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За минулий 2018 рік вся діяльність була скерована на досягнення 
позитивного вирішення проблем Мирного, які виникали впродовж 
останніх двох років.

Комунальні питання за депутатськими запитами та письмовими 
зверненнями до керівництва вирішено у тісній співпраці з комунальними 
господарствами міста:

проведено асфальтування вулиці Сонячної, та часткова 
реконструкція шляху до селища;
здійснено крокування дерев вулиці Каштанової та убезпечено 
проблемні дерева біля корпусу їдальні; 
проведено вуличне освітлення вулиці Каштанової; 
надано допомогу мешканцям під час переходу окремих будинків 
на індивідуальне опалення (проведення зборів, зустрічі з 
керівниками комунальних підприємств, упорядкування 
документації, консультативна допомога);
організовано систематичний контроль водопостачання та 
водовідведення (проблема не вирішена остаточно через брак 
коштів та відсутність порозуміння між мешканцями та 
керівництвом КП «Водоканал»);
організовано та проведено кілька зустрічей мешканців вулиці 
Каштанової, 2, представників комунальної служби, представників 
власника торговельної мережі «Твій хліб» щодо вирішення спору 
благоустрою території, ліквідації збитків, що виникли внаслідок 
діяльності крамниці.

У сфері охорони здоров’я населення здійснено глобальну роботу щодо 
належного функціонування Амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини №2. Було проведено низку перемовин та, як результат -  загальні 
збори мешканців та керівництва КНП Центру ГТМСД, на яких піднято 
питання діяльності денного стаціонару та кабінету зубного лікаря. 
Виступи на розширених апаратних нарадах, листи до керівництва міста, а 
також спільні зусилля з депутатом Савінським П.З., дали змогу лишити без 
змін функціонування амбулаторії. Крім того було проведено глобальну 
роз’яснювальну роботу з мешканцями мікрорайону щодо варіативної 
взаємодії громадян та влади міста в межах закону, з метою вирішення 
спірних питань та уникнення провокативних дій, що можуть мати невтішні 
наслідки.

Впродовж року продовжилася систематична робота з закладами освіти 
(ЗОШ №13, Поліська ЗОШ), зокрема діяльність скерована на підтримку 
обдарованої молоді, це -  індивідуальна робота зі школярами, що мають 
хист вербального образотворення. Крім того постійно надається допомога



у написанні та впорядкуванні сценаріїв до масових заходів не лише для 
шкіл, але й для проведення святкувань у самому мікрорайоні.

Особливу увагу приділено роботі з місцевим філіалом №: бібліотеки ім. 
Островського. Надано практичну та консультативну допомогу у 
впорядкуванні документації з безпечного функціонування закладу.

Здійснено близько сотні зустрічей із жителями Мирного з приводу 
індивідуальних питань. Ведеться тісна співпраця з усіма структурами міста 
та громадськими організаціями на забезпечення прав та свобод населення.


