
Звіт депутата Коростенської міської ради VII скликання
Яблонського Павла Євгенійовича

Голови фракції «БПП  «Солідарність»
Про виконання депутатських повноважень за 2018 рік

Завдання: Економічні свободи, 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 31.12.2018 року - 22, з них відвідано депутатом 17.

Приймав участь у роботі інших комісій та робочих груп. 
Зокрема з питань: 
 З метою збереження та забезпечення належного утримання житлового фонду, постійно

приймав участь в роботі комісії "Про дольову участь співвласників у фінансуванні капітальних
ремонтів багатоквартирних житлових будинків";

 Впровадження інтернет платформи “Єдиний кабінет мешканця” 
 Впровадження інтернет платформи “РЕЄСТР КОМУНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА

ДОРОЖНЬОЇ ТЕХНІКИ”. Мешканці міста мають змогу отримати інформацію про об’єкти
комунальної власності на підставі внесених до реєстру даних. GPS-моніторинг дозволяє
отримати інформацію про маршрут пересування транспорту та його поточне розташування.;

 Впровадження інтернет платформи “РЕЄСТР КОМУНАЛЬНОЇ НЕРУХОМОСТІ “ До реєстру
нерухомості внесені споруди, будівлі та приміщення, що обліковуються на балансі
комунальних установ.

 Впровадження інтернет платформи “РЕЄСТР ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК МІСТА КОРОСТЕНЯ”
Мешканці міста мають змогу отримати інформацію про наявні сформовані земельні ділянки на
підставі внесених до реєстру даних.

 Встановлення розміру ставок місцевих податків;
 Впровадження системи електронного голосування Коростенської міської ради.

Ініціював та приймав безпосередню участь у розробці  проектів рішень міської ради, щодо:

 Внесення змін до Порядку здійснення допорогових закупівель;
 Дольової участі співвласників у фінансуванні робіт з реконструкції, капітального ремонту

покрівель та ліфтів  багатоквартирних житлових будинків;
 Порядку часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами,

залученими ОСББ;
 Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку

інфраструктури міста”;
 Зміни до Програми розвитку міської автоматизованої інформаційної системи у місті Коростені

на 2018-2020 роки;
 Положення про Систему електронних реєстрів місцевого Самоврядування;

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 ;
 В рамках проекту «Коростенські школярі вчаться підприємництву» було організовано

екскурсію старшокласників на підприємство, що займається озелененням «Оріон-грін»;
 Недругорядною тематикою є благоустрій соціально-значимих об’єктів, прибирання сміття та

території (прибирання парку Перемоги), фарбування лавок, дитячих майданчиків, кронування
дерев та надавалася допомога жителям Коростеня для упорядкування прибудинкових
територій.

 Неодноразово приймав участь у акціях «Чисте місто».



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, комунальних установ та мешканців міста, щодо
облаштування пішохідних переходів по вул. Г. Сковороди.

Участь в благодійних програмах:
 Пріоритетом напрямком моєї діяльності , як депутата, є допомога воїнам АТО, а відтак

слідуючи загаданому пріоритет я неодноразово  ініціював  збір допомоги в зону АТО
(продукти харчування, пальне);

 В рамках благодійності було надано грошову допомогу Центру соціальної реабілітації
«Джерело Надії»;

 Матеріальна допомога ГО «Гуртом Легше» шляхом придбання (новорічних подарунків,
канцтоварів для творчості, тощо).

 Також дбаючи про культурний розвиток підростаючого покоління неодноразово
співфінансував похід дітей учасників АТО до місцевого кінотеатру на прем’єрний показ
українських мультиплікаційних стрічок, у тому числі, було організовано похід у музейний
комплекс «Скеля» та Коростенський краєзнавчий музей.

 За власні кошти було здійснено передплату періодичного видання «Просвіта» для бібліотек та
шкіл м. Коростеня та м. Миколаєва з метою патріотичного виховання, духовного та
культурного розвитку населення вищезгаданих міст;


