
ЗВІТ 
депутата Коростенської міської ради VII скликання 

 
БОРОВКОВА ВОЛОДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА 

про  виконану роботу в Коростенської міської раді за  2016 -2018 роки. 
 

Округ: №6 (вул. Грушевського: 53, 55, 57, 59–74Б, вул. Гайдамацька (Чапаєва): 2А–4, 8, 10–
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24) 
Партійна приналежність: ВО «Батьківщина» 
Фракція: ВО «Батьківщина» 
Адреса громадської приймальні : м. Коростень,  вул. Гайдамацька (Чапаєва),3  
ПАТ «КРАПТ», т.9-61-60  
Контактні  телефони: (098) 3383770 
Комісія: голова постійної комісії  з питань бюджету, економіки та комунальної власності. 
Дата  проведення звіту :  29 січня 2019 року 
Місце проведення звіту: Міській Колегіум, вул. Мельника, 9 
 
 
Під час роботи в раді: 
 
Виконую функції голови фракції ВО «Батьківщина» та голови постійної комісії  з питань 
бюджету, економіки та комунальної власності, а також є членом декількох спільних робочих 
груп та комісії по вирішенню окремих питань. 
 
Я впевнений, що основна робота депутата міської ради, на яку сподіваються виборці, це не 
благодійна «роздача слонів»  чи особиста участь у прибиранні сміття, що само по собі 
схвально. Роботою депутата, в першу чергу, є активна участь у роботі депутатських 
комісії при розробці міських програм та положень, що формують умови нашого життя 
в місті та напрямок його розвитку, а також у відповідальному голосуванні під час 
пленарних засідань. Отже, своє завдання я бачу у якісному процесі підготовки рішень ради 
та у контролі їх виконання. 
 
Протягом 2016 - 2018 років мною забезпечено ефективну роботу  постійної комісії  з 
питань бюджету, економіки та комунальної власності. Організовано 61 засідання під 
час яких було проведені ґрунтовні обговорення та прийняті рішення стосовно більш  
декілька сотень питань. Забезпечено своєчасний розгляд міського бюджету та інших питань 
життєдіяльності міської громади, що забезпечило основу ритмічної роботи бюджетних 
установ та комунальних підприємств міста.  
 
За прийняття рішень під час засідань комісії та на пленарних засіданнях міської ради  
голосую  виходячи із аналізу наявної інформації , власних переконань, відповідності проекту 
рішення до норм діючого законодавства та передвиборчої програми міської організації ВО 
«Батьківщина». 
 
Одним з головних завдань фракції ВО «Батьківщина» у міської раді є забезпечення повної 
відкритості  дій влади:  

- вільний доступ до всіх рішень  міської ради та виконкому через мережу Інтернет; 
- проведення інвентаризації комунальної власності  та вільний доступ до 

відповідного реєстру; 



- проведення інвентаризації земельних ділянок та вільний доступ до міського 
земельного реєстру; 

- проведення  всіх закупівель  за  бюджетні  кошти  виключно через мережу 
Інтернет та вільний доступ до інформації про укладені угоди; 

- публічне звітування про використання бюджетних коштів людською мовою. 

У зв’язку з цім нашою фракцією були ініційовані рішення ради про впровадження програми 
інформатизації на 2016-20119 роки, яка передбачає конкретні дії, ресурси та виконавців. У 
2018 році в рамках виконання цієї програми активно діяла системи електронного поіменного 
голосування.   

З мету підвищення ефективності управління власністю громади, за нашою ініціативою, було 
створений єдиний міській реєстр комунальної майна. Зараз продовжується робота по його 
наповненню. 

У Коростенському міськвиконкомі досі відсутня інформація про наявність вільних 
земельних ділянок в межах міста. Тобто ніхто не може надати офіційної відповіді, чи є в 
місті можливість щось будувати. В зв’язку з цім, на вимогу нашої фракції, було прийняте 
рішення про проведення інвентаризації земельних ділянок в межах міста. З 2017 року 
розпочато роботу по інвентаризації земельних ділянок, яка має тривати чотири роки. 
Наступним кроком ми будемо просувати оприлюднення через Інтернет інформацію про 
наявні вільні земельні ділянки, та можливість їх забудови.  

За нашим наполяганням прийняте рішення про впровадження в місті Коростені порядку 
допорогових електронних закупівель за публічні кошти через загальноукраїнську Інтернет-
систему   PROZORRO. Це рішення вступило в дію з 2017 року та дає можливість зменшити 
витрати бюджетних коштів, та забезпечити прозорість процедури закупівлі. 

Якісна реалізація перелічених рішень значно зменшить корупційні ризики у роботі системи 
місцевого самоврядування міста Коростеня.  

  Деякі питання, що були вирішені за особистою участю: 
 

 Порядок здійснення фінансової підтримки проведення ремонтів у 
багатоквартирних будинках ОСББ (дольова участь, компенсація відсотків, 
револьверний фонд). 

 Прискорена стерилізація  безпритульних собак. 
 Реалізація проектів за громадською ініціативою – Бюджет участі.( в т. ч. 

Лабораторія робототехніки) 
 Виділення додаткових коштів на капітальні видатки в системі освіти та  ЦМЛ. 

 
Неодноразово звертав увагу керівництва виконавчого комітету на незадовільний стан 
реформування житлово-комунального господарства та необхідність організації чіткого 
плану взаємодії органів місцевого самоврядування із співвласниками багатоквартирних 
будинків у проведенні модернізації житлових будинків та систем тепло і водопостачання 
з метою підвищення якості та стримування тарифів на комунальні послуги. 
 
 
 
 



Питання що потребують вирішення у 2019 році: 
 

 Розробка загальноміської програми ЗДЕШЕВЛЕННЯ ВИТРАТ  на обігрів 
житла, з частковим переходом на АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ . 

 Реорганізація системи управління у житловому господарстві міста та 
капітальному будівництві за бюджетні кошти. 

 Забезпечення отримання максимально можливої кількості муніципальних 
послуг через  ЄДИНЕ ВІКНО  та  ІНТЕРНЕТ . 

 Затвердження концепції залучення інвестицій,  із  ЗАБОРОНОЮ розміщення 
небезпечних виробництв в межах міста. 
 
 
 
 

 
ЗВІД ФРАКЦІЇ ВО «БАТЬКІВЩИНА» ПРО РОБОТУ В КОРОСТЕНСЬКІЇ МІСКІЙ РАДІ VII СКЛИКАННЯ  (2016-2018) 

за посиланням:   https://drive.google.com/open?id=1cY-JZZF2z_wShn0ufP-UWePV8_Hn-73X 

 


