311. 
 

Зокрема, у цьому скликанні було прийнято три великі дороговкази. Це – 
Стратегічний план розвитку міста Коростеня до 2025 року, План дій зі сталого 
енергетичного розвитку міста Коростеня до 2020 року, та прийнято рішення 
про створення індустріального парку «Коростень» та затверджена концепції 
його розвитку.  

Було прийнято ряд рішень, що носили реформаторське підґрунтя. Так, 
були створені такі комунальні підприємства, як: “ТО “Коростеньмедіа”, 
„Коростенський міський центр фізичного здоров'я населення „Спорт для всіх” , 
„Служба охорони громадського порядку міста Коростеня „Яструб”, „Центр 
соціальної реабілітації дітей-інвалідів „Джерело надії”, Територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Центр позашкільної 
освіти міста Коростеня.  

Як вже показав час, всі ці установи успішно функціонують, надаючи 
відповідні послуги мешканцям нашого міста. 

Також протягом скликання депутатами були прийняті рішення про 
нагородження Почесною Грамотою Коростенської міської ради – 10 осіб, 
Грамотою міської ради – 29 осіб, про нагородження відзнакою «За заслуги 
перед містом» - 18 особам. Та присвоєно звання «Почесний громадянин міста 
Коростеня» - 5 особам. 

Враховуючи реалії сьогодення, депутати  розглянули та прийняли ряд 
рішень, що стосуються соціальної підтримки учасників антитерористичної 
операції та членів їх сімей, родин загиблих учасників АТО. Так, затверджено 
«Положення  про відведення  земельних  ділянок для будівництва і 
обслуговування житлових будинків на території м.Коростеня 
військовослужбовцям, які беруть участь у проведенні антитерористичної  
операції», прийнято «Порядок надання пільг на оплату за житлово-комунальні 
послуги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам 



сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції» та  внесені 
відповідні зміни до Міської комплексної програми «Турбота».  

На 2 сесії міської ради був затверджений Регламент роботи, в якому були 
прописані нові принципи діяльності міської ради, які стосувалися як 
можливості депутатів ознайомитись завчасно з матеріалами, що виносяться на 
сесію, так і оприлюднення прийнятих рішень Протягом скликання радою було 
внесено  шість змін до Регламенту, які були пов’язані зі створенням 
Громадської ради та змінами в законі України «Про доступ до публічної 
інформації» та законі «Про запобігання та протидію корупції», удосконалення 
процесу підготовки проектів рішень. 

Усі прийняті на сесіях рішення та документи упорядковані належним 
чином у 77 книг. 

З метою забезпечення відкритості та прозорості міської ради, згідно 
прийнятого у 2011 році Закону України «Про доступ до публічної інформації», 
на міському сайті публікуються проекти рішень та всі прийняті рішення міської 
ради, протоколи засідань постійних комісій, протоколи пленарних засідань 
сесій міської ради у чітко визначені Законом терміни.  

На пленарних засіданнях сесій ради ми практикували заслуховування 
повідомлень депутатів міської ради про роботу в раді, виконання ними 
депутатських повноважень. Також протягом 2010-2015 років прозвітували про 
свою роботу постійні комісії та фракції міської ради. 

Відповідно до проведеного аналізу відвідування пленарних засідань сесій 
міської ради депутатами, виявлено, що абсолютних чемпіонів по відвідуванню 
сесій немає. Однак, лідери, що відзначились високою депутатською 
дисципліною є. За звітний період по одному пропуску зробили 4 депутати (Кіт 
Р.О., Желєзко В.Д., Ходаківський В.В., Волківська Л.М.). 2 пропуски – 3 
депутата (Білошицький Ю.В., Науменко А.І., Новицька Є.І.); 3 пропуски – 1 
депутат (Волошенко В.М.); 4 пропуски – 5 депутатів (Барилюк С.М., Харакоз 
Н.В., Краснокутська А.В., Лінькова Л.В., Дідківський В.М.); 5 пропусків -2 
депутати (Шишук Я.О., Іванов С.С.) 

Маємо ми і антирекордсменів, які пропустили з 46 пленарних засідань 24, 
28, 29, і навіть  30 засідань. 

 
Основною ланкою в системі підготовки рішень ради є постійні комісії, 

робота яких триває у міжсесійний період.  
В раді створено та працює 5 постійних комісій, а саме: 

 з питань бюджету, економіки та комунальної власності(голова 
Баранівська Т.М.).  

 з питань  земельних ресурсів, будівництва та архітектури(голова 
Абрамович В.С.). 

 з питань соціального захисту, охорони здоров’я та екології(голова 
Волківський А.М.). 

 з питань гуманітарної політики,  засобів масової інформації(голова 
Лінькова Л.В.). 



 з питань законності, правопорядку, прав людини, розвитку громади, 
депутатської діяльності та етики(голова Сатяєва К.М.). 

 
За звітний період було проведено 176 засідань п’яти постійних комісій 

міської ради, на яких розглянуто 2213 питань, що надходили від депутатів ради, 
управлінь та відділів виконкому, підприємств, установ, організацій, громадян. 
Всі питання, які виносились на розгляд пленарних засідань міської ради, 
детально обговорювались на засіданнях постійних комісіях, що сприяло 
виваженості у прийнятті рішень.  Хоча ці рішення і носили рекомендаційний 
характер, міська рада завжди зважала на їхні пропозиції, і 96 відсотків рішень 
прийняті з урахуванням позицій постійних депутатських комісій. 

Практика проведення спільних засідань комісій із залученням спеціалістів 
давали можливість спільно більш грунтовно вивчити будь яке питання. Також 
при потребі проводились виїзні засідання з метою розгляду питань на місцях. 
Значна увага приділялась розгляду звернень громадян, які надходили на адресу 
постійних комісій.  

Важливим напрямком у роботі міської ради є прийняття міських 
комплексних програм. Наявність програм, перш за все, дає можливість у 
міському бюджеті передбачити кошти на їх реалізацію. Крім того, це 
документи, які дають можливість розробити заходи для вирішення 
економічних, соціальних, житлово-комунальних та інших проблем. 

В обов’язковому порядку постійними комісіями відповідно до їх профілю 
детально опрацьовувались проекти програм. У план роботи кожної профільної 
комісії включені питання по заслуховуванню інформації про хід виконання тієї 
чи іншої програми. За рекомендаціями комісій такі питання виносились на 
розгляд сесії міської ради. 

В даний час маємо 47 діючих загальноміських програм. 
Постійні комісії систематично здійснювали контроль за виконанням 

рішень міської ради, прийнятих у попередніх та поточному скликаннях.  
Протягом звітного періоду було знято з контролю 401 рішення. В даний 

час на контролі знаходиться 133 рішення VI скликання та 26 рішень V 
скликання.  

 
Одним із важливих інструментів роботи депутата міської ради, що 

допомагає належним чином реалізовувати свої права та виконувати передбачені 
законодавством обов’язки, є депутатський запит та депутатське звернення.. 
Через міську раду депутат має можливість звернутись зі своїм запитом до будь-
яких посадових осіб установ, організацій, зареєстрованих на території міста.  

За звітний період депутатами було зроблено 78 запитів, з яких 38 запитів 
стосувались вирішення питань у житлово-комунальній сфері, 5 — у галузі 
освіти, 5 — у галузі охорони здоров’я, 5 - екології, 21 — з питань соціального 
значення, 4-фінансово-економічної сфери. Також зареєстровано 268 
депутатських звернень практично з усіх питань забезпечення життєдіяльності 
міста.  



Варто зазначити, що  депутати, в силу свого досвіду, подають запити лише 
після застосування не менш дієвих форм роботи як депутатське звернення та 
депутатське запитання. вирішуючи питання при безпосередньому зверненні до 
компетентних осіб та органів. 

 
Намагаючись привернути увагу Президента, Кабінету Міністрів України, 

депутатів Верховної Ради до питань, вирішення яких  належить до компетенції 
вищестоящих органів, за ініціативи депутатів у 2010-2015 роках було 
направлено 18 звернень. Стосувались вони, зокрема: 

 надання послуг з харчування дітей, потерпілих від наслідків 
Чорнобильської катастрофи. 

 стану р.Уж 
 екології 
 відновлення руху деяких приміських поїздів 
 незадовільного стану казначейського обслуговування 
 врегулювання питання фінансування надання медичних послуг 

населенню 
 стосовно експертного висновку про радіологічний стан населених пунктів 

Житомирської області 
 внесення змін до Бюджетного кодексу України 
 необхідності розробки нової Державної Програми подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи 
 заборони реклами алкоголю 
 функціонування ЦСССДМ 
 захисту соціально незахищених верств населення в зв’язку з підвищенням 

тарифів на комунальні послуги 
 

На жаль, більшість із надісланих нами звернень не були враховані при 
прийнятті відповідних законодавчих актів. А на деякі ми так і не дочекались 
відповіді. 

Кожен депутат, згідно ст. 16 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад», зобов’язаний звітувати перед виборцями. Саме з цих звітів 
виборець може дізнатися чим займався депутат протягом року, що зробив для 
міста, про його роботу в раді.  

Традиційно після кожного року роботи, на сесіях міської ради приймалось 
рішення  «Про проведення  звітів депутатів Коростенської міської ради перед 
виборцями». Графіки звітів попередньо оприлюднювались у засобах масової 
інформації. За результатами обговорення звітів, зауваження та пропозиції 
висловлені виборцями на адресу ради та її виконавчих органів були узагальнені 
та оформлені у окремі доручення.  

Слід відмітити, що діяльність як депутатських фракцій так і окремих 
депутатів VI  скликання була і є  досить активною в різних сферах 
життєдіяльності міста. Зокрема, депутати опікуються підлітковими клубами, 
сприяють розвитку дитячого спорту, організацією дозвілля молоді, підтримкою 



дітей-сиріт та дітей-інвалідів, тощо. Також депутати брали активну участь  у 
громадських слуханнях, яких за цей період відбулось 12. А також брали 
безпосередньо участь при підготовці до святкування 100-річчя Центральної 
міської лікарні, при встановленні поклонного Хреста, спорудженого до 1025 
річниці хрещення Русі. За ініціативи депутатів був підписаний договір про 
співпрацю з містом Слов’янськ  Донецької області. Крім того, на початку 
кожного року депутати міської ради брали на себе конкретні зобов’язання за 
розв’язанням проблемних питань соціально – економічного розвитку 
територіальної громади та, відповідно, докладали максимум зусиль аби їх 
вирішити протягом року. Так, по місту були встановлені дитячі майданчики, 
зроблені зупинки, освітлені вулиці, прогрейдеровані дороги, тощо.  Тому я 
вважаю, що депутати VI  скликання своїми справами залишили гарний слід у 
житті городян та міста вцілому. 

 
У підсумку хочу сказати, що до честі депутатів Коростенської міської ради 

VI  скликання жодного разу за ці роки у нас не було конфліктів чи протистоянь 
через політичні переконання. Не дивлячись на політичне розмаїття, суспільно-
політичну ситуацію як в країні, так і в місті, робота депутатського корпусу була 
злагодженою та конструктивною. В прийнятті остаточного рішення депутати 
дослухались до думки один одного, розуміючи, що міська рада має в першу 
чергу відстоювати інтереси територіальної громади, а не політичних сил. Тому 
при розгляді найгостріших питань знаходили правильні, іноді компромісні 
рішення, спрямовані на першочергове вирішення питань, які безпосередньо 
впливають на стан соціального та економічного розвитку міста. Тому я 
сподіваюсь, що ця добра традиція працюватиме і у наступному скликанні.  

Я  щиро вдячний  всім депутатам за розуміння та співпрацю.  
 

 
 
 
 


