
ЗВІТ . ммм-'і

депутата Коростенської міської ради 7 скликання
люьочко СВІТЛАНИМШСОЛАЇВІ-П/І

про роботу в міській раді за 2018 рік .

29 січня 2019 року

Округ: 1192 ( вул.Мельника, пров. Миколи Куліша (пров.2 К.Маркса)

Фракція: ВО «Батьківщина»
“ " ” ' ..

Дата проведення звіту : 29 січня 2019 року .

Місце проведення звіту: м.Коростень, вул.
Мельника,9і

(актова зала міського колегіуму).
Звіт проводився депутатами фракції від ВО «Батківщина».

Нотатки із звіту транслювались на Коростенському телебаченні.

.
“м.-......

В 2018 році через депутатські запити, звернення, клопотання піднімала
питання '

щодо:
- вжиття заходів по запобіганню залишення відкритих каналізаційних люків на

дорогах, тротуарах, прибудинкових територіях з метою попередження

травматизму, трагічних наслідків та безпеки руху для транспортних засобів та

пішоходів;
- щодо правомірності розміщення рекламних засобів та здійснення оплати за їх -.....
роміщення до міського бюджету;
- відновлення, будівництву каналів для відведння води ( ліньовок) в приватному

секторі, з метою уникнення затоплень та допомоги мешканцям вул,

Коцюбинського, Чорновола, Черемушки щодо ліквідації підтоплених

домогосподарств;
- врахування на стадії формування бюджету на 2019 рік включення в перелік

капітального будівництва доріг :
“““"

ввулицю В.Чорновола( Енгельса);
- провулку що веде від перехрестя вул. Черемушки

і пересікає вулиці В.Чорновола

та Коцюбинського; частину дороги вул. Гайдамацької ( від перехрестя

вул..Черемушки до вул. Ш.Алейхема) ;

- включення в перелік поточного ремонту асфальтного покриття

прибудинкових територій, внутрішньоквартальних проїздів, пішохідних доріжок
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дворах будинків 10, 12,14,16,18. вул.Мельника;
- включення , в перелік капітальних ремонтів тротуарів:
ремонт тротуарних доріжок по вул. Мельника з обох сторін ( від перехрестя

вул..Ш.Алейхема до вул. Грушевського);
- направлення харчових відходів із шкільних їдалень на харчування
безпритульних тварин, які перебувають у притулку тимчасово перебування і

якими опікуються Г9 «Хатіко» та «Твій друг»; Л.М.,.

- розробки та винесення на розгляд сесії нових Правил благоустрою території м.

Коростень із врахуванням сьогоднішнього стати території міста та Типових

правил благоустрою території населеного пункту, затверджених наказом

чи“



хи

Міністрества регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України 27.11.2017 року
за Мэм 3 10;
: щодо необхідності розробки Порядку подання, розгляду та затвердження
розрахунків економічно обгрунтованих витрат при встановленні тарифів на
житлово-комунальні послуги, які регулюються виконавчим комітетом
Коростенської міської ;

- видалення аварійних та кронування дерев вздовж основної дороги по вулиці
Мельника та на прибудинкових територіях будинків 10,12.16. 4 ;

Надавала консультативну допомогу у вирішенні проблемних питань за
особистими зверненнями громадян.

В межах компетенції та в правовому полі вирішувала проблемні
питання мешканців міста, які звертались за допомогою.

Направляла листи- звернення до КМУ, ПАТ « Укразалізниця»,
УДП « Укрінвеставтосервіс» . з питання передачі об”єктів державної власності у
власність міста , які розташовані на території міста Коростеня, тривалий час не
використовуються за призначенням, знаходяться у аварійному та занедбаному
стані, а саме: .
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1) Стадіон «Локоматив», інші об.єкти нерухомості які розташовані за адресою
вул.Шевченко(Кірова),7О та плавальний басейт за адресою вул. Героїв ,

Небесної Сотні (Табукаашвілі).26 що перебуіають на балансі регіональної
філії «Південна-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

2) Будівлі автошколи ( а сьогодні це “просто стіни без вікон і дверей, що
стали місцем збору місцевих антисоціальних елементів та смітником) за
адресою вул. Коцюбинського.74. які перебувають у власності Державного
підприємства ((Укрінтеравтосервіс).

Мою діяльність на засіданнях бюджетної комісії та сесіях можна
прослідкувати іпереглянути на сайті міської ради в прямих трансляціях
комісій і сесій, які проходять в онлайн -режимі.

За результатом звіту, на клопотання присутніх , підготовлені депутатські
звернення щодо:

'

-здійснення в 1 півріччі капітального ремонту асфальтного покриття
прибудинкових територій, внутрішньоквартальних проїздів, пішохідних
доріжок в дворах будинків 10.12.14.16.18.20вулиці Мельника;
-Щодо можливості запровадження прямого маршруту від магазину 44 (вул.
Мельника) до міського кладовища.

Депутат Коростенської міської %ради УП скликання С.М.Любочко


